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Fig.91 
Perfil de Cambisol Eutr6· 
fico Tb A moderadO tex tu · 
ra argilosa fase caatinga 
hipoxer6fila relevo plano, 
vendo-se o calcário do Gru· 
po Bambuf na parte baixa 
e lado direito. MunicCpio 
de Juçara. 

Fig.92 
Perfil de Cambisol Eutr6fi
co Ta raso C carbonático A 
moderado textura média 
fase caatinga hipoxerófila 
relevo plano substrato cal
cário. Município de Xique-
xique. 



Fig.93 
Aspecto de corte mostrando horizonte C carbonático sob Cambisol Eutr6fico Ta. Municipio de 
Palmas de Monte Alto. 

Fig . 94 
Aspecto de afloramento de calcário (do Grupo Bambu rl que constitui fonte do material de origem 
dos Cambisols Eutr6ficos da área de Irecê. Municfpio de Juçara. 
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Fig.96 

Fig.95 
Caatinga Hipoxer6fi la ar
b6rea (no pedoclo de chu
.... as) sobre Cambisol EutrO
f ico Ta C carbonático. no 
trecho entre Palmas de 
Monte Alto e Malhada . 

Aspecto de cultura de milho em área de relevo plano sobre Cambisol Eut r6fico T a C carbonático, no 
trecho entre Palmas de Monte Alto e Malhada. 



F ig.97 
Aspecto de rele\lo plano em área de Cambisol Eutrófico Ta C carbonático , a 14,2 km de 
Xique·Xique, na estrada para Irecê. 

Fig.98 
Pastagem recém-implanta
da de capim coloni80, em 
área de caatinga hipoxer6· 
fila arbórea sobre Cambisol 
EutrÓfico. Munidpio de 
Malhada. 



11 - CAMB1SOL 

Compreende solos com horizonte (B) incipiente ou câmbico (figs. 91, 92 e 
93), não hidromórficos, com pequena diferenciação de textura do horizonte A pa
ra o (B) (figs. 91 e 92) . Em sua maioria são desenvolvidos a partir de calcário e 
em menor proporção de gna isses, granitos, granulitos, fili tos e xistos. 

Apresentam sequência de horizon tes A, (B), C e R. baixa relação textural, 
horizontes pouco diferenciados, baixa e alta capacidade de troca de cátions, argi
la-minerais do tipo 1:1 e/ou 2:1 em quant idades variáveis, podendo ocorrer tam
bém m inerais interestratificados, teores de m inerais primários facilmente intem
perizáveis variando desde altos até baixos. podendo mesmo estarem ausentes em 
alguns solos, relação molecular Ki (SiO:.d Al:P:l) e relação silte/a rgila com valores 
médios ou altos em alguns solos e ba ixos em outros; quando desenvolvidos de ro
chas carbo.natadas podem apresentar carbonatos livres, desde a superfície do~ 
solos, ou acumulações nos horizontes subsuperficiais (fig. 92) (neste caso, evidên
cia de intemperização de feJdspatos e outros minerais silicatados pode serinsigni
ficante ou ausente). 

Morfologicamente alguns Cambisols assemelham-se aos Latosols, entretan
to, deles são diferenciados por uma ou mais das seguintes características; (1) al
ta relação sitte/argila; (2) teores médios Ou altos em minerais primários facilmen
te decomponíveis nas frações areias e/ou cascalho; (3) elevada percen tagem de 
fragmen tos de rocha na fração cascalho e/ou calhaus; (4) média ou alta relação 
molecuJar Ki (5i02 / Al:.P3) na fração terra fina; (5) capacidade de troca de cátions 
para 100 gramas de argi la, após correção para carbono, superior à que se admite 
para Latosols (até 13,0 mE/ JOOg de argila) na classificação que está sendo desen
volvida pelo SNLCS-EMBRAPA . 

Estes solos no Estado da Bah ia, apresentam sequência de hOl izontcs A, 
(B), C e R, com hor izonte A fraco, moderado e até chernozêmico; textura média 
e argilosa; rasos a profundos; moderadamente a bem drenados, ocorrendo, no 
cntanLO, perfis imperfei tamente drenados. 

A maior parte dos Cambisoh. compreende solos eutróficús (saturação de 
bases superior a 50%), principalmen te na zona semi-árida, ocorrendo também so
los distr6ficos (saturação de bases inferior a 50%), principalmente na zona Cau
caueira. 

tI . 1 - CAMBISOL DISTROFlCO 

Compreende solos de textura argilosa ou muito argilosa, rasos a modera
damente profundos, bem drenados, moderada a fortemente ácidos, com baixa so
ma de bases trocáveis (valor S variando de 0,7 a 4,4 mE), baixa saturação de ba
ses (valor V% de 11 a 51%) e argi la de atividade baixa no horizonte (B). Nos hori
zontes superficiais tan to a soma de bases, quanto a saturação de bases, são ligeira
mente mais al tas, estando os valores compreendidos entre 7,3-27,1 mE e 54-94% res
pectivamente. Apresentam uma baixa a média relação molecular Sj02/ AI~Ps (Ki) 
da fração argila, com valores compreendidos entre 1,30 a 2,25 . Para os solos da 
7.ona Cacaueira os valores de Ki estão entre 1,30 e 1,83, valores estes considerados 
muito baixos para solos que apresen tam minerais primários facilmente alterá
veis na massa do solo. 

O horizonte A apl-esenta-se normalmen te moderado, podendo, no entanto, 
ocorrer A fraco . O primeiro tem coloração mais escura e estrutura granular des· 
CC fraca a fortemente desenvolvida, a lém de teores de carbono médios a altos 
(1,08 a 4,22% ), enquanto que o A fraco é de coloração bem mais clara, estrutura 
muito pouco desenvolvida e com teores de carbono mais baixos . 

O horizonte (B) geralmente tem espessura m édia, variando comumente 
entre 60-95 em. Apresenta coloração (solo úmido) mais frequente nas tonalidades 
bruno-forte, bruno-amareladas e vermelho-amareladas, matiz 5YR, com valores 
de 3,5 a 5 e croma de 4 a 8. A estrutura é normalmente em pequenos grumos com 
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aspectos maciço poroso "in situ", ocorrendo, também, estrutura em blocos fraca
mente desenvolvidos. 

Estes solos ocupam pequenas áreas nas zonas Cacaueira, do Médio São 
Francisco e do Nordeste. Na zona Cacaueira os mesmos são desenvolvidos de granu
lilos c de gnaisscs do Pré-Cambriano Indiviso, onde verifica-se que o material de 
origem dos solos sofreu um retrabalhamento dentro da própria região. O relevo va
r ia desde ondulado até forte ondulado. O clima da á rea é o Aro e 6a segundo as clas· 
s ificações de Kõppen e Gaussen respectivamente, com precipitações médias anuais 
em torno de 1.250 mm. A vegetação da área é a floresta pereni fólia. Na zona do 
Nordeste, os sol os são desenvolvidos de fi Jitos e xistos referentes ao Pré-Cambria
no B. O relevo da área é suave ondulado e ondulado e o clima é de transição en
tre Aw' e BSwh' de Koppen e 2c/5aTh de Gaussen, com precipitações médias 
anuais da ordem de SOO mm. A vegetação característica da área é a caatinga hi
pe rxerófila. Na zona do Médio São Francisco os solos são desenvolvidos de cal
cários do Grupo Bambuí, do Pré-Cambriano A, com influência de cobertura 
de material argiloso, com relevo predom i n~lntemente plano, cl ima Aw e 4bTh das 
classificações de Kõppen e Gaussen respectivamente, com precipitações pluviomé
tricas médias anuais da ordem de 750 mm e vegetação caracterís tica de caatin
l;a hipoxerófila arbórea. 

Estes solos na zona Cacaueira são utilizados principalmente com cacau 
(sistema de cabroca) em estado def iciente. ~as outras duas zonas, predominam 
culturas de subsistência (destacando-se as de mandioca, milho e feijão), a lgodão 
e pecuária extensiva na própria caatinga 

De modo geral, são solos de médio e baixo potencial de fertilidade, apre
sentando também problemas de limi tações decorrentes do relevo ou da fal ta 
d'água 

Para o aproveitamento racional na agricu ltura, estes solos exigem práticas 
simples de consel'vação nas áreas de relevo suave ondulado, práticas de maior 
complexidade á medida que 0 relevo vai -;c tornando mais movimentado. PrátI
cas simples de adubação também são necessárias, além de ca l agem O uso de 
irrigação também se faz necessário, sobretudo nas áreas de caatinga. 

Segundo os tipos de hol"izonte A, classes de textura , profundidade dos so
los, fase de relevo, vegetação e tipo de substra to, os solos desta classe foram sub
divididos conforme o que se segue: 

11.1.1 - CAMBISOL DISTROFICO Tb A moderado te.'\ tura argilosa e muito ar
gilosa. 

fase f loresta peren ifólia relevo forte ondulado e montanhoso substra
to gnaisse e rocha intermediária. 1.0 componente de Cd. Perfis 227 e 228. 

11.1.2 - CAMBISOL DISTROFICO latossólico A moderado textura argilosa 

fase caatinga /iipoxuófi/a arbóre(! relevo plano substrato calcdrio. 2. 
componente de Cel. Perfil 230. 

11.1.3 - CAMBISOL DISTROFICO Tb litólico A fraco textura argilosa 

fase p edregosa caatinga lúperxerófila relevo suave ondulado e ondula
do substrato !iliiO. 3." componente de ReIO. 

11.2 - CAMBISOL EUTROFlCO 

Compreende solos de textura média (fjg. 92), argilosa (fig. 91) ou muito ar
gilosa, rasos a moderadamente profundos (profundos quando latossólicos), bem 
a moderadamente drenados (ocorrendo perfis imperfeitamente drenados), prati
camente neutros a fortemente alcalinos (com exceção dos intermediários para 
Latosols que apresentam reação mais ácida). 
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Na maioria dos solos o complexo apresenta-se completamente saturado 
em bases, estando seus valores bem próximos ou igual a 100%. Nos solos inter
mediários para Latosols os valores de saturação de bases (V%) são menores, p0-

rém sempre superiores a 50%. A a tividade da argila no horizonte (B) é alta ou 
baixa; mas sempre superior a 13mE/IOOg de argila após correção para carbono. 

A relação molecular Si0,2/ Al20s (Ki) apresenta-se sempre superior a 2,00 
estando seus valores normalmente compreendidos entre 2,00 e 3,70. Quando de
senvolvidos de rochas carbonatadas podem apresentar carbonatos livres na mas
sa do solo ou sob forma de acumulações nos horizontes subsuperfidais. Quando 
desenvolvidos de outras rochas tais como, gnaisses, granitos , fHitos e xistos apre
sentam normalmente minerais primários facilmente alteráveis como feldspato e 
blotita, em quantidades desde baixa até altas. 

O horizonte A destes solos é nonna1mentc moderado, ocorrendo, no enta.."l.
to, solos com horizonte A (,.:bernozêmico e até mesmo fraco. De maneira geral, 
possuem uma espessura variando comumente entre 10 a 25 cm, coloração (so]o 
úmido) bruncrescura, bruno-amareladcrescura, bruno·amarelada, bruno-avermelha
do- escura e vcrmelho-escura, ,-om matizes de 2,5YR a lOYR, valor de 3 a 6 e 
croma de 2 a 6; a estrutura é normalmente granular fraca a moderadamente de
senvolvida, ocorrendo também estrutura em blocos subangulares fracamente de
senvolvida, 

O horizonte (B) é geralmente pouco (fig. 92) a rncdianame.nte (fig. 91) es
pesso, variando comumente entre 30 e 80 em, podendo atingir maiores espessuras 
em alguns solos profundos. Apresentam coloração (solo úmido) mais frequente 
nas tonalidades avennelhadas. amareladas c bru.nadas nos matizes 2,5YR a lOYR. 
com valor de 3 a 6 e croma de 4 a 8. A estrutura é normalmente fraca a modera
da em blocos subangulares, apresentando, no entanto, nos solos intermediário:!! 
para Vertisol, uma estrutura fraca a moderada prismática composta de blocos 
subangulares moderadamente desc,,·1Volvidos ou mesmo uma estrutura mais fraca 
em blocos subangulares com aspecto maciça porosa "in situ" nos solos interme
diários para Latosols. 

Segue-se um horizonte C carbonático (figs. 92 e 93) ou não carbonático (fig. 
91), com presença de fragmentos de calcário semi-intemperizados, apresentando
se com · estrutura maciça pouco coesa quando os solos são desenvolvidos de r0-

chas calcárias; no caso de solos desenvolvidos de gnaisses e granitos, segue-se um 
horizonte C de alteração das respectivas rochas. 

Estes solos destacam-se como os mais importantes sob o ponto de 
vista de utilização e exte,nsão .nas zonas da Chapada Diamantina, Baixo Médio 
São Francisco, do Senhor do · Bonfim e do Médio São Francisco, ocorrendo tam
bém com menor expressão em outras 7..Onas regionais. 

São desenvolvidos em sua maior parte de calcário do Grupo Bamb1.Ú 
(figs. 6, 91 e 94) (Pré-Cambriano A) , ocorrendo também sobre calcário caatinga 
da Formação Vazantes - (Terciário/Quater;nário), além de rochas do Pré-Cam
briano Indiviso e do Pré-Cambriano B, tais como gnaisses, granitos, filitos e xis· 
tos. Apresentam normalmente relevo plano (fig. 97) e suave ondulado e, por ve
zes, ondulado, quando são desenvolvidos de rochas calcárias. Qua.ndo desenvolvi· 
dos de gnaisses, granitos e xistos, apresentam relevo desde suave ondulado até 
forte ondulado. 

São encontrados sob condições de clima semi-árido do interior do Estado 
e em áreas de transição para a região úmida. sendo mais comuns os climas Aw, 
Aw', Aw"; BSwh', BSw'h' e BSsh ' de Kõppe.n e 5bTh, 4bTh, 4aTh e 2c de Gaussen. 
Refletindo estas condições climáticas a vegetação também apresenta-se variada, 
constatando-se em maior parte a caatinga hipoxer6fila (fig. 95), seguida da caatin
ga hipcrxerofila. nas áreas mais secas; nas áreas menos seca, tem-se a floresta 
caducifóIia e subcaducifólia, esta última j á na área mais úmida. 
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Estes solos são muito cultivados (fig. 96) , principalmente nas áreas da zo
na da Chapada Diamantina (lrecê-Iraquara). Des tacam-se as culturas de feijão, 
milho, mamona, algodão e agave. São também cultivados com palma forrageira, 
pastagem plantada (fig. 98), e a pecuária é realizada normalmente de modo ex
tensivo na própria vegetação natural. 

São solos de alta fertilidade natural, que apresentam relevo em grande 
parte favorável ao uso de máquiIlas agrícolas. A maior limitação ao uso agrícola 
da grande maioria destes solos, diz respeito à fa lta d'água, face às baixas e ir
regulares precipitações pluviométricas. 

Figuram entre os principais solos mapeados no Estado da Bania, embora 
ocupem relativamente pequenas extensões. Estudos mais detalhados serão ne
cessários aGm de verificar as possibilidades de irrigação, tendo em vista as boas 
qualidades físicas e químicas dos solos, além do fato de ocorrerem na maioria 
das vezes em relevo plano e suave ondulado. Pequenas adições de fertilizantes 
podem ser fe itas, especialmente com relação ao fósforo. Foram constatadas tam
bém pequenas deficiências em potássio, magnésio e nitrogê.nio, principalmente 
nos cambisols latossólicos. 

Segundo a atividade de argila, espessura do solo, presença ou não de ho
rizonte C carbonático, caráter vértico, litólico e latossólico, além dos tipos de 
horizontes A, classes de textura, fase de vegetação, relevo, pedregosidade, rocho
sidade e substrato, estes solos foram subdi\'ididos conforme segue: 

11.2 .1 - CAMBISOL EUTROFICO Ta raso A fraco e moderado textura média. 

fase pedregosa caatinga llipoxerófila relevo suave ondulado substrato 
gnaisse e granito. 
3.° componente de PLSelO. Perfil 237. 

11 .2. 2 - CAMBISOL EUTROFICO Ta raso e não raso A fraco textura argilosa e 
média. 

fase pedregosa e não pedregosa caatinga lliperxerófila relevo plano 
substrato calcário. 
2.° componente de V8. 

11.2 .3 - CAMBISOL EUTROFICO Ta raso e não raso com e sem carbonato A 
fraco textura argilosa e média. 

fase rochosa pedregosa e não pedregosa caatinga hiperxerófila relevo 
plano substrato calcário. 
2.° componente de V5. Perfil 232. 

ll . 2.4 _ CAMBISOL EUTROFICO Ta raso A fraco textura siltosa, média e ar
gilosa. 

fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila rele.vo suave ondula. 
do e ondulado substrato xisto e calcário. 
2° componente de Re12. 

11 .2.5 - CAMBISOL EUTROFICO Ta raso C carbonático e não carbonático A 
moderado textura argiJosa 

fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado substrato cal· 
cário 
1° componente de Ce8. 

11.2 .6 - CAMBISOL EUTROFICO Ta raso C carboná tico e não carbonático A 
moderado textura média e argilosa. 
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fase · caatinga hipoxerófila relevo plano substrato calcário 
1° componente de Ce9 e 3° de Ce18. 



fase caatz,tga hipoxerófila relevo plano e SHave ondulado substrato cal. 
cário; 
3" componente de LEe4. 
fase pedregosa e não pedregosa caaringa hipoxer6fila relevo plan.o e 
suave ondulado substrato calcário . 
1- componente de CeIO. Perfis 235 c 238. 
fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo plano e suave (,"dr~ lado 
substrato calcário; 
1.0 componente de Ce U e 2." de Ce4. 
fase pedregosa e rochosa caatinga l1ipoxerófila relevo suave ondulado 
substrato calcário; 
1° componente de Ce12. 

f1.2 .7 - CAMBISOL EUTROFICO Ta raso C carbonático e não carbonático A 
fraco e moderado textura média e argilosa. 

fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo plano e suave 
ondulado substrato calcário; 
2° componente de Ce5. 
fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila e hiperxer6fila relevo 
suave ondulado e ondulado substrato calcário. 
I " componente de Ce13. 

11 .2 .8 - CAMBISOL EUTRúFICO Ta raso C carbonático e não carbonático A 
fraco textura média e argilosa . 

fase caatinga lúperxer6fila relevo plano e suave ondulado substrato 
calcário; 
2.° componente de Cc? 
fase pedregosa e rocflOsa caatinga hiperxerófila relevo plano substrato 
calcário. 
L" componente de Ce14 e CelSo 

11 .2.9 - CAMBISOL EUTROFICO Ta raso C carbonático A moderado textura 
argilosa. 

fase caatinga hipoxerófila arbórea relevo plano substrato calcário; 
3." componente de Cel. 
fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado substrato 
calcário; 
2.° componente de Ce2. 

11 .2.10 - CAMBISOL EUTROFICO Ta raso C carbonático A fraco textura mé
dia e argilosa. 
fase erodida pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave 
ondulado, ondulado ~ forte ondulado substrato calcário. 
1.- compo.nente de Ce16. 

11.2.11 - CAMBISOL EUTROFICO Ta litólico A fraco e moderado textura siltosa. 
fase pedregosa caatinga hiperxerófila e hipoxerófila relevo suave o»· 
dulado e ondulado substrato xisto . 
3.° componente de V6. 

11.2.12 - CAMBISOL EUTROFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa. 
fase caatinga hipoxerófila arbórea relevo plano e suave ondulado sub$. 
trato calcário; 
1.0 componente de Ce1. 
fase caatinga hipoxer6fila relevo plano e SUave ondulado substrato 
calcário. 
1.0 componente de Ce2. Perfil 241. 

751 



11.2.13 - CAMBISOL EUTRúFICO Ta c Tb A moderado textura média e argilosa. 
fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado substrato 
calcário. 

1.- componente de Ce4 e 2." de LEe4. 
fase caatinga Itipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado substra
to gnaisse e granito. 
2.- componente de PE23. Perfil 231. 

11.2 .14 - CAMBISOL EUTRóFICO Ta e Tb A fraco textura média e argilosa. 

fase caat inga hiperxerófila relevo plano substrato calcário. 
2." componente de LVde5. 
fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondul'!ldo substrato 
calcário. 
1.- componente de Cc? 

11.2.15 - CAMBISOL EUTRóFICO Ta c Tb C carbonático e não carbonático A 
moderado tex tura argilosa. 

fase caatinga hipoxerófila arbórea relevo suave ondulado e ondulado 
substrato calcário. 
1.0 cOplponente de Ce3. 

11.2.16 - CAMBISOL EUTRóFICO Ta e Tb C carbonático e não carbonático A 
moderado textura média e argilosa. 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano substrato calcário; 
2." componente de CeIS. 
fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado substrato cal
cário; 
2.- componente de CeIO. 
fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 
substrato calcário. 
2.- componente de Cell. 

11.2.17 - CAMBISOL EUTROFICO Ta e Tb C carbonático e não carbonático A 
fraco e moderado textura média e argilosa. 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano substrato calcário; 
1.0 componente de Ce5. Perfil 242. 
fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado substrato 
calcário. 
1,- componente de Ce6. 
fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado substrato 
c.alcário. 
2.° componente de Ce16. Perfil 234. 

112.18 - CAMBISOL EUTROFICO Ta e Tb C carbonático e não carbonático A 
fraco textura média e argilosa. 

fase caatinga hiperxer6fila relevo plano substrato calcário. 
2.0 componente de Ce14. 
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano substra· 
to calcário. 
2,- componente de CeIS. 

11.2.19 - CAMBISOL EUTROFICO Th A moderado textura média e argilosa 

fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado subs
trato gnaisse e granito; 
3.° componente de PE4. 
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fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulaao substr;1-
to gnaisse e granito; 
2.° componente de PE6. 

11.2.20 - CAMBISOL EUTRÓFICO Tb A moderado textura média. 

fase floresta caducifól ia relevo ondulado e forle ondulado substrato 
t;naisse 
2.° componente de LEd. 

11 .2.21 - CAMBISOL EUTRÓFrCO Ib A fraco e moderado textura média e ar
gilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
gnaisse 
3. componente de LVd31. 

11.2.22 - CAMBISOL EUTRÓFICO Ib C carbonático e não carbonático A mo
derado textura média com cascalho. 
tase caa tmga hiperxerófila relevo plana subst rato calcário. 
Componente único da unidade Ce23. Perfil 244. 

11.2.23 - CAMBISOL EUTRÓFICO vértico C cal"bonático e não carbonático A 
chernozêmico e moderado textura argilosa. 

fase pedregosa caatinga hipoxeráfila relevo plano e suave ondulado 
substrato calcário. 
3.° componente de CelO. Perfil 239. 

11.2.24 - CAMBISOL EUTRÓFICO vértico C carbonático e não carbonático A 
moderado tex tura argilosa. 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano subst rato calcário; 
3.° componente de Ce9. 
fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 
substrato calcário. 
3.· componente de Cel!. 

11.2.25 - CAMBISOL EUTRÓFICO vértico C carbonático A moderado textura 
argilosa. 

fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
calcário. 
2.° componente de NC4 e de Rei. Perfil 240. 

11.2.26 - CAMBISOL E UTRÓFICO latossólico e não latossólico Tb A moderado 
tex tura argilosa. 

fase floresta caducifólia relevo suave '"'»dulado e ondulado substrato 
calcário. 
2.· componente de LEe l. 
fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado substrato 
gnaisse,' 
1.0 componente dc Ce19. Perfil 245. 
fase caatinga Ilipoxerófila relevo ondulado e f orte ondulado substrato 
grzaisse. 
1." componente de Ce20. 

11.2.27 - CAMBISOL EUTRÓFICO Jatossólko e não latossólico Tb A moderado 
textura média e argilosa. 

fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado subst rato 
gnaisse e granito. 
1.0 componente de Cc21 . 
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fase caatú'lga hipoxerúfila rel evo OIululado e furte ondulado substrato 
gnaisse e granito. 
1.~ componente de Ce22. Perfis 249 e 252. 

1'1.2.21:1 - CAMBISOL EUTRúFICO la tossólico e não latossólico Tb A fraco 
moderado tex tu ra -:nedja. 

fase caatinga llipoxeró/ila e flores ta caducifólia relevo ondlllado, fo r
le ondulado e IILOlllWllloso substrato g1tais~.je e granito. 
3." componente de PE 19. 

B .2.29 - CAMBISOL EUTRÓFICO Iatossúlico e não la tossólico Ta c Tb A fract 
textura média. 

fase caatinga lIiperxerófila relevo plano substra to calcdrio . 
Componente único da unidade Ce17. Perfil 233. 

11 .2.3:0 - CAMBISOL EUTRóFICO latossólico A moderado textura argilu$ 

fase caa.tinga hipoxerófila relevo plano substrato calcário. 
L" compa!lente de CeIS. Perfil 247 

112.31 - CAMBISOL EUTRÚFICO latoss61ico A moderado textura média 
argUos&. 
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fase caatinga hipoxerófila relevo p lano e suave ondulado stlbstrato 
calcário. 
3,'" compO~lente de Ce4. 

fase caatinga hipoxerófila re levo ondulado e forte ondulado subst rato 
gnaisse e granito . 
2.~ componente de PE26. 



PHRf'JL ZZ7 - 1JH~CRJ Ç'AU GHRAL E CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 29 B A (Zona Cacaueira) 
Data - 09/09/64 
Classificação - CAMB ISOL DISTRó FICO Tb A moderado textura muito argilo

sa fase floresta percnifólia relevo ondtllado substrato granulito. 
Localização - Fazenda Convenção. Município de Uruçuca. 
Situação e declividade - Corte de estrada em terço superior de elevação, com decli-

vIdade de 15 a 20%. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano l nd iviso. Granulito. 
Material originário - Saprolito da rocha citada. 
Relevo local - Ondulado. 
Relevo regional - Ondulado, cons titu ído por co lmas de topos arredondados . ver

tentes ligeira mente convexas de dezenas de met ros, vales e m 
"V". Altitude relativa das elevações da o rdem de 50 a 100 mc
tros . 

Altitude - 150 metros. 
Drenagem - Bem d renado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Lamina r ligeira 
Vege tação local - Cultura de cacau. 
Vegetação primária - Floresta perenifólia . 
Uso atual - Cultura de cacau sombreado em boas condições, com cerca de SO 

anos . 

AI O - 8 cm; bruno-muita-escu ro (lOYR 2/ 2, úmido); franco-a rgilosa: 
fraca muito pequena e pequena b locos subangulares e fraca gra· 
nu lar ; firme, p lástico e pegajoso; transição abrupta e ondulada. 

A3 8 - 17 cm ; b runo-amareJado-escuro (9YR 4/4, úmido); argila; mode-
rada mu ito pequena a média blocos suba.nguLares; f irme, plásti
co e muito pegajoso; transição clara e ondulada. 

(B I ) 17 - 30 em; blUno-forte (7,5 YR 5/6, úmido); mu ito-argilosa; muito pe-
quena a pequena blocos subanguJa rcs c pequenos grumos com 
aspec to maciço poroso "in situ"; ce rosidade fraca e descontínua 
nos canais ; fr iável, plás ti co c muito pegajoso; transição clara e 
ondulada. 

(B2 1) 30 - 55 em ; blUno-forte (7,5YR 5/8, úrndio); muito-a rgilosa; pequenos 
grumos com aspec to maciço poroso "in situ"; [riável, plás tico e 
pegajoso; trans ição cla ra e ondulada (20-30 cm). 

(B:d 55 - 75 em; bruno-forte (7,5 YR 5/8, úmido); muito argilosa; pequ<_'-
nos grumos com aspecto maciço poroso " in situ; " m ui to friávd. 
plást ico e pegajoso; transição clara e ondulada. 

(Bs) 75 - 85 cm+; argila. 

Raizes - Abundantes no AI e comuns até o (8s)' predominando raízes n-
nas com diômctro de 2 a 5 mm. 

Observação - Porosidade comum .nu horizonte A, aumentando gradativamente , 
a tingindo sua maior incidência no (B22) onde ela é abundante 
Poros em torno de 1 mm. 

PERFIL 227 - ANALISE MINE RALOGICA 

Al Areias - 9SUfo de magnetita , i1menita e quartzo; 5% de concreções 
argila-ferruginosas com ceros idade; traços de detritos, xenotimo, concrc
ções argila-leitosas, feldspato e concreções m anganosas. 
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Cascalhos - Em maior percentage m quar tzo cinza, alguns grãos com 
aderência de óxido de ferro ; concreçõcs argilosas cremes; concreções 
manganosas , hematít icas e .ueno-ferruginosas; magne t it n, muitas en· 
volvidas por óxido de ferro e qua r tzo incluso; ilmen ita magnética en· 
volvida por óxido de ferro; agregados de argi la com ilmcni ta. 

Calhaus - Agregados de argila com i1menita. 

A3 Areias - 95% de magne tita, ilmen ita e quart zo; 5% de concreções a r· 
gilo-ferruginosas com ceros idade; t raços de det ritos, xeno limo, concre 
ções argi lo-leitosas, feldspato e concrcções manganosa~. 

Casca lhos - Em maior percentagem ag regados de argil a com óxido de 
ferro, com inclusão, de ilmcnita c quartzo; quartzo cinza; concreçõcs 
manganosas, argilosas c fer ruginosas; ilmcnita envol vida por óx ido de 
ferro. 

Calhaus - Gnaisse alterado. 

(B,) Areias - 90% de quartzo e magneto ilmenita; 10% de concreç6cs arg ilo
ferrugi nosas; traços de de tr itos, fel dspato, xeno timo e apat ita. 

(B,,) 

Cascalhos - Em maior percentagem qunrtzo cinza e conc reçõcs ferrugi
nosas com inclusão de ilmenita e quartzo; agregados de argila com in· 
clusão de ilmenita e quartzo; felds pato alte rado; fragme ntos de argili to. 
Calhaus - Gnaisse alterado. 

Areias - 90% de quartzo e magncto ilmen ita; 10% de concreções <l. rgilo
ferruginosas; traços de detritos, feld spa to, xcnotimo e apa tita. 

Casca lhos - Em maior percentage m concreções fer ruginosas com inclu
süo de i1menita e agregados de arg ila rom i1 meni ta e quart zo incluso; 
quartzo cinza; ilmenita magnét ica; magnetita; feldspa to intemperizado; 
concreções argilo-lcitosas. 

Calhaus - Gnaisse alterado. 

Areias - 80% de quartzo hialino e magneto ilmenita; 20% de f..úncrc
ções fe rro-argilosas e argilosas manchadas por óxido de feITo; traços de
detritos, quartzo cinza, feldspa to, b iotila e xe,nOlimo. 

Cascalhos - Em maior percen tagem quartzo ç inza e agregados de arg i
la com ilmeni ta e quartzo; concrcções fe r ruginosas com i1 mcnitn; ilmc
nita ; feldspato bem decomposto. 

(B3 ) Areias - 70% de quartzo e de concreç0cs argilosas, muitas ma nchadas 
por óxido de ferro; 28% de magneto-i lmcnita; 2% de feldspa to intempe. 
rizado, xenotimo e conc reções ferruginosas. 
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Cascalhos - Em maior percen tagem fragmentos de rocha com inclusãa 
de magncti t<l c feld spa to; magnet it a ; quartzo cin",,< 



PERFIL 227 - ANÁLISES FíSICAS E QUrM ICAS 

Amostra de labor . n.Os: 629 a 633; e 66 1 

Horizonte 
Fl'IIÇ6es da 

amostra 10lal .. 
Compos lç~ lranulomt'tnCI 

da terra fina ~ Densidade 

- -...,....-...: .. ~-,--I . ~ - - " , ~~-- --..-----·1- -,-;-;:-,-:--::-1 'fj'" .f !I ~ S ~ t" 1- .... 

(:!!:.pers30 ~m ""1\0 1-0 ~g~.H. <1\ '" g/emJ 

Profundidade..:: "5 E ~ ~ E 810553 (lna 0 05.0002 < 0.1.102 ~ ... .,. y ~ ~ ~~E .8 E E Areia ~A~la Sillto Ars:, 11I '" ê g_~ .. : ~ _ 
_s_,m_~ __ wL-_ aD __ ~~~~A~~3~~-L~_"_~_~~_2~_~_O~._~_;~_~ _m._",.~~m_,,_, ~-_. _~ ___ ~ __ !_<_-~_-__ ~ __ 

A, 
A2 

(B,) 
(B,,) 
(B,,) 
(B, ) 

Horiwo(c 

A, 
A2 

(B,) 
(B,,) 
(B2~) 
(B, ) 

" oritonlto 

A, 
A2 

(B,) 
(B21) 
(B,,) 
(B, ) 

0-8 
8-17 

17-30 
30-55 
55-75 
75-85 + 

I 
6 
8 
4 
O 
O 

pH(I :2,S) 

Agua KCII N 

5,9 6,4 
6,0 5,4 
5,4 5,0 
4,9 4,3 
4,5 4, 1 
4,6 4,1 

C 
~ C 

(or~;lnico) .. N .. 
4~2 0,44 10 
1,60 0,19 8 
1 ~3 0,06 8 
0,91 0,10 9 
0,75 0,08 9 
0,64 0,07 9 

Relação 

1 
1 
1 
3 
2 

98 15 
93 16 
91 17 
93 15 
98 12 
99 23 

16 
11 
12 
12 
12 
9 

27 
15 
9 
9 

10 
13 

42 24 43 0,64 
55 41 25 0~7 

02 28 55 0, 15 
(.4 I 98 0,14 
66 O 100 1,15 
55 O 100 0,24 

Complexo sortivo 
>~ 

mEtlOO~ " 5~# -;; -:;; 
Valor S \ ';1lo.>r T 

Ca'· M g" K' N, ' AI" • H' >-
(som3) (soma) ~ 

17,8 9,1 0,12 0, 10 27,1 O 1,8 28,9 94 
5,0 2,9 0,05 0,09 8,0 O 3,4 11 ,4 70 
2,5 1,7 0,05 0,11 4A 0,2 4,0 8.6 51 
1,2 0,3 0,05 O,C9 1,6 0,8 4,4 6,8 24 

0,6 0,05 0,05 0,7 1,6 4,3 6,6 11 
0,7 0,06 0,18 0,9 1,7 4,8 7,4 12 

1'. ! :KI ~IC p C; !' H~S0 1 d = JA7 
~ ;D2 % 

S,D .. 
AI;:O , 

1\ 1;-0 3 R ~O~ 
Fc 2O;: 

SiO~ Al:P:I Fc;!O:1 TiO~ p,o-, U":'i) ( Ki I 

16,5 15,3 15,5 3,93 O~O 1,83 1,11 1,56 
18,9 21 ,0 16,3 3,08 O~ I 1,53 1,03 2,03 
19,7 22,0 16,4 3,29 0,19 1,53 1,04 2,13 
19,7 22,7 16,8 3,34 0,44 1,48 1,00 2,11 
21,3 24~ 17,3 3,01 1,50 1,50 1,03 2, 19 
20,6 23,0 16,9 2,09 0,71 1,52 1,04 2,14 

Média das % de argila no B (exclus iw B:1) 
textural: = 

Média das % de arg ila no A 

~ -lOO.AI '· · ~ 

F. 'F. a 
S .. AI·" .~ " • .. 

O 6 
O 6 
4 , 

33 6 
70 8 
65 40 

[qu i,a· 

~ I~ leOle J .. 
umidade .. 

X 36 
31 
33 
32 

I 34 
2 41 

1,4 



PERFIL 228 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 14 BA (Zona Cacaueira) . 
Dala - 28/08/63 
Classificação - CAMBISOL DISTROFICO Tb A moderado textura muito argilosa 

fase fLores ta peref1if6lia relevo forte ondulado suastrato granulito. 
Localização - Estrada Itajuípe. Banco Central, lado direito, 30 km após a saída 

de Itajuípe. Município de Uruçuca . 
Situação e declividade - Corte de saibreira em meia encosta de elevação, com 

declividade de 15 a 20%. 
Formação geológica e litologia - Granulito . 
Material originário - Desenvolvido a partir do produto da decomposição da ro

cha i>upramencionada. 
Relevo local - Forte ondulado. 
Relevo regional - Forte ondulado a montanhoso, constituído por morros com en· 

costas de dezenas a centenas de metros e declives de 15 a 25%, 
compreendendo pequenos e estre itos vales em forma de "U. e 
"V". 

Altitude - 140 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Não aparente. 
Vegetação local - Cultura de cacau. 
Vegetação primária - Floresta perenifólia. 
Uso atual - Cultura de cacau (sis tema de cabroca) em estado deficiente. 

A. O - tOem; bruno-escuro (7,5YR 3,5/4, úmido); argila; forte pequena a 
muito grande granular; firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição clara e plana. 

Ag 10 - 25cm; b:nmo (7,5YR 5/5, úmido); muito argilosa; moderada média 
a grande granular e fraca pequena blocos subangulares; friável, 
plástico e muito pegajoso; tra.'1sição gradual e plana. 

(B 1) 25 - 45cm; bruno-forte (7,5YR 5/7, úmido); muito argilosa; pequenos 
grumos e pequenos blocos subangulares com aspecto maciço p0-

roso "in situ"; cerosidade fraca e pouca, localizada principalmen
te nos canais; muito friável, plástico e pegajoso; transição gradual 
e plana. 

(B2) 45 - 75 em; bruno-forte (7,SYR 5/8, úmido); muito argilosa; pequenos 
grumos com aspecto maciço poroso " in s itu"; cerosidade pouca e 
fraca, localizada principalmente nos canais; muito friável, plásti
co e pegajoso; transição clara e ondulada. 

(Ba) 75 - 120cm; amarelo-avermelhado (7,5YR 5,5/8, úm,ido); argila com 
cascalho; pequenos grumos com aspecto maciço poroso "in situ"; 
muito friável, plástico e pegajoso; transição clara e irregular 
(30-70 em). 

C 120 - 21Ocm+; bruno-forte (6,SYR 517, úmido); franco-argilo-arenosa com 

Raízes 

Observações 

758 

cascalho; pequenos grumos com aspecto maciço poroso "in situ"; 
muito friável, plástico e pegajoso . 

Comuns (fasciculares) atingindo até o tQpo do (B3), predominando 
as de diâmetro em torno de 2mm . 

1) Nos horizontes (B:~) e C enccnlr~.m-se fragmentos de rochas em 
decomposição . 



2) Presença de poros comuns ao longo de todo o perfil, com pre
dominância dos diâmetros de 1 a 2 mm, notando-se com ligeira con
centração no (Bj) e (B2). 

3) Notam-se no AI' canais de até 5 mm de diâmetro, provenientes 
de atividade biológica. 

4) Perfil coletado sob cacaual. 

PERFIL 228 - ANALISE MINERALOGICA 

A, Areias - 90% de quartzo e magneto-ilmenita; 10% de co.ncreções argilo
sas (feldspato intemperizado); traços de detritos, concreçõcs mangano
sas, mica muito intemperizada, apa ti ta e estaurolita. 

Cascalho - Quartzo cinza em maior percentagem; concreçõcs argilosas 
cremes (feldspato intemperizado) em grande quantidade; concreções 
ferruginosas e argilo-humosas; fragmentos de rocha. 

As Areias - 90% de quartzo e magneto-ilmenita; 10% de concreçõcs argilo
sas (feldspato intemperizado) ; traços de detritos, concreçõcs mangano
sas, mica muito intemperizada, apatita e estaurolita. 

Cascalhos - Concreções argilosas (feldspato intemperizado) e quartzo 
cinza em igual percentagem; fragmentos de rocha; feldspato com quartzo; 
concreções ferrugi.nosas; detritos . 

(B]) Areias - 85% de quartzo e magneto HmeniLa; 15% de concreções argilo
sas; traços de apatita, detritos, estaurolita, concreçõcs manganosas e 
mica. 

Cascalhos - Concreções ferruginosas, concreçõcs argilosas e quartzo 
cinza em igual percentagem; feldspa to com quartzo . 

Calhaus - Fragmentos de rocha, onde o único mineral primário identificá
vel é o quartzo. 

(B:!) Areias - 80% de quartzo e magneto-ilmen ita; 20% de concreções argilo
sas; traços de detritos, mica, apatita, es taurolita, zirconita e concreçõcs 
manganosas. 

Cascalhos - Quartzo cinza, concreções argilosas e feldspato em igual per
centagem; concreções fe rruginosas . 

(Bs) Areias - 85% de concreçõcs argilosas; 15% de quartzo e magneto-ilmeni
ta; traços de concreçõcs ferruginosas, zirconita, mica e apatita. 

Cascalhos - Fragmentos de rocha, em maior percentagem; quartzo cin
za; concreções ferrugi.nosas. 

C Areias - 95% de concreções argilosas; 5% de quartzo e magneto-ilmeni
ta; traços de concreções ferruginosas, apatita, m ica, zirconita e quart:t.o 
com tonalidade cinza. 

Obs.: Algumas concreçóes ainda guardam o aspecto do feldspato. 

Cascalhos - Concreções argi losas em maior percentagem; quartzo cinza, 
uns grãos angulosos. 
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PERFIL 228 - ANALISES F1SICAS E QUIMICAS 

Amostra de labor. n.Us: 34/368 n 34.373 

Fraç6cs da 
Compo5 1çk granu lom~ [ ric8 

~ Den$idade da ter ri! f ina 
Horitonte amO$lra !OI3 1 (dispcrs50 NllOH) Rg lU ,:;: g/cm3 • 

" 
com · ~ ~ 

" " ~v a 'e: .a .... S .M • :a <: S ~ -;:';] 
"'~ • "<;;'" :;;I .- 0 0 E A rc JI\ Areia .H E~ c e õ , " ~ - 2 ge SHlc Ar8il ll · 3 ~ li o ::. SJmbolo Profundidade Jlil - E ~roSSIl fina 0,05·0.002 < ,002 ';;:' '''' "= • '" ~'":' ::;._N ·0,20 O.20..Q, OS " • "" ;;j'" "'-y IIU: I mm < ~ '" .0 < U h u N mm n ~1!J 

A,· 0-10 O 99 18 10 25 47 10 79 0,53 
A, lO, 25 O 99 10 6 19 65 I 98 0,29 

(B ,) 25· 40 I I 98 8 6 14 72 O 100 0,19 
(B,) 40- 75 O 2 98 I I 6 15 68 O 100 0,22 
(B) 75-120 6 9 85 19 8 23 50 O 100 0,46 
C 120·21 0+ O I I 89 35 13 26 26 O 100 1,00 

pl-l(l :2,S) Ccmplc iIC O sortivo '" " • , 
mE/lOOg > ~ lOO.Al·· · " e Uori:oole 5 ~ " 'i! ~ •• ~ . ~ S+ AI'- ." Valor S Valor T • A, u. KCIIN Ca" Mg" K' Na' AI'" H' >- • • (soma) (soma) " .: 

A,. 5,4 4,8 4,3 2,8 0,14 0,08 7,3 0,2 6,0 13,5 54 3 3 
A::; 4,9 '1,2 1,0 0,6 0,04 0,05 1,7 0,8 5,0 7,5 23 32 2 

(B ,) 5, I 4,5 0,8 I ,I 0,03 0,06 2,0 C,3 4,0 6,3 32 13 2 
(B, ) 4,9 4,3 0,4 0,7 0,02 0,04 1,2 C,6 4,2 6,0 20 33 2 
(B, ) 5,0 4,1 0,3 0,5 0,02 0,07 0,9 1,1 3,8 5,8 16 55 4 
C 5,0 3,9 0,3 0,7 0,02 0,11 1,1 1,4 3,2 5,7 19 56 6 

Ataque por H,SO, d ; 1,47 
Si02 Si02 

Equiv,,· C 
N C % 111 ,0, 

:., 
Hori1:0L11~ (orgânico) Al::Ü3 R:P3 

Z lente ele .. 11 Fe;!Oa § 
,.. umidade .. Si02 Al20 3 Fe:;:pa Ti0 2 P2°r. {Ki ) (Ki ) .. 

A,· 2,83 0,3 I 9 18,1 23,8 12,4 2,61 0,23 1,30 0,97 3,03 < 1 33 
A, 1,08 0, 15 7 22,9 29,7 12,9 1,89 0,44 1,31 1,02 3,59 < 1 37 

(B I ) 0,75 0,10 8 23,9 30,8 13,1 1,61 0,22 1,32 1,04 3,72 < 1 39 
(B, ) 0,5 1 0,06 9 24,1 31,1 13,2 1,70 0,24 1,32 1,04 3,71 < 1 38 
(8,) 0,35 0,04 9 23,2 30,3 12,0 1,62 0,2ú 1,30 1,04 3,96 1 35 
C 0, 18 0,03 23,2 28,7 10,1 0,97 0,27 1,37 1,12 4,45 2 31 

Média das % de argila no B (exclusive B, ) 
Relação textural: -- 1,3 

Médja das % de argila no A 



PERFIL 229 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERIST/CAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 16 BA (Zona Cacaueira) 
Data - 03/ 09/63 
Classificação - CAMB/SOL DI STROFICO Ib A m oderado textura argilosa fase 

floresta subperenifólia relevo ondulado substrato gnaisse 
Localização - Estrada Rio Bra nco-Camacã, lado esquerdo, 12km após o Rio Bran· 

co. Município de Camacã. 
Situação e declividade - Cor te de saibreira em meia encosta de elevação com de

clividade en tre 10 e 15%. 
Formação geológica e litologia - Pr~·Carnbriano Indiviso Gnaissc . 
Material originário - Desenvolvido a partir do produto da decomposição do gnais· 

se. 
Relevo local - Ondulado. 
Relevo R egional - Ondulado, cons tituído por colinas c outeiros, com encostas de 

dezenas a centenas de metros e vales abertos de fundo chato. 
Altitude - 170 me tros . 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Não aparente. 

Vegetação local - Remanescentes de floresta subperenifólia e cultura de cacau . 
Vegetação primária - Floresta subpereni fÓJia. 
Uso atual - Cultura de cacau (sistema de cabroca) em pessimo es t.ado. 

AI O - 8 em; brw:lO-escuro (lOYR 3/3, úmido); franco·argilosa; for te pe.-
que na a grande qranular ; ligeiramente duro, friável, plástico e 

pegajoso; transição clara e plana _ 

A3 8 - 16 em, bruno·escuro (IOYR 4/ 3, limido); franco-argi lusa; mode-
rada pequena a grande blocos subangulares e pequena a média 
granular; ligeirame nte duro, fr iávcl, plást ico e pegajoso; transi
ção clara c plana. 

(B l ) 16 - 30 em; bruno·amarelado-escuro (lOYR 4/ 4. úmido) c bruno-ama-
relado (lOYR 5/6, seco); argila; moderadn pequena a grande blo
cos subangulares; cerosidade fraca, comum c descontínua; ligd
ramente duro, fr iável, plás tico e pegajoso; transição gradual e 
plana. 

(B.,) 30 - 60 em; bruno-amarelado-escuro (lOYR 4,5/5, úmido); argila ; pe-
quenos grumos com aspecto maciço poroso "in situ"; lige iramen
te duro, muito friáveJ, plástico e pegajoso; transição gradual e 
c,ndulada (20-35 em) . 

(B) 60 - 75 em; bruno-amarelado (lOYR 4.5/6, úmido); argila; pequenos 
grumos com aspec to maciço poroso "in situ"; muito friável , plás
tico e pegajoso; transição abrupta e ondulada (tO-3D em). 

CR 75 - 85 em +; gnaisse sem i-alterado com porções de rocha consoli-

Raízes 

dada. 

- Fasciculares, comuns a mui tas no A, com algumas de até 3cm de 
diâmetro; no (B) são poucas a comuns, tendo sido constatadas 
urnas com 9 em de diâmetro; raras penetram nas fe.ndas do C/ R, 
com diâmetro até 3 em. 

Observações - 1) Presença no (BJ e (8;1) de a lguns fragmentos de rocha em de
composição, de diâmetro até 3 em; 
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2) Perfil poroso, apresentando poros 
horizonte A, e pequenos a muitos 
2 mm) no (B). 

3) perfil colhido na área de PVI0. 

de diâmetro até 4 em no 
pequenos (de diâmetro até 

PERFIL 229 - ANÁLISE MINERALOGICA 

AI Areias - 86% de quartzo (uns grãos arredondados) e feldspato potássi
co p arcialmen te intemperizado (predominanc'.o quartzo); 10% de mag
neto-ilmenita; 2% de detritos; 2% de eoncreções ferruginosas; traços de 
biotita intemperizada, anfib61io e xenotimo. 

Cascalhos - Em maior percentagem fragmentos de rocha contendo 
quartzo, biotita e hor.nblenda; magnetita; feldspato; concreções ferru
ginosas e areno-humosas; carvão. 'bornblenda. 

As Areias - 86% de quartzo (uns grãos arredondados) e fe ldspato potás
sico parcialmente intemperizado (predominando quartzo); 10% de mag
neto-i1menita; 2% de detritos; 2% de concrcções ferruginosas; traços 
de biotita intemperizada, anfibólio e xenotimo. 

Cascalhos - Em maior percentagem concreções ferruginosas com ade
rência de manganês; concrcções ferruginosas; quartzo hialino; feldspa
to; fragmentos de rocha; concreções fcrromanganosas. 

(B1) Areias - 86% de quartzo (uns grãos arredondados) e feldspato potás· 
sico parcialmente interriperizado (predominando quartzo); 10% de mago 
neto-ilmenita; 2% de detritos; 2% de concreções ferruginosas; tl ·aços 
de biotita intemperizada ..anfibólio e xenotimo. 

Cascalhos - Em maior percentagem concreç.ôes ferruginosas; feldspato, 
concreçõcs fcrromanganosas; quartzo com aderência de óxido de fer 
ro com manganés; fragmentos de rocha; concreções humosas; piro
xênio; concreçõcs hematíticas. 

(B!!) Areias - 86% de quartzo e feldspato, este em maior percentagem; 12% 
de magneto-ilmenita; 2% de concreçõcs ferruginosas; traços de detritos, 
biotita intemperizada, anfibólio e x.enotimo. 

Cascalho - Em maior percentagem concreções ferruginosas; feldspato; 
concreções ferromanganosas; quartzo lei toso, grã05 subarredondados, 

muitos com aderência de óxido de ferro; fragmentos de rocha. 

(Ba) Areias - 50% de feldspato; 40% de quartzo; 7% de magneto-ilmenita; 
3% de concreções ferruginosas; traços de biotita, detritos) xenotimo e 
titanita. 
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Cascalho - Em maior percentagem fragmentos de rocha com os se· 
guintes componentes: feldspato e piroxênio; feldspato; concreçõcs fer~ 

ruginosas; quartzo, grãos subarredondados. 

Calhaus - Fragmentos de rocha muito decompostos. 



PERFIL 229 - ANALISES F1SICAS E QUIMICAS 
Amostra de labor. n,Os: 34 .38 1 a 34.386 

, 
Composição granulomêlrica Froçôes ,'.,'! • d. terra fina , 

Horizonte amostr<l :Ol"! «(~ ispcrs~o com NaOH) , u,g .. •• ~ I:~ 

" ~- ~v 
. ~ 

~3# ~~ 

í! . I • Areia I Areia 
"-=.f ~ < -. .H 

Profundidade ~g "; E t~e ~rossa I fina Sille Ar~ila "6Q ... og #S 51mbolo 
UM ":,cN 0,05·0,002 < ,002 , em ã~ 3~ I'" V 

0,20 1°,20-0.05 mm mm < mm mm 

A, O- r, O 6 94 74 17 31 28 6 79 1,10 

A" 8· 16 O 1 99 22 16 25 37 9 76 0,68 
(D , ) 16- 30 O 1 99 18 13 20 49 20 59 0,41 
IB,) 30- 60 O 2 98 18 14 18 50 O 100 0,36 
(O,,) 60· 75 8 2 90 19 14 18 49 O 100 0,37 
CR 75- 85+ 5 16 79 59 24 15 2 O 100 7,50 

pH(U ,5) Complexo :ortivo ~ 
mE/l aog >~ 

Uorlzoote ,-" 

M"'~ 
" IJ8 

V' TI~ "O Va.lür f, .. 0 r :> .; ...... KC! IN CIl" Mr.· K' Na' 
(:.orulil) ,.o""'li ! 

A, 6,2 5,4 8,1 3,6 0,12 0,1 4 12,0 O 3,8 15,8 75 
A" 5,8 5,0 4,2 1,8 0,09 0,14 6,2 ° 4,6 10,8 57 
(B ,) 5,3 4,7 2,5 1,3 0,04 0,22 4.1 ° 5,3 9,4 44 
(U,) 4,9 4,5 0,9 0,9 0,04 0,20 0,1 0,1 5,1 7.2 28 
(B,) 5,2 5,0 1,8 0,7 0,04 0,20 2,7 ° 4,1 6,8 40 
CR 4) 4,3 0,5 0,03 0,13 0,7 0,2 ',7 2,6 27 

Ataque por H2SO .. d = 1,47 
Si0 2 Si0 2 C 

N C % AI, O, Horizonle (ora:àWco) A1,o, R:P:l .. N Fe2O;'l .. 
SiO, Al.0, Fe20 a Ti0 2 P20 0 (Ki) (Ki) 

A, 2,cS {;.23 ~ 12/, 11.5 10,5 2.69 0,45 1,83 1, 16 1,84 
A, l.eU 0,1 6 7 132 13,7 10,7 2,54 0,45 1,64 1,10 2,03 
(B, ) (,87 0,1 3 7 15,4 17,0 12.2 2,71 0,53 1,54 1.06 2,18 
(B) 0,56 0.09 Ú 1 S,3 17,9 12,6 2,77 0.55 1,46 1,00 2,24 
(D,) .54 0,09 6 15,2 18,0 12,4 2,71 0,45 1,44 !,CO 2,29 
CR ú,l J O ;:J 7.5 2,7 6,6 0,92 0,61 4,8 1 1,87 0,62 

Média das % cle argila no B (exc1 us iw BJ) 

Densidarle 
g/cmJ " ~ Ô • .'2# § • ~ õ c 

f "i .e "-• ~ '" < 

1
11 

!oo.rú'" !,~ 8 ,-
S+ Al·" ":;; ,-

" , .. 
O 16 
O 14 
O 19 
5 17 

° 13 
22 135 

Equiva. 
" z len le de 

ª '" umidade .. 
<I 25 

1 25 
2 29 
3 28 
3 28 
5 7 

Rclnçflo tcx l llr~l: = 1,5 

Média dns % de argila no A 



PERFIL 230 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 281 - BA (Zona do Médio São Francisco) 
Dala - 28/08/73 
Classificação - CAMBISOL DISTROFICO latossólico A moderado textura argilo

sa fase caatinga hipoxerófila arbórea relevo plano substrato cal· 
cdrio. 

Localização - Lado direito da estrada Palmas de Monte Alto-Iuiu (via Mulungu) 
a 8 km de Iuiu. Município de Malhada. 

Situação e declividade - Area plana com declividade de 0-2%. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A. Calcário. 
Material origindrio - Provinicnte do calcário com influência de cobertura de 

material argiloso. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 450 metr03. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófi1a arbórea com pau-d'arco, barauna e bar· 

riguda . 
V egetação primária - Caat inga hipoxerófila arbórea. 
Uso atual - Na área destacam-se as culturas de algodão, mamona e pastagem de 

capim colonião. 

AI O - 22 em; bruno (7,5YR 4/4, úmido), bruno-arnarelado·daro (lOYR 
6/ 4, seco); franco-argilo-siltosa; fraca muito pequena blocos sub
angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns 
médios e poucos grandes; duro, friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição clara e plana. 

Aa 22 - 45 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido) , amarelo-avermelhado (SYR 
6/8, seco); argilo-siltosa; fraca pequena a média blocos suban
guIares; muitos poros muito pequenos c comuns médios; duro, 
friável, muito plástico e pegajoso; transição difusa c plana. 

(Bl) 45 - 87 em; vennelho-amarelado (SYR 5/8, úmido); argila, fraca peque-
na média blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e 
comuns médios: duro, friável, plástico e pegajoso; transição di
fusa e plana. 

(B2) 87 - 187 em; vermelho-amarelado ( 5YR 5/8, úmido); argilo-siltosa; 
fraca pequena a média blocos subangulares; muitos poros multo 
pequenos e comuns médios; duro, muito friável, ligeiramente plás
tico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e plana. 

(B3 ) 187 - 200 cm+; vermelho-amarelado (5YR 5/ 6, úmido); argilo-siltosa; 

Raízes 

fraca pequena a média blocos subangulares; muitos poros muito 
pequenos e comuns médios; muito duro, muito friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso. 

- Muitas no horizonte Al> comuns no A3> (Bl) e (B2) e raras no 
(Ba)· 

Observações - 1) Presença de concreções de ferro pequenas ao longo do perfil, 
sendo que as do horizonte (B3) apresentam·se maiores. 
2) Não foi coletado anel do horizonte (B) . 
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PERFIL 230 - ANALISES FtSICAS E QUIMICAS 

Amostra de labor. n ."s: 9563 a 9567 

Fn.6<:s da 
Composiç;\o gnnulorr.étric. 

Densidade d. terra fina ~ Horbonte &mO$trz to tal (dispersA0 com NaOH) ~2 ""g Kj cmJ • .. .!! ~ ~ .. .~ ~v fi .~ . i#§ :tj'G1' :1~# • 

U ,g E I.. E Areia I A!'ela e§ "'< c @ ~ Silte Arejla !!E 
Profv.ndld.de UE I t" ~e ~ron.3 1 fina .~ " "= # # • ~ i. -S(mbolo 0,03-0,002 < .(101 • ... ,.... . , ... ~N -0.20 O.20-tl.05 a ,<5A 

"'~ ~ ... mm mm ~ <.,.. v ~ rmn < 

A, (). 22 o 2 98 7 10 49 34 25 26 1,44 1,16 2,53 54 

As 22- 45 O 1 99 4 7 41 48 O 100 0,85 1,22 2,64 54 
(B,) 45- 87 O I 99 4 7 39 50 O 100 0,78 1,19 2,67 55 
(B2) 87·187 O 2 98 4 7 43 46 O 100 0,93 1,33 2,67 50 
Bs) 187-200+ O 3 97 4 7 43 46 O 100 0,93 

pH{I:2.5) Complexo sortivo " ~ • 
mE/ 100g >a l00.A1" · ~ 

8 ......... 3~.f ~ [ 
Valor S V;llor t .~ S+AI- -= Q. ...... KCIIN Ca·" Mg" K' Na' AI' " 11' >c • • (soma) (soma) '" .: 

A, 5,7 4,8 5,8 2,1 0,38 0,03 8,3 O 4,7 13,0 64 O 2 
As 4,9 3,8 1,8 1,7 0,10 0,02 3,6 1,6 3,6 8,8 41 31 I 
(8,) 5,0 3,7 1,2 1,9 0,08 0,03 3,2 2,0 2,6 7,8 41. 38 1 
(B2) 4,8 3,6 0,6 1,2 0,08 0,02 1,9 2,8 2,3 7,0 27 60 2 
(8.) 4,9 35 0,8 1,4 0,09 0,03 2,3 2,4 2,4 7,1 32 51 2 

Ataque ' por H2S04 d - 1,47 
S,O, S iO_ Equh·a. C C % ; I~ N AI:,o:l lente de 

Horitonfe (ore;\nico) .. N AL:Pl R:Pa 
Fe::0 3 

umidade .. 5i02 AI , O, Fe~O~ T iO:.! P:.!0 ,5 (K i) (Ki) " 

A, 1,74 0,19 9 13,2 10,6 6,1 0,18 O,Oti 2,12 1,55 2,73 1 24 
A, 0,50 0,11 5 19,2 15,1 7,3 0,20 0,05 2,16 1,65 3,25 1 24 
(B,) 0,36 0,09 4 20,1 15,9 7,3 0,22 0,03 2,15 1,66 3,42 1 21 
(B.) 0,27 0,07 4 19,1 14,4 7,9 0,24 0,Q3 2,25 1,67 2,86 1 22 
(8,) 0,27 0,07 4 19,2 loI,6 7,1 0,25 0,03 2,24 1,69 3,22 1 21 

Média das % de argila no B (excIusive B,) 
Relação textural: = 1,3 

Média das % de argila no A 



PERFIL 231 - DESCRIÇJlO GERAL E CARASTERlSTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra extra n.. Z19 BA (Zona Chapada Diamantina) 
Data - 14/06/73. 
Classificação - CAMBISOL EUTROFICO Ta A moderada textura média fase caa· 

tinga hipoxer6fila relevo suave ondulado substrato gnaisse. 
Localu.ação - Lado esquerdo da estrada Ibitiara - Ibipitanga, distando 1,70 km 

do centro da primeira. Município de Ibitiara. 
Situação e declividade - Meia trincheira a 4 metros da estrada em terço médio 

de elevação com 8% de declividade . 
Formação geol6gica e Utologia - Pré-Cambriano Indiviso . Biotita-gnaisse . 
Material originário - Saprolito de biotita-gnaisse. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado com declividade de 6% . 
Altitude - 870 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. Na região ocorre laminar moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva com: braúna, unha

de-gato, juazeiro, aroeira e umburana . 
Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila; em alguns locais, apresenta porte 

arbóreo, como se fosse floresta eaducif6lia. 

Uso atUld - Pastagens de coloniâo e culturas de milho. 

(B.> 

Raizes 

o - 15 em; bruno-avennelhado-escuro (5YR 3/4, úmido), bruno 
(J ..5YR 5/4, seco); franeo-arenosa; maciça; poros comuns peque
nos; muito duro, friáveJ, plástico. pegajoso; transição gradual e 
plana 

15 - 35 em; bruno-avermelhado (3,SYR 4/4, úmido); bruno-averme
lhado (SYR 4/4, seco); franco; moderada média blocos subangu
lares e angulares; poros comuns pequenos; duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

35 _6()cm+; vermelh<HOSCuro (2,5YR 3/6, úmido), vermelho (3,5YR 
4/6, seco): franco; moderada média blocos subangulares e an
gulares; poros comuns pequenos; duro, friável, muito plástico e 
muito pegajoso. 

- Comuns no Al e poucas nos outros horizontes 

Observação - Descrição e coleta parciais 

766 



PERFIL 231 - ANALISES F1SlCAS E <';UrMICA~ 

Amostra de labor . n.~s : 9339 a 934 1 

Horizonte 

51mbolo Profundidade 

F<8ÇÕ<$ da 
aJDO$tra lotai ... 

CompoS lç~ granulOrm'lnC8 I''-n, '"," -
da te rra fi na ~ 1ft: ""'" 

(dispersão ~m NaOH) ! j., ~! s ~\~ h.,-""",'_mJ_ 

.8 E E Areia Al;eia Si ll e I Arr,i1e :i E Q ,2 s fi ~ B E f ~ E gro,sa [ma 0 ,0$-0002 . < O.ool .~... - ~ 
::I~ ~;::MV 1·0.20 0.20-0 OS mm I nllJ1 < a. ... 
u~ mm II!!O __ ~_1-<_1-_-'-_ 

----'-----~-'-----'----'----'---,----------
"" 

a_ 

A, 
(U,) 
(13, ) 

Horiwnlf' 

A, 
(13,) 
(ll) 

0-15 
15-35 
35-óO+ 

o 
O 
O 

pH(I:2,..5) 

..,.. 
6,1 
5,8 
6,1 

C 
(org~njco) .. 

1,22 
0,72 
0,55 

KClIN 

N 

5,3 
4,5 
4,5 

.. 
0,13 
0,09 
0,Q7 

C 

N 

9 
8 
8 

1 
2 
2 

99 39 
98 36 
98 34 

Ca- Mg" 

6,4 2,8 
5,9 2,3 
7,0 3,1 

Ataque por 

SiOz AI20 3 

13,1 7,3 
14,9 9,7 
16,4 11 ,0 

14 
14 
13 

30 
30 
29 

17 
20 
24 

Complexo sortivo 

mE/1OOR 

14 
17 
22 

K' Na' 
VaJor S IJ ..... 

0,75 0,05 
0,27 0,05 
0,12 0,05 

HzS O" d 
0,'0 

FC:;:0 3 TiO:! 

5,3 0,70 
4,9 0,74 
6,2 0,79 

(soma) 

; 

9,9 
8,5 

10,3 

1,47 

P20~ 

0,05 
0,04 
0,04 

o 
O 
O 

5,00 

AI ~03 
(Ki) 

3,05 
2,61 
2,54 

H' 

2,9 
2,6 
2,1 

lG 1,76 
15 1,50 
8 1.21 

Valor T 
(soma) 

12,8 
l l,l 
12,4 

'" • ;' ] 

~~S 
,; 

77 
77 
83 

5iO, 
1\1:,oa 

R::PJ 
Fe::0 ;i (Ki) 

2,09 2,16 
1,98 3,11 
1,86 2,78 

---
-:") 

lOO .AJ"· ] 1": ,-
S+AJt+t • ~ 

~ 

• z 
§ 

O 
O 
O 

>-

1 
1 
1 

'" 
7 

Equ il'a-
Icole de-

umidade .. 
18 
18 
21 

Média das % de argila no B (cxclusive B,, ) 
Relação textura! : ; U 

Média das % de argila no A 



PERFIL 232 - DESCRIÇ'AO CERAD E CARACTERISTlCAS MORFOLOCICAS 

Número de campo - 169 BA (Zona Baixo M édio São Francisco) . 
Dala - 23/09/71-
Classificação - CAMBISOL EUTRóFI CQ Ta A fraco textu ra argilosa fase pr.drf!

gosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano suhstrato r.al
cária 

Localização - Cerca de 100 metros à esquerda da rodovia Juazeiro-Senhor do BOll
fim , dista ndo 3km da ponte sobre o rio Recreio (após distrito (k. 
Carnaúba). Município de Juazeiro. 

Situação e declividade - Trinche ira em superfície plana com 2% de declividade 
Ponnação geológica e lit ologia - TerciáriofQuartenário. Calcário Caatinga. 
Material origilldrio - Produto da alteração do ca lcáno . 
Relevo local - Plano .. 
Relevo regional - Plano 
4ltitude - Cerca de 450 metros 
Drenagem - Bem dre.nado 
Pedregosidade - Variando de pouca a mu ita (cascalho e calhaus de quartzo) na 

superfície; e internamente blocos de calcário mais profundos ou 
mais superfic iais e, por vezes. aflorandc. 

Erosáo - Laminar l igeira . 
Vegetação local - Caatinga hiperxerófila 
V egetação primária - Caatinga hiperxerófila arbórco-arbustiva aberta com pre· 

dominancia de umburanas . canafís tula, favela. pmhão, macam· 
bira e cat ingueira 

Uso atual - Criação extensiva na caa tinga. 

(B , ) 

(B,,) 

RaIzes 

o - 10 em; bruno-amarelado (lOYR 5/6, úmido); amarelo-brunado 
(lOYR 5,5/6 seco) , franco-argilosa; moderada pequena a média blo
cos angulares; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos 
e poucos médios; macio, firme, muito plás tico e muito pegajo
so; transição clara e plana. 

10 - 30 em; bruno-amarelado (lOYR 5/6, úmido); amare1o-brunado 
(10YR 5,5/6 seco); franco-a rgilosa; fraca a moderada pequena a 
média blocos angulares; muitos poros muito pequenos, comuns pe
quenos e médios ; cerosidade muito pouca e fraca; ligeiramente du
ro, firme muito plás tico e pegajoso; transição difusa e plana . 

30 - 60 em; bruno-amarelado (lOYR 5/6. úmido); amarelo-brunado 
(lOYR 5,5/6. seco); argila; fraca a moderada média a grande blo
cos angulares com tendôncia a prlsmá tica; muitos poros muito 
pequenos, comuns pequenos e poucos médios: cerosidadc muito 
pouco e fraco; muito duro, muito firme, muito plás tico e mUltu 
joso; transição difusa e ondulada (15-40 em); 

60 - 85 em; bruno-amarelado (lOYR 5/6, úmido); amarelo brunado (lOYR 
5,5/6, seco); argita; fraca pequena a média blocos angulares; po 
ros comuns muito pequenos e poucos pequenos; "slickensidc" 
pouca e fraca; duro, m uito firme, muito plástico e muito pega 
pegajoso. 

- Comuns no Av poucas no (BI) e (B2I) e raras no (B22). 

Observações - 1) Presença de concreçõcs de manganês principalmente no ho 
rizonte (B2); 

2) Lages de calcário em mistura com a massa do solo; 
3) Presença de rachaduras verticais no solo, 
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PERFIL 232 - ANALISES MINE RALOGICA; 

Ai Areias - 98% de quar tzo, grãos arredondados e bem arredondados. hia 
linos na maioria , a lguns com aderência ferruginosa a marelada; 2% de 
concreçôes ferruginosas, algumas pisolíticas, concreções ferro-argilosas 
e poucas ferro-mangancsas; t raços de anfibólio intemperizado; zircão, 
grão m eio rosado b ril hante, idiom6rfico, ilmenita , turmalina, idiom6rfica 
e rolada, feldspato alcal ino, titanita , mica muscovita, carvão e detritos. 

Cascalhos - Maior percentagem de quartzo, grãos bem arredondados 
na maioria foscos, um ou outro vítreo, com aderência ferruginosa ama
relada, regulares; concreções argilosas claras, com inclusões de detri
tos; concreçôes ferruginosas escuras, pisolíticas, algumas com i.nclu· 
sões de grãos de quartzo, concreções ferro-manganosas, algumas com 
inclusões de grãos de quar tzo; detritos (fragmento vegetal). 

(B l ) Areias - 93% de quartzo, grãos arredondados e bem arredondados, bran· 

(B,,) 

cos , foscos e hialinos, alguns com aderência fe rruginosa amarelado.; 
5% de co.ncreções fe rruginosas , algumas pisolít icas, concreções ferro
argilosas, concreções manganosas; 2% de detritos (fragmentos vegetais) 
c carvão; traços de ilmenita, turmalina idiomórfica e rolada, fe ldspato 
alcalino (um ou outro grão), titanita, mica b iotita intcmperizada. 

Cascalhos - Maior percentagem de quartzo, grãos bem arredondados, 
regulares, foscos, com aderência ferruginosa; concreções ferruginosas 
pisolíticas, concrecõe!'. ferro-manganosas na maioria; detritos. 

Areias - 96% de quartzo, grãos anedo..'1dados e bem arredondados, al
guns com aderência ferruginosa amarclada, alguns com aderência aver
melhada; 4% de concreções ferruginosas, ferro-argilosas e fe rro-manga
nosas; traços de turmalina idiomórfiea e rolada, ilmenita, mica biotita 
intemperizada e mica muscovita, titanita, feldspato alcalino, detritos e 
carvão. 

Cascalhos - Maior percentagem de quartzo, grãos arredondados e bem 
arredondados, regulares, com aderência ferruginosa amarelada; conere
ções ferruginosas p isoli tieas e concreções ferro-manganosas ; detritos . 

Areias - 95% de quartzo, grãos subarredondados e bem arredondados , 
com aderência ferruginosa, alguns foscos, alguns 'hialinos; 5% de con
creções ferruginosas, algumas p isolít ica:;, concreções ferro-manganosas, 
concreções ferro-argi losas; ilmenita, negra, brHhante; titanita, mica 
muscovita, carvão e detritos (traços), mica biotita (traços). 

Cascalhos - Quartzo, grãos arredondados e bem arredondados. regular,:$, 
com aderência ferrug inosa amarelada; concreções fe r ruginosas, algumas 
pisolí tkas e concreções fe rro-manganosas. 
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PERFIL 232 - ANALISES F1SlCAS E OUfMICAS 

Amostras de labor. nOs.: 7758 a 7761 

' - ' 
Composlç~ arallulomét rlcD 

• Prnçôcs da 
Jlorizonte 

d, terra fina • amostra (o lal (disperSa0 "ffi NaOH) ~~ " .~ 

51mbolo 

A, 
(B,) 
(B21) 

(8,,) 

--
A, 

(B,) 
(B,,) 
(B,,) 

Horilonll." 

A, 
(B,) 
(B,,) 
(B22) 

Profundidade U = 

o. 10 
l O. 30 
3o. 60 
6o. 85 

<l" 

o 
O 

° O 

pH(I :l..5) 

.... 
7;2 
7;2 
6,6 
6,9 

C 
(orgânico) .. 

0,75 
0,38 
0,22 
0,16 

ICCIIN 

6.0 
5,7 
5,0 
5.6 

N .. 
0,08 
0,05 
0,04 
0,03 

" 
.8E -E 
~";' 
<li< 

2 
I 
2 
3 

E A.re18 
e"'6 ~rossa t ·::,.. -{l.20 "-v mm 

98 15 
99 14 
98 13 
97 12 

Areia 
fina 

O.20-{l .O5 
111m 

8 
8 
7 
7 

" 
Sitie 

O,05·0JJ02 
mm 

40 
41 
35 
40 

"v !!~ .~ 

f~ # ~f!l ;a'CI,j' 

.oE "< 
Areita 

.~ " o~ # # < ,002 
mm < 

37 28 24 1,08 
37 28 24 1,11 
45 I 98 0,78 
41 27 34 0,98 

Complexo sortivo >j mE/ lOOg 

Ca~ Mo" K' Na' 

13,1 2,5 0,33 0,05 
13,5 1,6 0,07 0,06 
12,4 1.4 0,05 0.09 
16.0 1,0 0,05 0,10 

Ataque por H 2SOi d 

VaJor S 

("""") 

16,0 
15,2 
13,9 
17,2 

= 1.47 

Ajo.. 

O 

° ° ° 

5." 
ValorT ." H' >" (--) ! 

° 16,0 100 ° 15;2 100 
2,4 16,3 85 
1,8 19,0 91 

C % 
$;0, SiO .. 

AI,O, 
1\1 2° 3 R2O] N Fc20 J SiO .. A1 2O:1 FC ;.P3 T;O, r"o. (Ki) ( K;) 

- " 

7 21,S 17;2 6,0 2,i9 0,04 2,13 1,74 4,50 
8 23,3 18,8 6,4 0,87 0,03 2,11 1.73 4,61 
6 23,9 19,4 6,6 0,89 0,03 2,09 1,69 4,61 
6 23,4 18,9 6,6 0,87 0,02 2,10 1,72 4,49 

Média das % de argi la no B (cxclusive Ba) 
Kclaçáo textura l: = 

Média das % de argila no A 

Densidade 
g/c rnJ 

• c e ~ ~ '" < 

l00.A}+H 

S+Al-

• 
~ íJ 
'iii#§ 
2 
<: 

i 
i 
i 
.: 

õ 
"-

a 
li 

< I 
<1 
< 1 

• Equiva. 

Z lenle dt' 

§ .. umidade .. 
1 
I 
1 
1 

I, I 



PERFIL 233 - DESCRiÇÃO GERAL E CARACTERiSTICAS MORFOLóGICAS 

Numero de campo - ] 86 BA (Zona Sertão do São Francisco) 
Data - 29;04;72. 

Classificação - CAMBISOL EUTRóFiCO Ta A fraco textura média fase caatinga 
hiperxerófila relevo plano substrato calcdrio. 

Localização - Lado direito da es trada Salgado do Melão - Macururé, distante 
8 km de Salgado do Melão. Mu.nicípio de Macururé. 

Situação e declividade - 7rincheira sob vegetação natural no topo plano da serra 
do Tonã. 

Formação geológica e fiLOlogia - Pré-Cambriano A. Grupo Bambuí. Calcário. 
Material originário - Proveniente de calcário. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 420 metros. 
Dren.agem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. Observa·se a lguma rochosidade em certos trechos 

(afloramentos do calcário). 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hiperxerófila pouco densa. 
Vegetação primária - Caatinga hiperxer6fila. 
Uso atual - Pecuária ex tens iva (90%) na caatinga e culturas de subsistência no 

restante da área. 

(B,) 

(B,,) 

o - 20 em; bruno-amarelado (lOYR 5/6, úmido); bruno-amarelado 
(IOYR 5/8, seco); franeo-arenosa; fraca pequena a média granu

lar e f;:-aca pequena blocos subangulares; muitos poros muito p·e· 
quenos e pequenos, comuns médios e poucos grandes; ligeiramen
te duro, friável ligei ramente plástico e ligeiramente pegajoso; trans
sição clara e plana . 

20 - 40 cm; bruno-amarelado (lOYR 5/8, úmido); franco-arenosa; mui-
to fraca pequena blocos subangulares; muitos poros muito pe
quenos e pequenos, comuns médios e poucos grandes; ligeiramen
te duro, friável, ligeiramen te plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual c plana. 

40 - 90 cm; bruno-amareJado (10YR 5/8, úmido) , amarelo-brunado (lOYR 
6/8, seco); mosqueado pouco, médio e proeminente vermelho

amarelado (5 YR 5/6, úmido), franco-argilo-arenosa; fraca peque· 
na blocos subangulares; muitos poros muito pequenos a médios 
e poucos grandes; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e 'Plana. 

90 - 135 cm; amarelo-bnmado (lOYR 6/6, úmido). amarelo (lOYR 7/8, 
seco); mosqueado pouco, médio a grande proeminente vermelho
amarelado (5YR 5/6, úmido); franco-argilo·arenosa; fraca peque
na blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e peque
nos, comuns médios; ligeiramente duro, muito friável, ligeira
mente plástico e pegajoso. 

135 - 140 cm+; le ito de concreções. 

Raizes - Muitas no AI' comuns no (B I ), poucas nos horizontes (B21 ) e (B22). 

Observações - 1) Concreções (de manganês) dispersas na massa dos horizontes 
(B~I) c (B!!2)' sendo maior a quantidade (muitas) neste último. 

2) Prese,nça de !1luitas concreções tipo chumbo de caça ao longo 
do perfil. 
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PERFIL 233 - ANALISES F IS ICAS E QUIMICAS 
Amostra de labor . n.Os: 8145 a 8148 

Frações da 
Composiçào granulomé trica 

da terra fi na 
Horiw nte amostra lotai ( d i spc l' s~o , om NaOH) ~ ,. u,g u ~ 

5 1mbolo 

A, 
(B, ) 
(B,,) 
(B22) 

HorIzonte 

A, 
(B,) 
(B,,) 
(B2 2) 

lIori'lOnTC 

A, 
(B,) 
(B,,) 
(B,,) 

I 

·e 
~~ Profundidade ,m • UA 

0- 20 
20· 40 
40· 90 
90·135 

p!-i(!:2.5) 

o 
O 
O 
O 

.. 
,gE " "ê A.reio 
õe " , ~rossa 
u~ ~ ._N . -0 .20 .. 

~ -v .0 mm u N 

-

o 100 35 
I 99 34 
6 94 35 
6 94 31 

-' -

0'0 

Arei a 5Htc fina 0.05·0,001 0.20..0.05 mm nau 
------

33 
32 
32 
28 

13 
14 
8 

14 

AlUa < ,ti02 
mm 

19 
20 
25 
27 

Complexo sortlvo 

mE/ IOOg 

O. ' 
. ~ 

;'<>S 
~ e 

'"-" ~ 

16 
16 
O 
O 

~~ 

~ "to ~3d~ ~ 

"~ 
0 = 3 3 

16 0,68 
20 0,70 

100 0,32 
100 0,52 

O; 
u 

> ~ 
~ 

5 . 3 
Valor S Valor T f~ AgU. KCl 1N C!1H ;,1:g+ + K' Na' Al'" H' ! 

C 

6,6 
6,8 
5.4 
5,3 

" 

5,9 
5,9 
4.4 
4,2 

(oq;.ânkol 

" " 
0,61 0,D7 
0,23 0,04 
0,18 0.D3 
0,18 0,05 

Re lação 

5,9 
4,9 
3,3 
4,0 

1,1 0,74 0,07 
1,1 0,35 0,06 
0,8 0,1 3 0,06 
1,7 0, 13 0,09 

J\! : quc por I1:;SO.\ d 
C % 
N 

AI ,O"I Fe, O" S iO ~ T; O, 

9 11 .4 8,0 3,6 0,35 
6 12,6 9,5 4,5 0,26 
6 12,0 8,6 3,6 0,36 
4 16, 1 11 ,5 4,7 0.42 

Média das % ele 
textura l: 

(soma) 

= 

7,8 O 
6.4 O 
4,3 0,1 
5,9 0,2 

1.47 
S,O . 

1\1 -;- ° 3 
PoO. (K ; I - ., 

0,04 2,42 
0,03 2,26 
0,02 2,37 
0,03 2,38 

argila no B 

Média das o/ I) de argila no A 

(soma) 

0,8 
1,0 
1,7 
2,0 

Si0 2 

R ~PJ 
(K ; I 

1,88 
1,73 
1,87 
1,89 

8,6 
7,4 
6,1 
8,1 

91 
86 
70 
73 

AIP a 

[::C:.P a 

3,48 
3,31 
3,75 
3,83 

(excIus ive B,) 

Densi dad e 
g/ cm3 u 

"" -• U 
~ ~ S 

" 
. ;;; ~ ~ 

~ ! " e ii o': • ~ '" < 

i! 
IOO.A1·" ] 8 .. 
S +AI- ~ • ; 

~ I~ 

1 
1 
1 
1 

= 1,2 

o 
O 
2 
3 

.. 
< 1 
< 1 
<1 
< 1 

Equil-.J · 
lent e de 
umidade .. 



PERFIL 234 - DESCRIÇAO GERAL E CAilACTER1STICAS MORfOLOGICAS 

Número de campo - 189 BA (Zo"", Encosta da Chapada Diamantina) 
Data - 20/04/72. 
Classificaçâo - CAMBISOL EUTRôFICO Ta cnrboná tico A moderado text ura ar· 

gilosa fase caatinga Iliperxerúfila relevo suave oildulado substra
to calcário. 

Localização - Lado esquerdo da t!s trada Jaguaraci - Camirins. distando 2,2 km 
da ponte sobre o rio Jacaré. Município de Jacobina . 

Situaçtio e declividade - I:'cqucno corte em VCçOl'oca, com 5% d e declividade. 
Formação geológica e Hlolagia - Pré-Cambriano A. Grupo B,.mbuí. Calcário. 
Mellerial originário - Provenien te da altcl'açflo do c;l lcário com pOSEívc i infiuêncii'l 

de materia l retrabalhado 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Pla no. 
Altitude - 440 metros. 
Drena~ ;m - Moderadamente d l·cnado. 
Pedregosidade - Poucos calhaus à superfície 
Erosão - Laminar ligeira. Ocorre n;:1 área erosão laminar severa. 
Vegetação local - Caat:'-'lga hiperxerófila com catingueira, umb.urn • .a, mandacflru, 

faveleiro, pinhão, macambira e juazeiro. 
Vegetação primária - Caatinga hipcrxeróWa. 

Uso 3tual - Pecuária ex tens iva na caatinga. 

Al O - 10 cm, bruno--zscuro (7.5YR 4/4, úmido); fnmco-argi losa; modera~ 
da pequena blocos subangulares ; muitos poros muito pequenos, 
comuns pequenos e poucos médios e grandes; frrúvcl, muito plás
tico C muito pegajoso; transição gradua l e plana. 

(B1) 10 - 60 em ; bru.no-escuro (7,SYR 4/4, úmido); franco-a rgilosa; modera-
da pequena blocos subangulares; comuns muitos poros muito pe
quenos e poucos médios e grandes; friável , muito plástico c m uito 
pegajoso; transição gradual e plana. 

(B2) 60 - 100 em; br uno-amarelado-escuro OOYR 4/4, úmido); tranco-argi lo-
so, com eascal';10; moderada pequena blocos subangula res; muitos 
poros muito pequenos, comuns pequenos e poucos médios; friável 
muito plástico, muito pegajoso; t ransição gradual e plana. 

C 100 - 160 cm+: bruno-amarelado ( lOYR 5/4, úmido); mosqueado muito 
pequeno e proeminente branco (lOYR 8/1); franco-argiloso com 
cascalho; moderada pequena b locos subangulares; muitos peros 
mui to pequenos, comu ns pequenos e poucos médios; friável, mui
to plás tir.o e muito pegajoso. 

Ralzes - Comuns .no A] , poucas a comuns no (B) c poucas no C. 

Observações - 1) O perfil estava bastante úmido, dificultando a definiç~o de 
a lgumas características mor fológicas; 

2) O ' mosqueado é resultante da presença do calcário; 

3) Presença de cararnujo inclus ive no (B); 

4) Na área há dominância deste solo fase erodida cartt inga hi· 
perxerót'ila re levo suave ondulado. 
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PERFIL 234 - ANALISES F1SICAS E QUlMICAS 

Amostra de labor . n.Os: 8157 a 8160 

HortZOl11e 

5 1mbalo Profundidade 
<m 

0- 10 
10- 60 
60-100 

100-160+ 

Frações da 
amostra total .. 

° ° 3 

° 

3 
4 
9 
6 

Composlç30 granutométn.:: a 
da te rra fina 

(d ispersão com NaOm 

" 
A.n:ia Are ia Situo. Argila 
grossa fina 0002 
2.0.20 0.20.005 0.05·0002 < . 

mm mm 
mm 

97 17 
96 15 
88 14 
94 14 

!lun 

17 
14 
14 
14 

30 
32 
34 
33 

36 
39 
38 
39 

26 
29 
20 

8 

Densidade 

\ 

g/emJ 

~rhu"--c ;. ;; ~ i 

28 0,83 
26 0,82 
47 0,89 
79 0,85 

~ '" ~ 

pH(1 :2,S) 
Complexo sort ivo .. 

" >' 
Horlzoole 

Horizonte 

A, 
(B ,) 
(B,) 
C 

A .... 

8,3 
8,4 
8,5 
H.5 

C 
(ofj!tml rn) .. 

1,51 
0,88 
0,47 
0,35 

mE/lOOs " • 5~# . ~ Valor S V"lor T KC1I N Ca·· M g" K' N.- AI'" fi- >-• 

7,5 
7,5 
7,5 
7,5 

N .. C 

N 

(soma) 

23,1 1,7 0,27 0,18 25,3 
25,0 1,1 0,03 0, 16 26,3 
23, 1 1,0 0,03 0,17 24 ,3 
23,3 1,5 0,04 0,18 25,0 

Ataque por H2S0~ d - 1,47 
% 

SiOz AI,O, F CZ0 3 TiO~ I'}):; 

0,2 1 7 15,5 8,3 
8,5 
7,0 
6,7 

4,4 0,15 0,09 
0,12 7 16,2 4,4 0,15 0,08 
0,07 7 14, I 4,0 0,13 0,06 
0,04 9 14,5 3,4 0,14 0,06 

° ° O 

° 

(soma) " 
° 25,3 l CO ° 26,3 100 
O 24,3 100 ° 25,0 100 

Si0 2 S,O, 
;\1,03 

A!::P.1 I{;.!O~ 
IKi ) I Kr ) 

3,17 2,37 
3,24 2,24 
3,43 2,51 
3,68 2,78 

f\:~03 

2,96 
3,03 
2,74 
3,08 

Média das % de argila no B (cxclusive B~) 

IOO.AI'·· 

S+ AJ· .... 

° ° ° ° 

~I 8 f--

Relação textura!: = 1,1 
Média das % de argila no A 

" > 

" Ê 
'';;; 
• • 
~ 

E 
~ 
~ 

< I 
< I 
<1 
<1 

t4uiva· 
kule dI! 

Ca~Oa 
% 

15 
21 
34 
33 



PERFIL 235 - DESCRIÇAO GERAL E C,lRACTERISTlCAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 184 BA (Zona Chapada Diamantina). 
Data - 26/04/72. 
Classificação - CAMBISOL EUTRúFICO Ta raso A moderado textura média 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano substrato calcdrio. 
Localização - Lado direito da estrada Morro do Chapéu-Irecê, 4,5 km depois da 

ponte sobre a Vereda do Romão Gramacho (coletado na Fazen
da Boa Vista). Município de Irecê. 

Situação e declividade - Trincheira ao lado direito da casa, perto de um umbu-
zeiro. Declividade de 1 a 2%. 

Formação geológica e litologia - Pré·Cambri i!.TIo A. Grupo Bambuí. Calcário. 
Material origi nário - Proveniente do caJcário. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano com ligeiras ondulaçõcs. 
Altitu.de - 700 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Pouca nas proximidades. 
Erosão - Lam inar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxcr6fi la arbórco-arbus tiva pouco densa com imo 

burana-de·eambão, quixabcira, sacatinga e umbuzeiro. 
Vegetação prirndria - Caati,nga hipoxerófila com um ou outro faveleiro. 
Uso atual - Algodão herbáceo, milho e feijão de arranca. 

A, 

(B,) 

(Bol 

R 

Raízes 

o - 10 em; bruno-escuro (l OYR 3/3, úmido), bruno-amarelado-cscuro 
(IOYR 4/ 4, seco); franco; fraca pequena e muito pequena blocos 
subangulares e pequena granular; muitos poros muito pequenos 
e pequenos e comuns médios; ligeiramente duro, friável, plástico 
e pegajoso; transição clara e plana, 

10 - 35 cm; bn~no-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno-forte (7,5YR 5/6. 
seco); franco; fraca muito pequena e pequena blocos subangula
res; muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns médios e 
poucos grandes; macio e ligeiramente duro, muito friável, plásti
co e pegajoso; transição gradual e p lana, 

35 - 60 em; bruno (7,5 YR 4/ 4, úmido), bruno-forte (7,5YR 5/8, seco); 
franco; fraca muito pequena e pequena blocos subangulares; mui
tos poros muito pequenos, comuns médios e poucos grandes: 
macio e ligeiramente duro, muito friável, muito plás tico e mui
Lo pegajoso; transição abrupta e ondulada (2545 em). 

- 60 cm + ; calcário escuro do Bambuí. 

- Comuns até a rocna, com diâmetro variando de alguns milime-
tros até 10 em, 
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PERFIL 235 - ANALISES FlSICAS E QUIMICAS 

Amostra de labor. D."S : 8137 a 8139 

Fraç{.es da 
amostr3 tOlal 

" 
Densidade 

u .!! e/cm3 ..; ...... 

~ <·~I-•• ,-- I ~:~ - e õ 
Slrot-clo Profllm!!dal!e -. •• ~ > 

[ ~ ~ ~ 

B_ 

Horizonte 

Hotilonte 

em 

0-10 
10-35 
35-60 

o 
O 
O 

3 
5 

99 25 
97 22 
95 20 

24 
25 
26 

28 
28 
32 

23 
25 
22 

16 
17 
1 

< 

30 1,22 1,29 2,53 49 
32 1.12 1,10 2,53 47 
95 1,45 1,15 2,60 46 

PH(!:2,!) CoIIlplexÇ) lonivo -;; 'i! • 

~ 

7,4 
7~ 
6,9 

C 
((HJ:~f1~ee) 

" 
2,38 
1,24 
0,84 

, 

I K.C11N' 

6,3 
6,3 
6,3 

N 

I 

C -
% N 

Ql.H 

13,2 
11,2 
9,1 

mE/lOOg 

Mog+· 1" Na' 
ValorS ,. 
(soma) 

1,5 1,22 0,13 16,0 
1,3 0,60 0,08 13,2 
2,3 0,26 0,21 11,9 

Ataque por H;lSO" d ~ 1 47 
0" 

>] 

AI·H H' Valor T ~~# 

O 
O 
O 

Si0 2 

AI,O, 

(><>ma) " '" 
O 16,0 100 
O 13,2 100 

0,8 12,7 94 

Si0 2 
AL"!°a f{,0, 

SiO;l AI20 3 FC;P 3 TiOz P:.!O:> I Ki) I Kr) Fe~03 

0,25 10 12,6 10,0 
0,15 8 13,7 10,2 
0,10 8 13,8 11,0 

5,0 0,21 
4,9 0,23 
5,2 0,26 

0,02 
0,05 
0,04 

2,14 
2,16 
2,13 

1,62 
1,67 
1,64 

3,13 
2,94 
3,32 

l00.A!"· 

S+A1+++ 

° ° ° 

~ I~ 

1 
1 
2 

~ 
3 
.; 

a 
" " 

4 
<1 
< 1 

Equiva. 
Il-u l t de! 

CaCO, 
% 

° ° 
...... . - $a;, solúveis (extrato 1:5) Cons l al1l~s hídricas ... 

o E ~ E 
6"" 

~ e O" 'O2.!! Ca4.+ Mg" K' Na' ''''1 11 n . ~ Equiva-Agua , . - :ç Ei • I.'! (; );l O ' • .- ~ . il .. u O O O ~ . 
E~ 

lente de 
I/.l .. ..::::l "s ~ ~~ umidade u ; ~ ;.: U '" ,,-

mE/ lOOg de T F ,,- ~-
4 • • c 

7,9 39 2,9 1,1 0,02 125 

Médizl das % d.:! argila no B (exc1usive Bs) 
Relação textural: ,." 1,0 

Média das % de argiIa no A 



PERFIL 236 - DESCRIÇJ!O GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 188 BA (Zona do Baüw Médio São Francisco). 
Data - 19/04/72. 
Classificação - CAMBISOL EUl'ROFICO Ta raso A moderado textura média 

fase pedregosa caatinga hiperxer6fila relevo plano substrato 
calcário. 

Localização - Lado direito da estrada Amaniú - Sento Sé, distando 15,5 km de 
Amaniú. Município de Sento Sé . 

Situação e declividade - Pequena trlncheim em área plana com 0,5 a 1% de de
clividade. 

Formação geológica e litologia - Pré·Cambriano A. Grupo Bambuí. Calcário. 
Material originário - Produto da alteração de calcário com possível influência 

de cobertura de material argilo·arenoso. 
Relevo local - Plano . 
Relevo regional - Pla.no. 
Altitude - 400 metros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Muita a moderada em determinados trechos da área. Ocorrem 

também pequenos afloramentos de calcário em algum trecho. 
Erosão - Laminar Ilgeira a moderada. 
Vegetação Local - Caatinga hiperxer6fi1a com umbuzeiro, catingueira, macam

bira, xique-xique, jurema-vermelha. 
Vegetação primaria - Caatinga hiperrerófila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

A, 

(B) 

c 

Raízes 

o - 7 cm; vermelho·escuro (2,SYR 3/6, úmido), vermelho-amarelado 
(SYR 4/8, seco); fra.nco-argilo-arenosa; fraca pequena e média b lo
cos subangulares e angulares; muitos poros muito pequenos. co
muns pequenos e poucos médios; ligeiramente duro a duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

7 - 25 em; vermelho-cscuro (2,SYR 3/6, úmido), vermelho-amarelado 
(SYR 4,5/8, seco); franco-argilo-arenosa; fraca a moderada peque· 
na e média blocos subangulares e angulares; muitos poros mui
to pequenos, comuas pequenos e poucos médios; ligeiramente 
duro a duro, friávcl, plástico e pegajoso; transição clara e ondu· 
lada (15·25 em). 

25 - 45 cm+; vcrmelho-cscuro (2,5YR 3/6, úmido), mosqueado comum, 
pequeno e distinto bruno·claro (7,SYR 6/4, úmido); franco; fraca 
pequena e média blocos subangulares; poros muito pequenos co· 
muns e poucos a comuns pequenos; Hgeirame:J.tc duro, friável, 
plástico e pegajoso. 

- Muitas no AI comuns no (B) c C. 

Observações - 1) O mosqueado descrito no C é devido à dt.'Composição do cal· 
cário; 

2) O horizunte C a partir dos 30 a 40 em apresenta blocos d~ 
calcário; 

3) Perfil colhido na are,t de C~7. 
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PERFIL 236 - ANÁLISES FISICAS E QUIM ICAS 

Amostra de labor . n.'s: 8154 a 8156 

HOI1zon1e 
FraÇÕC's da 

amostra total .. Composlç~ eranulomélrica 
da terra fina e 

(dispersa0 ~m NaOH) ~ ~ 

------.---------�I---.~~---I ---_,----._----._--- I~ ~ s 

S'mbolo Profundidade 

Densidade 
li /em.! 

~ ~ ~~E e ~ ~ :::;:a I ~~a I S! l!e Ar,!!:i tll. .'.! ~ 
=~ o ti .S .... l -O 20 !) 2D.{/ C5 O,Os.o ,1)(\2 <: i.l.OO2 '[o al\ 5~ I-o-V mm \. ffiln I lIun mm ~ I 

----~------~~~--~--~--~--~---~---~~--~~--,---

em 

A, 
(B) 
C 

HorIzoate 

A, 
(B) 

C 

lIorizon lC 

A, 
(B) 
C 

O- 7 
7- 25 

25- 45 + 

1 
O 

19 

pl-l(1:2.5l 

..... 
8,0 
8,2 
8,2 

KCl lN 

7,1 
7;3 
7,6 

3 
1 
1 

c . .. 

9,0 
10,5 
10,5 

% 22 
99 21 
80 20 

Mgo • K' 

27 
25 
24 

2; 
27 
31 

24 
27 
25 

Complexo sortivo 

mE/ lOOg 

Na' 
Valor S 

;\1'" 
(soma) 

0,8 O,M 0,05 10,5 O 
0,4 0,29 0,07 11 ,3 O 
0,4 0,05 0,15 11 ,1 O 

19 
22 
17 

" , 
" 

21 1,13 
19 1,00 
32 1,24 

.. • >~ 

s~: 
Ví: lor T ." 

>" • (soma) .., 

o 10,5 100 
O 11;3 100 
O 11,1 100 

Alaque por H:.:SO. d " 1 47 
Si02 Si0 2 C 

(o q:a lllco) .. 
1,10 
0,75 
0,59 

N C -
" N 

SiO:! 

0,15 4 10,5 
0,11 7 11,2 
0,10 6 11,2 

q, 

AL.Pa 

7,6 
7,6 
6,5 

f.'c,;20 3 Ti02 P;.t0:) 

3,1 0;34 0,05 
3;3 0,37 0,04 
3,3 0;39 0,04 

AI , O, 
( Ki) 

2;35 
2,51 
2,93 

R2O;1 
(Kn 

1,86 
1,96 
2,2 1 

At.zOlj 
FC:!.°3 

3,84 
3,62 
3,09 

I(IO.AI' · · 

S +Al'-

o 
O 
O 

~ I~ 

1 
1 
1 

.. 
> 

" :~ 
• .: 

e 
~ 
~ 

4 
2 
4 

E<wi va. 
kll lC' de 
('0!20.) 

% 

x 
1 
5 



PERFIL 237 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 234 BA (Zona do Nordeste) 
Data - 30/08/72 . 
Classificação - CAMBISOL EUTRóFICO Ta raso A moderado textura média fase 

pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado substra

to gnaisse 
Localização - Lado di reito da estrada Monte Santo - Pedra Vermelha, distando 

8,5k01 de Monte Santo. Município de Monte Santo . 
Situação e declividade - COrLe de estrada em te rço médio com 7% de declividade . 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse muito rico em 

feldspato. 
Material origindrío - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave c.nduIndo. 
Altitude - 500 metros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade -:- Quantidade moderada de calhaus e matações na superfície. 
Erosão - Laminar ligeira a moderada. 
Vegetação local - Caatinga nipoxeró[i]a com umburana e catingueira. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 
Uso atual - Algodão, milho e feijão em cerca de 25% da área e pecuária exten

siva na caa tinga. 

Ai O - 13 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3,5 úmido) , bruno-
avermelhado (5YR 4,5/4, seco); franco-arenosa; moderada peque· 
na blocos angulares e subangulares e média granular; muitos 
poros muito pequenos e pequenos, comuns médios e poucos 

grandes; ligeiramente duro a duro, muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e p lana. 

(B1) 13 - 23 cm; ve rmelho-escuro (2,5YR 3/6, umido) , vennellio-amarelado 
(5YR 5/8, seco); franco-arenosa; fraca a moderada pequena e mé
dia blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e pe
quenos, comuns médios, e poucos grandes; duro com pedaços 
m uito duros, muito friável, plástico e pegajoso; transição gra
dual e plana. 

(B2) 23 - 45 cm; vermelho-escuro (2,SYR 3/6, úmido), vermelho-amarelado 
(SYR 5/8, seco); fra.'1co-arg ilo·arenosa com cascalho; fraca a mo
derada pequena blocos subangulares; muitos poros mui to pe
quenos, comuns pequenos e poucos médios e grand es; macio, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição clara e ondulada 
(20-30 em). 

C 45 - 70 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido), vermelho-arnarelado 
(5YR 5/8, seco); franco-arenosa cascallienla. 

R 70 - 80 em+. 
Raízes - Muitas raízes finas e grossas no A1 e (B1), comuns finas e grossas 

no (B,2) e comuns finas e poucas grossas no C_ 
Observações - 1) Estes solos ocorrem sempre associados com Solos Litólicos; 

2) No horizonte C predomina grande quantidade de material 
primário; 

3) Caramujo encontrado na massa do horizonte (B2); 

4) Nódulos mais endurecidos no horizonte (B,2); 
5) Encontram-se em todo o perfil fragmentos de rocha semi· 
intemperizados; 
6) Nota-se aspecto de cerosidade principalmente no (B1). 
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PERFIL 237 -- ANALISES F1SICAS E QUlMICAS 
Amostra de labor. D ."S: 8661 a 8664 

ComposlçAo granulornl!lnca 

Hortzonte 
Frações da 

amosln tolaJ .. da tem fina ~ 
(dispersA0 com NaOH) .. ~ 

~ !}1I6 

-----.--------��-.-à-,~~E~---EI--~-.-.~-~--. ~----~-- I ~~s 
P tu dl'-'~ ~ -j. ~. E "0":' finlaa Siltc Argi",,", ~ ~ Stmbolo lO a ......, ri t.g.... 2 .... 0.OS-0.002 < O. ::: 

CID .... ro -0.20 .20-005 mm mfTI « 
J\ ;o:;j V mlll nun 

Horizonte 

Horizonte 

o 13 
1,. 23 
23- 45 
45- 70 

o 
O 
9 

26 

3 
2 

10 
38 

97 
98 
81 
36 

36 
39 
35 
36 

30 
25 
26 
27 

17 
19 
19 
19 

17 
17 
20 
18 

7 
11 
11 

7 

pH(I:2,S) 
Complexo sorth'o 

..... 
6,5 
6,4 
5,6 
4,8 

C 
(or!!ânlroJ 

... 

0,82 
0,45 
0,37 
0,34 

mE/ lOOg 

KC1IN CaH MS" K' Valor ~I AI'" Na' 
(soma) 

6,4 O 5,3 
5,3 
4,3 
3,6 

4,7 1,4 0,20 0,07 
3,8 1,4 0,14 0,13 
3,1 1,3 0,13 0,12 
2,3 1,7 0,10 0,21 

5,5 O 
4,7 O 
4,3 0,3 

Ataque por H~S04 d - 1.47 
Si02 

N C .. N 
SiO, 

0,09 9 8,0 
0,07 6 9,3 
0,05 7 10,5 
0,05 7 12,6 

% 

AI ,O, 

5,9 
6,6 
7,2 
9,0 

Fe 20 J TiO, I':./):-. 

2,8 0,51 0,05 
3,0 0,52 0,04 
3,7 0,54 0,03 
4,0 0,54 0,03 

AI:Pa 
IKi) 

2,31 
2,40 
2,48 
2,38 

H' 

1,8 
1,4 
2,1 
2,7 

Densidade 

\ 

s/em3';..-. 

~ ~ h.,-;---- I ~$~ 
<I( c e 'O 

#3 t! .. .. o ~ 

59 1,00 
31 1,25 
45 0,95 
61 1,06 

'" • > , • 
5~S 

ValorT .~ >-
(soma) 

8,2 
6,9 
6,8 
7,3 

S,O, 

R10a 
I Kr) 

1,77 
1,86 
1,87 
1,86 

• 
'" 
78 
80 
69 
59 

AI,o, 

Fe:!.os 

3,30 
3,44 
3,06 
3,53 

:t ~ 
< 

~ 
lOO.AJ·" " E 

:~ S+Al'-

o 
O 
O 
7 

~ I § .... 

1 
2 
2 
3 

~ 
~ 

o • 
.; 

1 
<1 
<1 
<1 

L:quivl/o: 
len l e: de 

CaCO" 
% 

12 
13 
13 
13 

Média das % de argila no B (exclusive B lI ) 

Relação textural: ---- ;::: 1,1 
Média das % de argila DO A 



PERFiL 238 - DESCRiÇAO GERAL E CARACTERiSTlCAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 158 BA (Zona Baixo Médio São Francisco). 
Dala - 18/ 09/71. 
Classificação - CAMBISOL EUTROFICO Ta raso Ccarbonático Amodcrado tex:.~ 

tura argilosa fase caatinga llipoxeró/ila relevo plano substrato 
calcário, 

Localização - Lado esquerdo da estrada Xique-Xique - I recê, 13,5 km após a 
ponte sobre o rio Verde. Município de Xique-Xique. 

Situação e declividade - Trincheira em área plana. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A Grupo Bambui. Calcário 

escuro. 
Material originaria - Produto da allcração do calcário. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano com suaves ondulações. 
Altitude - 510 metros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente no local e pouca nas proximidades. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxcról'ila com quebra-faca e surucucu, sendo o 

es trato rasteiro formado por algumas macambiras, caroá e car
queja. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 
Uso atual - Culturas de agavc, mi lho e feij ão. 

A, O - 7 em; bruno-amarelado-escuro (lOYR 3/ 4, úmido), bruno-amare-
lado-cscuro (lOYR 4/ 4, s-eco); fran co-argilosa; fraca moderada 
muito pequena e pequena granular e fraca muito pequena b lo.. 
cos subangulan.:s ; poucos poros pequenos; macio, mU]to, friável, 
muito plás tico e muito pegajoso; transição plana c clara. 

(B) 7 - 37 cm; bn mo-avcrmdhado (SYR 4/ 4, úmido), bruno (7.5YR 4/4, 
seco; argila; modt: rada a for te muito pequena e pequena blocos 
subangularcs; poucos poros pequenos e médios; ligeiramente 
duro , fr iáveJ, muito p lásÜco -e muito pegajoso; transição abrupta 
e ondulada (22-32 em)_ 

C 37 80 cm + ; amarelo-muito c1aro-acinzentado (SYR 8/3, úmido), bru· 
no (SY 8/ 1, seco); franco-argilo-siltosa cascalhenta; horizonte com 
muito carbonato de cálcio constituindo partes soltas e nódulos 
endurecidos. 

R.aíze~ Muitas no Al' poucas no (B) e raras penetrando no C. 

Observaçãu - Concreçôes muito pequenas de manganês (tipo chumbo-caça) ao 
longo do perfil, principalmente no (B). 

PERFIL 238 - ANALISE MINERALOGICA 

Al Areias - 64% de quartzo, grãos subangulosos, subarredondados, arre
dondados e bem arredondados (predominando os dois últimos), com 
aderência ferruginosa; 35% de eoncreções ferruginosas, algumas pisolí
ticas, ferro-argilosas, ferro-manganosas, poucas calcárias e poucas mag
néticas; 1% de detritos. 

Cascalhos - Predomínio de concreções fermginosas, pisolíticas na maio
ria, concreções fe rro-argi losas e poucas ferro-manganosas, concreções 
magnéticas (2 grãos) e calcárias (5 grãos) ; quartzo, grãos angulosos 
com aderência ferruginosa, uns com pontos manganosos; feldspato. 

7S1 



(B) Areias - 80% de quartzo, grãos subangulosos, subarredondados, arre
dondados e bem arredondados (predominando os dois últimos), com 
aderência ferruginosa; 20% de concrcçôes ferruginosas (algúmas pisoU
ticas), ferro-argilosas e ferrc>manganosas e poucas calcárias; traços de 
detritos. 

Cascalhos - Predomínio de concreções ferruginosas, pisolíticas na maic> 
ria, ferrc>argilosas, ferrc>manganosas e poucas calcárias; quartzo, grãos 
angulosos com aderência ferruginosa, um ou outro com pontos man
ganosos. 

C Areias - 95% de concreções calcárias; 4% de Quartzo, grãos subarre
dondados, arredondados e bem arredondados; 1 % de concreções ferru
ginosas e ferro-m2,;lganosas; traços de detritos. 

782 

Cascalhos - Predomínio de concreçô~s calcárias e concreçõcs ferrc>man
ganosas (poucas); detritos (2 fragmentos). 

Obs.: Esta amostra apresenta praticamente 100% de calcários. 
Calhaus - Concreçôes calcárias. 



PERFIL 238 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amos lra de labor. n.Os: 7716 a 7718 

Horizon!t.: 
Fraç~s da 

amostra total .. 
51mbolo 

R"-te 

A, 
(B) 
C 

Profundidade 
em 

0-7 
7·37 

37-80+ 

o 
O 1 

18 26 

pH(I :2.5) 

Aaua 

7.9 
8.0 
8,4 

t:.C11N' 

6,3 
7, 1 
7,3 

Co-

26,4 
26,5 
11 ,5 

99 
99 
56 

Compo!lç:lo cranl.l'ométriCII 
da terra fina 

(di spersA0 COI!l NaOH) .. 
Si! !e Argila 

0.05.0.002 < 0.002 
mIO mm 

I\rcia ~ "",:eia grona tina 
2·0.20 .20.{l.05 
mm nun 

14 
12 
10 

M .. ' ". 

2,2 0,34 
1,5 0,10 
0,8 0,04 

12 
11 
9 

41 
35 
53 

33 
42 
28 

Complexo sortivo 

mE/lOOg 

Na' 
VAlor S 
(soma) 

0.16 29,1 
0,12 28,2 
0,20 12,5 

Al'" 

O 
O 
O 

24 
22 
16 

H' 

o 
O 
O 

Ataque por H2SO. d = 1,47 
SiO, C C % N 

AIZOj Horizonte (orgAnfeo) -.. N (Ki) .. Si 0, AI:Pa Fe:p:l TiO, P,O, 

A, 2.97 0,34 9 20,7 19,3 4,7 0,41 0,05 1,82 
(B) 1,58 0,20 8 23 ,0 19.5 8,2 0.43 0,04 2,00 

C 0,43 0,05 9 9,1 5,9 3,8 0,36 0,02 2,62 

27 1,23 
48 0,83 
43 1,89 

'" • > ~ 

"' ~.# 
Va lorT . ~ >" 
(soma) g 

29,1 
28,2 
12,5 

SiO, 

RP3 
(Kr) 

1,56 
1,58 
1,86 

100 
100 
100 

,AI,O, 

Fe:p • 

6,44 
3,73 
2,43 

Densidade 
g/cml 

lOO.AI·" 

S+AJ-

o 

° O 

~ 
~ 

~ B • • 
~ 
.; 

<1 
<1 
<1 

;, Equiva. 
Z lente de 

ª 
.... CaCO, 

% 

2 3 
1 1 
2 64 

---- - - ,._-- --
Média das % de argila no B (exclusive B ,<) 

Relação textural: = 1,3 
Média das % de argila no A 



PERFIL 239 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 160 BA (Zona Chapada Diamantina), 

D.'a - 19/09/7l. 

Classificação _ CAMBISOL EUTROFICO vértico C carbonático A chernozêmico 
textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano substra
to calcário. 

Localização - Lado direito da estrada Irecê - Xique Xique, a 900 metros de 
Irecê, contados a partir do entroncamento da saída da cidade 
com a rodovia. Município de Irecê. 

Situação e declividade - Trincheira a uns 20 metros da estrada, em parte plana. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A. Grupo Bambuí. Calcário. 
Material origindrio - Proveniente da alteração do calcário. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave Q,ndulado. 
Altitude - 740 metros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Alguns calhaus de calcário espalhados na área, e ocorrência de 

alguns afloramentos de rocha. 

Erosão - Laminar ligeira. 

I' egetação local - Caatinga hipoxerófila com eássia-são Joao, mandacaru, cerca 
de avel6z e cultura de palma forrageira. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila arbóreo-arbustiva. 

Uso atual - 80% da área cultivada com feijão, milho, palma-forrageira, agave e 
mamona. 

Al O - 5 cm; bru.no-escuro (7,5 YR 3/2, úmido), bruno-amarelado-escuro 
(lOYR 4/4. seco); franco-argilosa; moderada a forte muito peque
na e pequena granular e moderada a forte muito pequena blo
cos subangulares; poros comuns pequenos; ligeiramente duTO, 
friável. muito plástico e muito pegajoso; transição clara e plana. 

A'2 5 - 13 cm; bruno-escuro (7 ;5YR 3/ 2, úmido), bruno-escuro (7,5YR 
3,5/2. seco); argila; moderada média granular e moderada média 
blocos subangulares; poros comuns pequenos; duro. friável. mui
to plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

(Bl) 13 _37cm; bruno-avermelhado-escuTO (SYR 3/ 4, úmido), bruno-escuro 
(7.SYR 3/5/2, seco); argila; fraca média a grande prismática composta 
de moderada média blocos subanguJares; poros comuns peque
nos; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transl· 
ção gradual e plana. 

(B.) 37 - 62 em; bruno-eseuro (7,5YR 4/4, úmido); argila; moderada peque-
na a média blocos subangulares e angulares; poucos poros peque
nos; extremamente duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição abrupta e ondulada (25-35 em). 

C 62 - 80 cm+; material esbranquiçado contendo muito carbonato de 
cálcio. 

Raízes - Comuns no Al poucas no As e (Bl) diminuindo no (B2). 

Observações - 1) Pequenos nódulos de carbonato de cálcio na massa do solo 
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2) O solo apresentava fendilhamento desde o A3 até o (B2;) 
onde penetrou material da superfície. 



PERFIL 239 - ANÁLISE MINERALÓGICA 

AI Areias - 89% de quartzo, grãos subarrcdondados. arredondados e bem 
arredondados com aderência ferruginosa; 5% de concreções ferrugino
sas, ferro-manganosas e argilo-humosas; 3% de concreçõcs calcárias; 3% 
de detritos. 
Cascalhos - Predomínio de concreções calcárias; concreçõcs mangano
sas e quartzo, grãos subarredondados (poucos). 

A:J Areias - 87% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados e bem 
arredondados com aderência ferruginosa; 5% de concreçóes calcárias; 
5% de concreções ferruginosas, ferro-manganosas e argilo-humosas, al
gumas com inclusões de grãos de quartzo, 3% de detritos. 
Cascalhos - Predomínio de concreções calcárias, alguns grãos com ade
rência manganosa; concreções ferro-manganosas, quartzo, grãos suban~ 

guIares e subarredondados. 

(BI) Areias - 86% de quartzo, grãos subarredondados, arredondadas e bem 
arredondados com aderência ferruginosa; 10% de concreções calcárias; 
4% de concreçôes ferruginosas, ferro-manganosas e argilo-humosas; tra
ços de detritos. 
Cascalhos - Predomínio de concreções calcárias algumas com aderência 
manganosas; concreçôes ferro-manganosas; quartzo, grãos subangulosos 
(poucos). 

(B.,) Areias - 75% de quartzo, subangulosos, subarredondados e bem arre
dondados com aderência ferruginosa; 20% de concreções calcárias; 5% de 
concreções ferruginosas, ferro-manganosas e argilo-humosas; traços de de
tritos. 

Cascalhos - Predomínio de concreções calcárias; concreções ferro-man
ganosas; quartzo, grãos arredondados e bem arredondados, com aderên
cia ferruginosa (poucos). 

C Areias - 99% de concreções calcárias; 1 % de quartzo, grãos súbarredon
dados, arredondados e bem arredondados; traços de detritos. 
Cascalhos - Predomínio de concreçóes calcárias; concreções ferro-man
ganosas e ferruginosas. 
Calhaus - Concreçõcs calcárias. 
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PERFIL 239 - ANALISES FISICAS E OUIMICAS 

Amostra de labor . n."s: 7724 a 7728 

Horizonte 

SJmbolo 

Ai 
As 

(B,) 
(B,) 
c 

Profundidade 

"" 

(). 5 
5-13 

13- 37 
37- 62 
62- 80+ 

CO:llposição granulomêtrica 
FrnÇ'Óle$ da 

amoSl ra 10131 
! d. terra fina 

" 
I ~I i~] 
I C A 61": 

o 
o 
O 
O 
5 

2 
3 
3 
3 

14 

I (di spers!io 

E e ~ E 
Arcilll I Areia 

~;CN 
~roS53 : finl. 

.{l.lO 10.2~ .os ... v mm mm 

98 9 
97 8 
97 lO 
97 10 
81 37 

17 
14 
14 
15 
14 

'om NaOH) 
% 

Silte 
O,05.Q,002 

mm 

32 
28 
28 
27 
34 

At1a 
< ,002 

mm 

42 
50 
48 
48 
15 

pH( I:2,.5) 
Complexo sortivo 

mE/lOOs 
HoriEOllte 

...... KCII N Ca-- Mg" K' N.- Valor S 
AI'" 

(soma) 

Ai 8,0 6,8 30,4 3,0 1,07 0,18 34,7 O 
A, 8,1 6,9 33,9 2,7 O,lI 0,16 36,9 O 

(B,) 8,2 7,0 34,1 1,3 0,01 0,13 35,5 O 
(B,) 8,4 7,1 32,3 1,4 0,02 0,16 33,9 O 
C 8,2 7,5 9,8 I,! 0,02 0,17 lI,1 O 

Ataque por H;S04 d = 1,47 

ê 
• • ~-.~ 

;::; .... 3 
~E 
~. 
< 

30 
li 
7 
7 

10 

H-

O 
O 
O 
O 
O 

u,g 
" ~~ • ;J!J. # ~ -i:' ., . , < 

"~ "= #s 

28 0,76 
78 0,56 
85 0,58 
85 0,56 
33 2,26 

-;;; • 
>~ 

5~.f 
.~ VaJorT >--" (soma) . -'O 

34,7 100 
36,9 100 
35,5 100 
33,9 100 
11,1 100 

Dt-nsidade 
i /em) • ~ 

" . ~;t~ • ;; ~ -.e ,g e ! • ~ 
< 

" > 
UlO.AJ" · " .--8 ~ 
S+Al'- _" ~ • 

" .; 

O 5 
O X 

O x 
O x 
O x 

C C % SiO: SiO, 
AI,O, :~ 

Equiva. 
N 

AI. O, R2O. 
lente de 

Horizonte (o r-JInlco) -
Ca~O. .. N Fe2,O • .. SiO, A 120~ Fe20 a Ti02 P20ô (Ki) (Kr) % 

A, 2,37 0,29 8 19,7 12,8 4,9 0,27 0,18 2,62 2,10 4,10 1 6 
A, 2,33 0,29 8 19,9 12.7 5,2 0,31 0,11 2,66 2,11 3,83 1 6 

(B,) 1,33 0,16 8 20,1 12,9 5,5 0,28 0,06 2,65 2,08 3,68 1 11 
(B2) 0,87 0,12 7 19,3 12,6 5,5 0,27 0,05 2,60 2,04 3,59 I 12 
C 0,32 0,03 11 5,8 3,2 1,5 0,08 0,03 3,08 2,37 3,34 1 77 

Média das % de argUa no B (exclusive Bs) 
Relação textural: = 1,0 

Média das % de argila no A 



PERFIL 240 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERfSTlCAS MORFOlóGICAS 

Número de campo - 177 BA (Zona do Nordeste). 

Data - 19/04/72. 

Classificação - CAMB1SOL EUTRóFICO vér tico C carbC'::1át ico A moderado tex
tura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado 
substrato conglomerado com cimento calcário 

[.oca/ização - Lado esquerdo da estrada Adustina-Sítio do Quinto (via Rasinho), 
dis tando 7 km de Adustina. Município de Cícero Dan tas. 

Situação e declividade - Trincheira em terço superior de encosta com declivida
de de 3 a 8%. 

Formação geológica e litologia - Crctáczo u Ju rássico . Grupo Brotas. Conglome-
rado com c imento calcário. 

Material originário - Proveniente do conglomerado . 
Relevo local - Suave ondulado, com encos tas longas e de vdles abertos . 
Relevo regional - Suave ondulado e ondulado, com encostas de comprimento 

variável (médio, em geral), levemente convexas c vales abertos. 
A.ltitude - 220 metros. 
Drenagem - Moderamente drenadn , 
Pedregosidade - Alguns calhaus de calcário c arêl1ito, semi-dcsarestados, na su

perfície. 
Erosão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Formação secundária hipoxeréfila com pinhão, alecrim, velame, 

catingueira , e outras . 
Vege tação 'primária - Caatinga hipoxer6fila pouco densa e pas tagens de capim 

sempre-verde e cultur;:as. 
Uso alual - Pecuária extensiva (com áreas de pas tagens artificiais) em 70% da 

área e culturas de milho, fe ijão c a lgodão nos 30% restantes. 

A] O - 6cm; bruno-avermei":ludo-escuro (SYR 3/4, úmido), bruno-avermc· 
lhado (SYR 4/ 4, seco); argila; for te muito pequena e pequena blo
cos subangulares e angula res; mui tos poros pequenos; du ro, friá
vel, plástico e pegajoso; transição abrupta c plana. 

(Bj) 6 - 20em; bruno-avermelhado (SYR 4/4, úmido); verrncIho-amarelado 
(SYR 4/6, seco) ; argila; moderada peque;la prismática composta 
de moderada pequena a média blocos angulares e subanguJares; 
po ros comuns muito pequenos e pequenos; muito du ro, muito fir
me, plástico c pegajoso; transição gradual e p lana . 

(B2) 20 - 47cm; brun<>-avermelhado (SYR 4/4, úmido), vcrmelho-amarelado 
(SYR 4/ 6, seco); argi la; moderada média p ri smática composta d~ 
moderada média a grande blocos subangulares; poucos poros mui
to pequenos; "slickcnsidc" comum c moderado; extremamente du
ro, muito firme, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

(Ba) 47 - 64 em; bruno (7,SYR 4/4, úmido), franco-argilo-siltosa; fraca a mo-
derada pequena a média blocos angulares e subangulares; poucos 
poros muito pequenos; "slickenside" pouco e moderado; muito 
duro, firme, plástico e pegajoso; transição abrupta e plana. 

C 64 - 122 cm+; material bastante àecompos to com presença de carbona tos. 

Raíze~ - Muitas no At comuns 110 (B ]), poucas no (B2) raras do (BR) e C , 

Observação - O hori zonte (Bij) deu efervescência intensa com HCI, bem Como o C, 
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PERFIL 240 - ANALISES F/SICAS E QU/MICAS 

Amostra de labor . n.OS : 8030 a 8034 

Frações da 
Composição granulomêlrica • Densidade da lerra fina " Horizonle amoslra lOtai (dispersão com NaOI{) .. 

51mbolo 

A, 
IB ,) 
(B,) 
(B,) 
C 

80"""",,, 

"e 
Profundidade ~~ ,m • Vh 

O- 6 O 
6-20 O 

20- 47 O 
47- 64 O 
64-122 20 

pU(I:l . .5) 

~e .e 
~N 

112 

5 
3 
3 
4 

31 

e Areia eeve ~ro,sa t·5N -o la 
I-~v mm 

95 8 
97 7 
97 9 
96 11 
49 13 

..\reia 
fina 

0,20-0 ,0> 
n Ull 

7 
5 
6 
7 

13 

.. 
Sil!c 

005-0.002 
mm 

35 
35 
30 
44 
46 

Ar8 il fl 
< .002 

mm 

50 
53 
55 
38 
28 

Complexo sortivo 

mE/lOOg 

~l! 
"~ :; .... S 
.. e 
.~ " 
< 

39 
45 
51 
7 
6 

.0 . ~ ~~ 
~!! ;l. :;: 'ia 
.' "'. 
t;~ Ss 

22 0,70 
15 0,66 
7 0,55 

82 1,16 
79 1,64 

'" >] 
lSu# ." AoPla KCIIN ca .. MB" K' N.· Valor S ., ... H' ValorT >" .; (soma) (soma) 

A, 7,5 6,8 22,8 5,4 1,65 0,20 30,1 O O 30,1 100 
(B,) 7,0 5,6 24 ,4 6,6 1,35 0,24 32,6 O O 32,6 100 
(B,) 7,6 6,1 32,0 8,2 0,20 0,36 40,8 O O 40,8 100 
(B,) 8.4 7,1 30,1 6,3 0,02 0,51 36.9 O O 36,9 100 
C 8,6 7,3 16,5 4,4 0,05 0,49 21,4 O O 21,4 100 

Ataque por H2SO .. d = 1,47 
SiO, SiO, C 

N c % AI,O, 
R2O. Horizonle (orllinlco) AI,O, .. N Fe2.0 • .. Si02 AI,O, Fe:Oa Ti02 PZ05 (Ki) (K,.-j 

A, 2,72 0,33 8 17,8 13,9 5,9 0,28 0,12 2,18 1,71 3,69 
(B, ) 1,10 0,17 6 25,7 15,6 6,9 0,32 0,06 2,80 2,19 3,55 
(B,) 0,67 0,12 6 27,4 14,8 6,8 0,29 0,05 3,15 2,43 3,41 
(B,) 0,71 0,11 6 23,7 13,5 6,2 0,27 0,06 2,98 2,31 3,41 
C 0,42 0,08 5 15,4 9,3 4,5 0,15 0,09 2,81 2,15 3,29 

• s/emJ ~ ú' 
:9#§ 

" ê ~ ~ S .e -• ~ " < 

'i 
lOOAl··· ~ [ 
S+A1- ~ ; 

.; 

O 3 
O 1 
O 5 
O <1 
O < 1 

~I~ 
Equi va· 
lente de 
Ca~O • 

% 

1 X 

1 x 
1 X 

1 13 
2 31 

Média das % de argila no B (exc1usive Bs) 
Relação textural: = 1,1 

Média das % de argila no A 



PERFIL 241 - DESCRIÇÁO GERAL E CARACTER1STICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 178 BA (Zona do Nordes te) 

Data - 19/C4/72 . 

Classificação - CAMBlSOL EUTROFICO Tb A moderado textura argiloso fase 
caat inga hipexerófila relevo plano subst rato calcário 

Localização - lado direito da carroçável que pa i-te da rodovia Parip:ranga -
Cícero D<.ntas (povoado Lagoa do Barro) para Saco da Conceição. 

d istando 800 metros de Lagoa do Barro , Município de Paripiranga. 

Situação e declividade - Triac.heira em topo plano de elevação suave. 

Formação geológica e Iitologia - Pré-Cambriano 1\. . Grupo Bambuí. Calcário. 

Material originário - Produto da alteraçilo do calcário com influência de material 
proveniente de quartzito. 

Relevo local - Plano . 

Relevo regional - Plano e suave ondulado, com encos tas muito longa s , de gradi-
ente suave e topos planos . 

Altitude - Cerca de 300 metros. 

Drenagem - Bem dre.i1ado . 

Pedregosidade - Ausente . Verificou-se alguma rochosidade represen tada por a
floramentos de calcári.o . 

Erosão - Làminar ligeira a moderada. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila, dcstac::mdo-sc, como indivíduos mais 
frequen tes; catingueira, a lecrim-branco, umbuzei ro, canafístub, 
calombi, juazeiro, pinhão, e no estrato rasteiro, macambira. 

Vegetação primária - CaaH.nga hipoxerófila pouca densa . 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

A, 

(8) 

R 

Raltes 

o - 6cm; bruno-acinzentado-escuro (lOYR 4/ 2, úmido) , bruno (lOYR 
5/3, seco); argila-siltosa; moderada muito pequena e pequena blo
cos subangulares; muitos poros muito pequenos, pequenos e mé
dios; duro, firme, plás tico e pegajoso; transição <lbrupta e plana. 

6 - 20em; bruno (lOYR 4/3, úmido); argilo-siltosa; moderada muito 
pequena e pequena b locos subangulares; muitos poros muito pe · 
quenos e pequenos; duro, firme, plástico c pegajoso; transiçãLl 
gradual e plana. 

20 - 42 cm; bruno-oliváceo (2,5Y 4/4, úmido), bruno-oliváceo-cJaro (2,5Y 
5/ 4, seco); argila; moderada pequena a média blocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos e pequenos; muito duro, firme, plás
tico e pegajoso; tra!lsiç~o abrupta e ondulada (l7-24cm) . 

42 cm; calcário silicifjcado. 

Muitas no Ai comuns no Aa e poucas no (B) . 

Observações 1) Presença de calhaus de quartzo semi-arestados e arestados no 
perfil; 

2) Descrição e coleta parciais . 

"/~9 



PERFIL 241 - ANÁLISES FrSTCAS E QUfMICAS 

Amostra de labor . n.OS: ~03S a 8037 

Horizonte 

Simt1olo 

A, 
A, 

(B) 

ProfundIdade 
CID 

O- 6 
6- 20 
20-42 

FraçÕC's da 
Composição granulométricll 

d, terra fina 
amostra total (dispersão com NaOH) .. .. 

~§l~e E AreiA I Areia Silte Ar8i111 
J!~ I ~.!l :!~e 'fgssa I [ina 0,05.0,002 < ,002 " N ,;,,, 5~ 

c!:iC -0.20 ,O,20.(! .O5 mm o::n 
V]mm l mm 

o 
O 
1 

1 99 
X 100 
4 95 

6 
3 
3 

10 
6 
7 

44 
42 
39 

40 
49 
51 

• • 
i~ 
.~ 

ij'CS ,: 
!'!E 
.~ " 
" 

29 
34 
34 

v,g 

T 
~v 

:5 ~ :::s!!., ." ,,~ 

,~ 

"= #S 

28 1,10 
31 0,86 
16 0,76 

pH(t:2,5) 
Complc;II;o sortivo '" • >;; 

HomODte 

A, 
A, 
(B) 

HoriloDI~ 

AI 
A, 
(B) 

,(gua 

6,8 
6,4 
6,3 

C 

(oTgânkol .. 
3,15 
1,65 
0,95 

I<:Ct !N 

5,9 
5,2 
4,9 

N .. C 

N 

0,31 10 
0,19 9 
0,13 7 

mE/IOOS 

Co.+· Mg" K' N., ValorS 

11,2 
9,3 
9,2 

Ataque 

(soma) 

4,2 1,28 0,16 16,8 
3,3 0,70 0,21 13,5 
3,7 0,38 0,13 13,4 

por H 2S0 4 d ~ 1,47 
% 

AI ' " 

O 
O 
O 

$,0, 

AI:P3 

SiOz A1 2O:1 FC ::! O.1 Ti02 P~.P3 (Ki ) 

14,5 10,8 
16,5 12,6 
18,9 14,5 

4,0 0,22 
5,0 0,23 
5,7 0,20 

0,0'/ 
0,06 
O,Oj 

2,28 
2,23 
2,22 

5fs . " Valor T 
H' > -

(soma) ~ 

3,6 20,4 
3,7 17,2 
2,9 16,3 

SiO, 

R~03 
(Ki ) 

1,85 
1,78 
1,77 

82 
78 
82 

Al:.10 ;J 

FC:.P3 

4,24 
3,95 
3,99 

Média das % de argila no B (exclusive Bs) 

Densidade 
s/cm3 

li 
c 
~ • ~ 
" 

1i 
'" 

lOO.Al·" 

S+A1· .... 

O 
O 
O 

" ~ u • :2;: § 
~ -
cf l 

Ü 
> 

" e· ê ~ 
'i;j ~ 

" o: 

1 
<1 

1 

• Equh·a. 

Z 

ª 
... 

1 
1 
1 

lenle dE' 
umidade .. 

Relação textura!: = 1,1 
Média das % de argUa no A 



PERFIL 242 _ . OESCRIÇAO GERAL E CARACTERISTlCAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 166 BA (Zona do Senhor do Bonfim) . 

Data - 17/ 09/71. 
Classificação - CAME/SOL EUTROFICO Tb A mode rado textura média fase caa

tinga hipoxerófia relevo plano substrato calcário. 
Localização - Lado direito da estrada Camp~ Formoso - Lajes (via Lagoa Bran· 

ca), d istando 4km de Lagoa do Porco, e 14km antes do rio Salitre 
em Lagoa Bmo-:ca . Mu.· .. ücípio de Campo Formoso. 

Situação e declividade - S uperfície aplainada com 0,5 a 1 % de decl ividade. 
Formação geológica c lilclog ia - Terciár io/Omnernádo . CaJcúrio caa tinga . 
Material originário - proveniente do calcário com influência de cobertura de ma-

terial argilc-arenoso. 

Relevo local - Plano. 
Relevo regimzal - Plano. 
Altitude - Entre 600 e 650 metros. 
Drenagem - Dem dre.nado. 

Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira . 
Vegetação local - Caatinga üipoxerófila. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxcrófila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na cantinga, mamona e pequenas culturas de sub· 

sistência. 

Raízes 

o --: 10 cm; b runo (IOYR 5/3, úmido) , bruno-amarc1ado-escuro (lOYR 4/ 4, 
seco); franco-~rgilo-art::Jjosa ; fraca média a grz;-lde gr anula r e 
fraca pequena e média b lcccs si.1bangLllarcs ; n:dtos poros m ui
to pequenos c r-.;!C]ucnos, comuns médios e grandes; m acio, fdá· 
vcl, plástico e rcgo.j o~o; transição clara c plana. 

10 - 30 em; lnunc-r:marcbdo (lOYR 5/6, llmido); amarelo-b runado 
(lOYR 6/6, seco) franco·arg ilo-nrcnosa; fraca pequena a média, 

b lo(.;Os subangularcs; muito poros muito pequenos e pequenos, co
muns médios c poucos granc:-:!s ; ligeiramente duro, friável plás
t ico e pegajc~o ; tnmsição difusa e plana. 

30 - 70 em; amarelo-brunado (lOYR 6/ 8, úmido) ; amarelo-brunada 
(lOYR 6/7, seco), franco-argilo-arenosa; fraca pequena a média, 
blocos subangulares; muitos poros muito pequenos, comuns pe
quenos, e poucos médios; ligei ramente duro, firme, plástico e pe
gajoso; transição gradual e plana_ 

70 - lO~cm+; amarelo-brunado (IOYR 6/8, úmido) amarelo (lOYR 
7/6, seco); franco-argilo-arenosa com cascalho; fraca pequena a 
média blocos Rubangulares; muitos poros muito pequenos e 
comuns pequenos; ligeiramente duro, firme plást ico e pegajoso_ 

- Comuns no Al' poucas no (Bl ) c (B:.!l ) e raras no (B~:!)_ 

Ob::iervações - 1) Muitas concreções de manganês aumentando com a profun
didade; 

2) Presença de crotovinas no (BJ) e (B 2 l ) c, penetração de mate~ 

rial do horizonte superior alravés de canais deixados por 
raízes decompostas; 

3) O cálcário sedimentar (branco) fica abaixo deste solo ~ uma 
profundidade de cerca de 120-150 cm; 

4) Possível presença de ccrosidade pouca e fraca no (B1), (B~lJ 

e (B"J. 
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PERFIL 242 - ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 

Amostra de labor. n.OS : 7746 a 7749 

FraçOes da 
ComposIção granulomttn ca 

da terra fina ~ 
Horizonte amostra total (dispersão com N3m-n " . ' 

$lmbolo 

. . . _ -_. 

AL 
(BL) 

(B21) 

(B,,) 

Horlzoctz 

AL 
(B,) 
(B21 ) 

(B22) 

Hor izonte 

A, 
(B, ) 
(B21) 

(B 22) 

.. .. ~, 

.~ 

:;;'<' S 
.lle e Areia A.cei, Sil te se jj !\rUBI 

Profundidade -~ ~ ~5 ~rossa (ina 0 .05·0 .002 < ,OOl .~ .. 
~~ I,I._ N -0.20 O,W.O 05 

"" 
0-10 

lO· 30 
30- 70 
70-100 + 

1l" 

° o 
c
c 

2 
2 
4 
9 

"'~v mm 

98 44 
98 44 
96 41 
91 36 

mm 

16 
15 
14 
15 

111H'l 

19 
14 
16 
18 

a:m 

21 
27 
29 
31 

.. 
21 
21 
5 
4 

pH(l :2 .S) 
Complexo sortivo 

mE/lOOg 

..... 
6,8 
6,5 
5,9 
6,2 

C 
(o rgân ico) .. 

0,84 
0,47 
0,25 
0,18 

KC1IN 

5,9 
5,1 
4,4 
4,7 

N c -.. N 

C.'" Mg" 

6,3 1,2 
4,2 1,0 
3,9 1,1 
5,3 1,4 

K' No' 

1,13 0,04 
0,49 0,Q3 
0,23 0,03 
0,31 0,03 

Ataque por H :.I:SO. 
0/, 

d 

Valor S 

(soma) 

8,7 
5,7 
5,3 
7,0 

= 1.47 

AI' " 

o 
O 
O 
O 

H ' 

0,7 
1,6 
2,0 
1,7 

Si0 2 

AI , O., 
Si02 AI,O, Fet 0 3 TiO;? 1':.;0" ( Ki) 

0,11 8 12,7 8,9 5;3 0,24 0,06 
0,07 7 13,4 10,2 5,2 0,22 0,05 
0,05 5 14,5 10,8 5,0 0,26 0,04 
0,04 5 17,2 13,0 5,2 0,30 0,03 

2,42 
2,23 
2,28 
2,25 

", .g 
.\~ ,,~ 

~3$ ~r 
,, ~ # # 

° 0,90 
22 0,52 
83 0,55 
87 0,58 

v"rorT 
(soma) 

9,4 
7;3 
7;3 
8,7 

S iO, 

k ;.!O;i 
( Kr ) 

1,76 
1,69 
1,76 
1,79 

.. • 
>~ 

5f # ." > -• 
" 
93 
78 
73 
80 

Alp, 
Fe20 a 

2,64 
3,08 
3;38 
3,92 

Média das % de argila no B (exclusive Bs ) 

Dens idade 
s/em3 

• c 
~ e • ~ ~ .. 

JOO.Al+H 

S+AI--

O 
O 
O 
O 

• Z 

§ ... 

1 
1 
1 
1 

Relação textural: = 1,4 
Média das % de argila no A 

o -" o • :g#-5 
ê -
o ~ 
o, -

õl 
> 

" e 
:~ ~ o 
• • 
.: 

I 
<I 
< 1 
< 1 

E'Iui ... <i ' 
1~lI te de 
CaCO, 

% 



PERFIL 243 - DESCRIÇAO GERAI_ E CARACTERI STlCAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra extra n," 379 BA (Zona do Médio São Francisco) 

Data - 13(10/73. 

Classificação - CAMB/SOL EUTROFICO Tb A moderado textura média fase 
caat inga hipoxerófila relevo suave ondulado subs trato calcário. 

Localização - Lado esquerao da estrada Malhada-Tapera , a 20 km de Malhada. 
Município de Malhada. 

Sizuação c declividade - Meia t rinchei ra em te rço médio de elevação suave com 
3 a 8% de deC!iv.idadc. 

Formação geológicll e liIologia - Pré-Cambriano A. Grupo Bambui. Calcário. 

Material originário - Proveniente do calcário com influência de cobertura de 
rnt:. tcrial arenc-3rgiloso. 

Relevo local - Suave ondulado . 
Relevo regional - Suave ondulado. 

Altitude - 420 metros. 

Drenagem - Acentuadame.nte drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira a moderada. 
11 egetação local - Caatinga 1~1ipoxerófila arbórea com aroeira, pau-d'arco e velame. 
Vegetação primária - Caatinga hip oxerófila arbórea. 

Uso atual - Pas tagem artificial de capim colonião e "buffel gray". 

AI O - 15 em; bruno avermellH).do (5YR 4/ 4, úmido) e bruno amarelado 
es("uro (lOYR 4/4, "eco); franco-arenosa. 

(B1) 15 - 30 cm; frnnco-arencsa. 

(B:!) 30 - SO em +; franco-arcnosa . 

Observações - 1) Descrição e coleta parciais; 

2) O perfil constitui inclusão na área de Ceio 
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Amostra de labor. n.Us: 9803 a 9805 

Hortzo!"l!~ 
Fraçocs da 

amOSIT'...1 l o: :~1 

CompOSlçü!) ç~anulCJnelric8 I 
da ferra f in:l ~ ~nsidade 

___ (_"'~·'_PC_'_S.3._0 ~om r~nOH) I ~ ª ~ ,a " .':1 g/cm3 ~ 7i' 
- ---.-----1---,-,---,---1 - ~ ,:,11;; ~ S l-•• ~-- l ~# § 

~ ª =,', E~ 2 .. ~ P.fe18 I An::J. 1---0- '-, -1-'-' -"-ti ~ i:/ E ~ ~ 8 Õ 

" 
51mbo!o Profund:c! .. de 1ã ... <~ c:: grou a tir . .l ~ (J. 05_1~.~J~ /B.Ú021 ~... ü= :; S ~ 'ã ~ .::. 

em <iN ~":' ... ;:;"" 2·0.lO 0,10.{l O-'1 !" :"I I rr.m ...: ~ ~ 
___ -.J'-____ ..c.:v:..:.:'J..:u::~:.:>::J..f-_..:v.J....:':::n::m:..JI_~":·:":::"_L _~_,. __ . _ _ . ____ .. .c.. ___ '___ _ _'__<...é _ __ ,'__ 

Hw . lO 

Horizonle' 

Ai 
(B,) 
(B,) 

O· 15 
15· 30 
30- 50+ 

o 
O 
O 

pH(I:2.5.l 

'-
6.7 
7,1 
7,0 

C 
(orI:<lÇlico) .. 

0,95 
0,64 
0,50 

KC! IN 

N 

6,0 
5,9 
5,9 

.. 
0.10 
0,07 
0,06 

C 

N 

10 
9 
~ 

? 
1 

Co* 

5,9 
5,2 
4,3 

93 ::6 
99 .~6 

99 38 

n 
7.9 
3') 

19 
17 
15 

16 
IS 
16 

Complexo sorlivQ 

mE/ lOOg 

M" .. K' No' 

1,6 2,23 0,03 
1,3 0,22 0,02 
1,2 0,48 0,02 

Valor 5 

(soma) 

9,8 
6,7 
6,0 

AI'" 

Al aquc por H 2SO." d - J ,47 
SiO, 

%1 
{' I ~O~ 

SiO .. AI:.Pa Fc:,P:, TiO:! P:.!O;, ( K j) 

6,7 4,8 2,2 U,20 O,ü7 2,37 
7,3 5,3 2,4 0,20 0.06 2,33 
6,7 4,8 2,4 0,21 0,05 2,37 

14 
18 
li 

13 1,19 
O 0,94 

31 1,00 

'" • >a 
-" 

H' Valor T !~8 
(ooma) ! 

1,2 11.U 89 
O 6.7 100 
O 6,0 100 

Si02 AI,O" 
1 ~ ~O3 

j-'<.:~O;! (Ki) 

1,83 3,41 
1,81 3,47 
1,80 3,14 

Média das % de argila no B (exclusive B 3) 

Relação textural: = 
Média das % de argila no A 

lOO.AI·" 

S+AI-

O 
O 
O 

] 
~ 
D 
.; 

8 • • 

48 
13 
13 

Equi\'a· 

~ I f_ Icn tc de 
IImit.!ad~ 

% 

1 12 
1 12 
1 I! 

1,1 



PERFiL 244 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLOGiCAS 
(PARCIAIS) 

Número de campo - 156 BA (Zona Baixo Nédio São Francisco) 

Data - 16(09(71. 

Classificação - CAMBlSOL EUTROFICO Tb C carbonático A moderado textura 
média com cascalho fase caatinga hiperxer6fila relevo plano 
substrato calcdrio. 

Localização - Lado direito da estrada Xique-Xique - Irecê, a 4,7 km de Xique
Xique (a partir das Escolas Reunidas) . Município de Xique-Xi· 
que. 

Situação e declividade - Trincheira para mineração situada a uns 30 metros do 
perfil de número de campo 155 BA. 

Formação geol6gica c litologia - Pré-Cambricmo A. Grupo Bambuí. Calcário 

Material origindrio - Material detrítico de nature"La argilo-arenosa e produto da 
alteração do calcárIo. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 410 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade - Ausente. 

Era.ão - Laminar mode-l'ada. Ocorre também el'Osão laminar ligeira. 

Vegetação local - Caatinga hiperxerófila arbustiva pouco densa com pel'eirú. 
imburana-de-cambão. quebra-racão, macambira e carqueja. 

Vegetação prirtlária - Caí:ltinga hipcn.erófila arbustiva c arbóreo·arbustiva de 
densidade variável. 

Uso atual - Criação extensiva de caprinos, ovinos e bovinos. bem como alguma 
cultura de mamona e palma forrageira. 

(B) 

HC I 

l<aízes 

o - 5 em; (não coletado) 

5 - 50 cm; bruno·~marelado (lOYR 5/8, úmido), bruno-amarelado-claro 
(JOYR 6/4, seco); franco-argilo-arenosa com cascalho; fraca peque
na a média blocos subangulares. 

50 - 80 cm; leitu de concreçôes manganosas, cascalhos e calhaus de 
quartzo. As concreções aparecem sobre os cascalhos e calhaus de 
quartzo (não coletado) . 

80 - 150 cm+; camada maciça de carbonato de cálcio com presença de 
poucas concreções manganosas. 

- Comuns no AI ' poucas no (B) e rara~ no UC1 e lIH;~ . 

Observação - Descrição e coleta parciais. 
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PERFIL 244 - ANÁLISE MINERALOGICA 

(B) Areias - 70% de quartzo, grãos subarredondados e bem arredondados, a14 

guns corroídos, com aderência ferruginosa; 30% de concreções ferrugino
sas, piSOlíticas na maioria, algumas ferro-manganosas. com inclusões de 
grãos de quartzo e uma ou outra magnetitica; traços de estaurolita, calcá
rio e detritos. 

IlIC, 

Cascalhos - Predomínio de concreções ferruginosas, pisolíticas na maioria 
e ferro-manganosas, com inclusões de grãos de quartzo; quartzo grãos angu
losos, com aderência ferruginosa. 

Areias - 68% de calcário; 30% de quartzo, grãos subarredondados, ar
redondados e bem arredondados e 2% de concreçôes ferro-mangano
sas. 

Cascalhos - Predomínio de concreções calcárias; quartzo, angulosos 
(poucos) e concreçôes ferro-manganosas, 

Calhaus - Calcário. 



PERFIL 244 - ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 

Amostra de labor. n."s: 7708 a 7709 

Fracõcs da 
Co:n~os:ç;k, !i~<: nu !c!".~ ~ l ri ca 

ao c-st:a 10lal 
da terra fina 

florh:Qn la (dispersão oom NaOH) 

Sfrneola 

(B) 
IlIC2 

Borlzoo:e 

(B) 
IIlC, 

" " 
!I E .8 0 E AJ~la AJ: ~ia I SiltC! AtOi!· P~oh: :J o;l ; "'::d~ 28 ]~ ~~E ~rO.5Sa o1~:1~oj {'.~:;·O.OO2 ";_:002 ti:;: .... ·0.2U CQ ! M'" ::l ~_c ~ V ! , !m I .... :1 

( <.>" u ~ mm m: 11 ! 

5· 50 
80-150+ 

° 19 88 
19 

29 
21 

26 
29 

13 
35 

32 
15 50 31 

pWl:2,S) 

r...,. 

7,3 
8,3 

t=CIN 

6,0 
7,3 

Complexo $Ortivo 

rnE/ lOOg 

C:l,++ l.~g" g . N:l" 

6,4 0,5 0,23 0,06 
7,1 0,4 0,05 0,18 

VaIor S 
(soma) 

7,2 
7,7 

~ 

.'\1 . ... 

° ° 

• • , . 
!l" .~ 
;a'CI,: 
.H 
";;o " , ., 

21 
12 

H ' 

° ° 
Ataque por H :lSO ... d 1 47 

C C % SiO:z 

HorizoJl lc 

(B) 
mc, 

(o r~ l'I. n lc o) 

" 
0,26 
0,17 

N 

% N 
SiOz AI;l°3 

0,07 4 16,8 14,3 
0,03 6 8,4 6,2 

Ft:2O;j TiOz 

7,5 0,30 
2,5 0,19 

PtO :; 

0,02 
0,02 

Al ,O, 
(Ki) 

2,00 
2,30 

u,g .~ 
~v • ~ .~ 
e "3 $ < 
o ~ # 3 

I 

34 0,40 
20 2,33 

., 
u 

>~ ., 
~~# Valor T 

(soma) ! 

7,2 100 
7,7 100 

SI0 2 Al;lOa 
R,P:l 
( K r ) 

1,50 
1,83 

Fe~.o3 

2,99 
3,90 

Densidade 
g/cm3 

• ;; 
~ 1í g ~ 
< 

l00.A}+" 

S+AI-

° ° 

~I~ 

I 
2 

• ~ " ~ ... E 
'<;;<7' :;I 

e 
~ 

~ 
~ 

~ • ; .. 

~ 

• ~ 
~ 

1 
1 

E'1 uiv,)· 
I Cl1 t ~ de 
C,CO, 

% 

x 
61 



PERFIL 245 - DESCRIç.m GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAiS) 

Amostra extra n.O 452 BA (Zona de Jequié). 

Data - 15/12/73. 

Classificação - CAMBISOL EUTROFICO latossólico A moderado textura argilo
sa fase floresta caducifólia relevo ondulado substrato gnaisse. 

Localização - Estrada Machado Portela - Jurad, distando 5,0 km de Juraci. Muni. 
cípio de Marcionllio Souza. 

Situação e declividade - Terço inferior de encosta, com 8 a 15% de declividade. 

Formação geológica e lit%gia - Pré. Cambriano Indiviso. Gnaisse. 

Material origindrio - Saprolito de gnaisse. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 500 metro~. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente . 

Erosão - Laminar ligeira e moderada. 

Vegetação local - Formação secundária caducif6Jia. 

Vegetação primdria - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Mamona, p<tstagem e culturas de subsistência. 

(B) 

Raízes 

60 - JOO cm+; vermelho-escuro (lOYR 3/6); argila; fraca pequena blocos 
subangulares e angulares; poros comuns muito pequenos c pe· 
quenos; ligeiramente duro, muito friável. plástico e pegajoso. 

- Comuns e finas no (B). 

Observação - Descrição e coleta parcial. 

PERPIL 245 - ANALISE MINERALOGICA 

(B) Areias - 80% de quartzo, grãos angulosos, superfície irregular, colora· 
ção rosea e incolores com aderência de 6xido de ferro; 20% de feldspato 
alcalino (microclina - grãos angulosos) , superfície irregular, coloração 
branca e rósea; traços de magnetita - cristais eudrais, coloração negra.su
perfície irregular um tanto 'hematizada; traços de concreçôes ferruginosas e 
areno-ferruginosas; traços de anfibó1io-homblenda oomum, cristais de 
coloração verde, superfície estriada; traços de zircão - cristais eu
drais, coloração rósea . 
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Cascalho - 75% de quartzo, grãos angulosos, superfície corroída com 
aderência de óxido de ferro e manganês, coloração rÓsea e maioria incolo
res; 20% de feldspato alcalino, microclina - grãos angulosos com ade
rência de óxido de ferro, encontra·se também aderido ao quartzo; 5% 
de concreçõcs ferruginosas arredondadas; traços de detritos. 



PERFIL 245 - ANÁLISES FlSICAS E OUIMICAS 

Amostra de labor. n .OS: 

Frações da 
Composição granulo~lnc.!l 

• Densidade d, terra fiml 
HorlõtOnle amostra total (dispersA0 <om Na010 ~g ",,~ 8/cmJ o .. .. ~ . "\~ ~ ~ . ~ 

" "'~ ~#:I ~"".f ir~8 (fJ~ " 
I~ 'ª~ ~ 2 ê /\.reia Areia Silte Art1a .9. E " e i 

fina .~ .. o ~ ~3 ~ ;;; ~ -Sfl'ilbolo Profundidade ~ro,sa O.O5·11 ,OO2 < .()O2 • • em j~ toe'" -0.20 0.20-005 mm fflm • " " ~ v rnrn "'lo .< 
--- ._--- -_ .,- --_ .. -

(B) 60-110+ o 5 95 27 10 21 42 o 100 0,50 li 

pH(I :2,.5) Complexo sorlivo -;; ~ o > 
mE/lOOg >" ICIO.AI"· ~ 

" E! "-Horizonte 5 ~& " .. ~ $ + ,\1'" ";;;; " VaJor$ V.llor T • ...... KCIIN Ca" Mg" K' N,- AI' " H- >- • • (soma) (soma) 

" ~ 

(lJ) 7,2 6,2 5,2 0,2 0,31 0,02 5,7 o o 5,7 100 o I 

Alaque por H!!S04 d ~ 1,47 
S i O~ Si0:.o Equh :,-

C 
N C % A!:p;j QI len te (1 1' 

Horizonrl' (org!mico) .. N !\r~0:l R~03 
Fc~O:1 

8 ... umidade .. S10, AI:P:! Fe;!Oa Ti02 p\,P:; (K; ) (K;) .. 
(B) 0,22 0,04 6 20,7 17,6 6,7 0,54 0,02 2,00 1,61 4,12 1 17 



PERFIL 246 - DESCRiÇÃO GERAL E CARACTERiSTlCAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 192 BA (Zona do Nordeste). 

Data - 24/05/72. 

Classificação _ CAMBTSOL EUTRôFICO latossólico A moderado textura argilo
sa f ase caatinga hipoxerófila relevo plano substrato calcário. 

Localização - Margem direita da Carroçávcl que parte do povoado de Se. An
tonio (locálizado na rodovia Euclides da Cunha - Bedengó) em 
direção oeste, 200 metros após o entroncamento. Município de 
Euclides da Cunha. 

Situação e declividade - Corte de estrada em topo plano de elevação muito sua· 
ve (declividade de O a 3%). 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A - Grupo BambuL Calcário. 
Material originário - Produto da a lteração do calcário com influência de mate· 

rial retrabalhado. 

Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 510 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Alguma observada à superfície (calhaus de quartzo). 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila com presença de catinguejra 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila 
Uso atual - Pecuária extensiva na maior parte da area, culturas de feijão e milho 

além de pastagem de capim·sempre·verde em a lguns trechos. 

AI O - 20 .cm; bruno-escuro (lOYR 5/3, úmido); franro-argilo-arenosa 
com cascalho; moderada pequena granular e moderada muito 

pequena blocos subangulares: muitos poros muito pequenos a 
médios e poucos grandes; friável, plástico e pegajoso; transi· 
ção gradual e plana. 

A~ 20 - 35 em; bruno-amarelado-escuro (JOYR 4/4, úmido); franco-argilo-
arenosa; fraca pequena e muito pequena blocos sl,lbangulares; mui
to poros muito pequenos a médios e poucos grandes; friável, mui· 
to plástico e muito pegajoso; transição clara e plana. 

(131) 35 - 48 em; bruno-amarelado (lOYR 5/8, úmido); franco-argilosa; fraca 
pequena blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e m~ 
dias; friável, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual e 

plana. 

(B21) 48 - 66 em; bruno-forte (7,SYR 5/6, úmido); argila; fraca pequena blo-
ca.s suban~ulares; . muitos poros muito pequenos e pequenos; 
fnável, mUlto plástICO e muito pegajoso; transição gradual e 
plana 

(B22) 66 - 100 cm+; bruno-forte (7,SYR 5/8, úmido); mosqueado pouco, peque. 
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no dist into amarelo (lOYR 7/6, úmido); argila com cascalho; fraca 
muito pequena blocos subangulares com aspecto maciço poroso 
"in situ"; muitos poros muito pequenos e pequenos; rriável, mui. 
to plástico e muito pegajoso. 



Raizes - Muitas no Al ; comuns no As. poucas no (B1) e (Bu) raras no (~). 

Observações - 1) O perfil encontrava-se úmido por ocasião da descrição; 

2) Presença de calhaus de quartzo semi-aTestados na massa do 
perfil, desde o horizonte AI até o (B21); 

3) Intensa atividade biológica nos horizontes superficiais; 

4) Ocorrem perfis com presença de calhaus de quartzo semi
arestados e desarestados em toda a massa do solo até 
atingir o substrato; 

5) O perfil situa-se em corte de antiga cascalheira, sendo prová
vel ter sofrido encharcamento em épocas chuvosas anterio
res à ccasião da coleta; 

6) O perfil constitui inclusão na área de Ce6. 
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PERFIL 246 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostra de labor. n .Os: 8396 a 8400 

Frações d. 
Composição granuloméuic. , Densidade da terra fina 

8/ cmJ • Horironte amostra total (dispersa:0 com NaOH) ~~ .0 • !! "li .. ., 
" "~ 

~~ 

~r ~S~ :;~S e-5# • e -"E ~E E !\rei. Areia Silre Are lla ... t;)~ o ~ ! ~~ t~E fina 'ü, " ## ~ li Profundidade "E ~ro,sa O OS·O,OO2 < .002 • 51mbolo em ~N u·_'" -0,20 0.10.0.05 mm ~ .. " aA a~ ... ~v m:n < mm n un 

A, O- 20 1 8 91 22 28 18 22 19 41 0,50 
A2 20- 35 O 2 98 23 28 18 31 23 26 0,58 

(B,) 35· 48 O 3 97 20 25 18 37 28 24 0,49 
(B21) 48- 66 4 3 93 17 24 16 43 29 33 0,37 
(B.,) 66·100 O 7 93 14 22 18 46 O 100 0,39 

Complexo sortivo ., 
~ pH(I:2.5) • 

mé/lOOg >; tOOAl+u 

1~ " 
_lo 

I; .# 
Valor S Valor T ~~ S+Al-.... ItCl IN c.~ ~Ir· K' Na' AI .... H' 

(soma) (soma) ! .. 
Ai 6,2 5,3 6,7 1,7 0,59 0,07 9,\ O 3,0 12.1 75 O 1 
A. 6,5 5,5 5,6 1,0 0,34 0,09 7,0 O 1,9 8,9 79 O <1 

(B,) 6,6 5,6 5,4 1,3 0,29 0,09 7.1 O 1,9 9,0 79 O < 1 
(B21) 6,5 5,4 5,0 1,0 0,29 0,08 7,4 O 1,7 9,1 81 O < 1 
(B22) 4,7 3,8 3,6 L.9 0,36 0,12 6,0 0,6 2,7 9,3 65 O <1 

Ataque por H250 .. d = 1,47 
Si02 

Equiv;l' C 
N C % Si02 

AI,O" 
:. 

Horiw~re (o.ra;4Dioo) 
AI:Pa R:P3 '" lenle de .. N 

Fe:!O;: § 
,.. 

umidade .. Si02 A120s Fe20 a Ti02 P20 :\ (Ki) (Ki) .. 
A, 1,59 0,17 9 11,3 8,0 2,9 0,38 0,04 2,40 1.95 4,33 1 18 
A2 0,85 0,10 9 11,5 8,0 2,7 0,32 0,03 2,45 2,01 4,64 1 15 

(B, ) 0,54 0,08 7 14,0 9,7 3,5 0,39 0,03 2,45 1,99 4,36 1 17 
(B21) 0,45 0,08 6 16,8 11,9 3,9 0,39 0,02 2,40 1,98 4,78 1 18 
(B22) 0,38 0,06 6 18,4 12,5 4,\ 0,39 0,02 2,50 2,07 4,79 1 19 

Média das % dé argila no B (exclusive 1'1.) 
Relação textural: = 1,6 

Média das % de argila no A 



PERFIL 247 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTlCAS MORFOLOGICAS 
Número de campo - 159 BA (Zona Chapada Diamantina). 

Dala - 18/ 09/ 71 

Classificação - CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico A moderado textura argi· 
losa fase caatinga hipoxerófila relevo plano substrato calcário. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Irecc - Morro do Char éu, a 36 km de 
Irecê, na Fazenda Lagoa Bonit:l, Município de Trecê. 

Situação e declividade - Trincheira a LL'lS 100 metros da estrada em área prati
camente plana. 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A Grupo Bambuí. Calcário c 
quartzito. 

Material originário - Resíduos descarbonatados da alteração de calcário em 
misturas com material proveniente de quartzito do próprio Gru
po Bambui. 

Relevo local - Plano . 
Relevo regional - P Lano com suaves onduhções. 
Altitude - 750 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira . 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila com quebra-facão, imburana.cJ.e-cheiro, 

imburana-de-cambão. angico, aroe ira e no estrato rasteiro ma· 
cambira c caroá. 

V egetação primária - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva. 

Uso atual - Feijão, milho. mamona e algodão herbáceo em cerca de 30% da 
área; no restante, pecuária extensiva. 

AI O - 10 cm; bruno-amnrelado-cscuro (7,SYR 4/ 4, úmido), bruno- ama-
relado (lOYR 5/8, seco) , franco-argilosa; fraca muito pequena a 
pequena blocos subangula res; poros comuns muitos pequenos e 
pequenos; ligeiramente duro, friável, muito plástico c muito pe
gajoso; transição clara e plana. 

(B\) 10 - 22 em; bruno-amarelado-escuro (7,5YR 4/5, úmido); argila; fra-
ca muito pequena f' pequena b locos subangulares; poros muito 
pequenos c pequenos comuns e poucos médios; ligeiramente du
ro, muito friável, muito p lás tico e muito pegajoso; transição di
fusa e plana. 

(B21) 22 - 40 em; bnmo-forte (7,5YR 5/6, úmido); argila. fraca pequena a mé· 
dia blocos subangulares; poros muito pequenos e pequenos co
muns e poucos médios; ligeiramente duro com partes duras, friá
vel, muito plástko e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

(B22) 40 - 80 em; bruno-forte (7,5YR 5/6. úmido); argila; fraca média blocos 
subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos e comuns 
médios; ligeiramente duro com partes duras, friável. muito plás
tico e muito pegajoso; transição dara e plana . 

(B~) 80 - 150 cm+; bruno-forte (7,5YR 5/8, úmido); argila; fraca pequena a 
média blocos subangolares; muitos poros muito pequenos e pe
quenos c comuns médic:; ; ligeiramente duro com nódulos mui· 

to duro, friável, plástico e pegajoso_ 
Raiz.es - Comuns até, o topo do (B22) poucas no restante deste horizonte. 
Oh.'iervações - 1) Prese,nça de concreções de manganês ao longo do perfil; 

2) Nos nódulos do (Bs) aumentam as concreções. 
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PERFIL 247 - ANÁLISE MINERALóGICA 

A, 

(B,) 

(B,,) 

804 

Areias - 99% de quartzo, grãos bem arredondados na maioria, com 
aderência ferruginosa; 1 % de concreções ferruginosas e ferro-mangano
sas, algumas com inclusões de grãos de quartzo, uma ou outra magneti
tica; traços de feldspato, carvão e de tritos. 
Cascalhos - Predomínio de concreçôes ferruginosas, pisolíticas e angu· 
losas, concreções fe r ro-argilosas, argilo-humosas (1 grão) e ferro-man
ganosas, algumas com indusões de grãos de quartzo; feldspato intern
perizado e quartzo com aderência ferruginosa. 

Areias - 940/0 de quartzo, grãos subarredondados , arredondados e bem 
arredondados, com aderência ferruginosa; 5% de concreções ferrugino
sas, ferro-manganosas e a rgi lo-manganosas; I % de detritos; traços de 
feldspato, cstaurolita (1 grão), turmalina (I grão); fragmento calcedo
nizado e carvão. 
Cascalhos - Predomínio de concreções ferruginosas, algumas .pisolíti
cas, ferro-manganosas e poucas ferro-argilosas, a lgu mas com inclusões 
de grãos de qua rtzo; feldspato intemperizado e quartzo com aderência 
ferruginosa. 

Areias - 99% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados e bem 
arredondados na maioria, com aderência ferruginosa; 1 % de conere

çôes ferruginosas e fe rro-manganosas, com inclusões de quartzo; traços 
de feldspato. 
Cascalhos - PredomíniQ de concreções ferruginosas, algumas pisolítieas 
concreçôes ferro-argilosas · e ferro-manganosas, com inclusões de grãos 
de quartzo; quartzo com aderência ferruginosa e feldspato. 

Areias - 99% de quartzo, grãos subarredondados, a rredondados e bem 
arredondados na maioria , com aderência ferruginosa; 1 % de conere
ções ferruginosas e ferro-manganosas; traços de teldspato, turmalina (1 
grão) e detritos. 
Cascalhos - Predomínio de .:oncreções ferruginosas, a lgumas pisolíti
cas e concreções ferro-manganosas com inclusões de grãos de quartzo; 
qúartzo com aderência fe rruginosa. feldspato e fragmentos de rocha. 

Areias - 99% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados e bem 
arredondados na maioria, com aderência ferruginosa; 1 % de concre

ções ferruginosas, algumas pisolíticas e ferro-manganosas, com inclu
sões de grãos de quartzo. 
Cascalhos - Predomínio de concreções ferruginosas , algumas pisolíti

cas e ferro-manganosas, algumas com inclusões de grãos de quartzo; 
quartzo com aderência ferruginosa, feldspato e detritos (l fragmento) . 



PERFIL 241 - ANÁLISES FtSICAS E QutMICAS 
Amostra de labor. n."s: 7719 a 7723 

Horizonte 

Sim bolo Profundidade 

A, 
(B,) 
(BOI) 
(B,,) 
(Ba) 

_lO 

"" 

0-10 
10- 22 
22· 40 
40- 80 
80-150+ 

pH(I:2,S) 

Frações da 
amostra total .. 

o 
O 
O 
O 
O 

1 
1 
1 
3 
4 

99 
99 
99 
97 
96 

Compo,içoo granulomclriea 
da terra fina 

(dispersA0 com NaOH) .. 

27 
21 
21 
19 
16 

16 
14 
14 
14 
13 

19 
18 
15 
16 
16 

Complexo sortlvo 

mE/ lOOg 

38 
47 
50 
51 
56 

Asua KCI IN ea .. MS·· K' N.' 
Valor S 

Al'" 
(soma) 

A, 7,6 6,8 8,6 2,0 0,52 0,07 11 ,2 O 
(B, ) 7,3 6,4 7,1 1,8 0,21 0,07 9,9 O 
(B21) 6,3 4,9 5,6 1,6 0,11 0,06 7,ó O 
(B,,) 5,2 4,1 4,7 2,1 0,08 0,06 6,9 0,2 
(Ba) 5,4 4,3 5,0 3,3 0,07 0,07 8,4 0,1 

Ataque por H2SO. d = 1,47 
C SiOz N C % 

Hori~DI .. (oraAniCO) 
lO N A I ~P3 

lO SiOz Al20s FezOs tiO, P,06 (Ki) 
" 

A, 1,07 0,13 8 15,2 12,5 5,2 0,28 0,07 2,07 
(B,) 0,65 0,10 7 18,6 15,7 5,6 0,34 0,05 2,01 
(B2,) 0,43 0,08 5 19,6 16,4 5,6 0,35 0,04 2,03 
(B,,) 0,27 0,05 5 20,4 16,0 5,6 0,37 0,03 2,17 
(Ba) 0,24 0,06 4 22,7 17,4 6,5 0,32 0,03 2,22 

28 26 0,50 
25 47 0,38 
2 96 0,30 
O 100 0,31 
O 100 0,29 

>~ 
" ~~# Va lor T 

H' 
(soma) ~ 

O 11,2 100 
O 9,9 100 

2,9 10,5 72 
2,8 9,9 70 
2,9 11,4 74 

SiO, 
AI,O, 

R20 3 
Ff;! 203 (Ki) 

1,63 3,77 
1,64 4,40 
1,67 4,59 
1.77 4,48 
1,79 4,20 

Média das % de argila no B (exclusive B a) 
Relação textural: = 

Média das % de argila no A 

1 
10(l.Al ... • 1! a 

P S+Al-

.: 

O 40 
O 5 
O X 

3 X 

1 X 

Equi .. a· , 
• Z lenle de 

!! '" umidad 
lO 

1 X 

1 X 

1 
1 
1 

1,3 



PERFIL 248 - DESCRlÇiíO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAIS). 

Amostra extra n!' 396 BA (Zona Serra Geral). 

Da/a - 19/10/73 

Classificaçiío - CAMBISOL EUTROFICO latossólico A moderado textura argilo
sa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado substrato 
gnaisse. 

Localização - Lado direito da estrada Espinosa (MG) - Urandi, a 5 km do li~ 

mite estadual. Município de Urandi. 
Situação e declividade - Corte de estrada em terço médio de elevação ,com de

clividade de 3 a 8%. 
Formação geol6gica e litologia - PrtU:ambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - SaproHto do gnaisse com influência de cobertura de mate-

rial argilo-arenoso. 
,Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 
Altitude - 600 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hípoxcrófila com quiabcnto. umbuzeiro, jllrema, e 

outras. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila. 

Uso atual - Pecuária extensiva princ ipalmente de bovinos . 

Al O - 20 cm; verrncl'ho-escuro (2,SYR 3/6, úmido) e vermelho (2,5YR 4/8, 
seco) franco-argilo-arenosa; transição clara e plana. 

(B1) 20 - 52 cm; fra.nco-argilosa; moderada pequena a médis blocos sub-
angulares; transição clara e plana. 

(B2) 52 - 100 cm+; franco-arg ilosa; fr:lca pequena blocos subangulares. 

Raizes - Muitas nos horiwntes AI c (B 1) comuns no (B2). 

Observações - 1) Descrição e coleta parciais; 
2) O perfil constitui inclusão na área do PE 23 de Urandi. 

PERFIL 248 - ANALISE MINERALóGICA 

Al Areias - 96% de quartzo, grãos hialinos, um ou outro subangulosos, e os 
restantes subarredondados e arredondados, com aderência ferrugino

sa, alguns com aderência manganosas; 2% de ilmenita, negra brilhan
te, 1 % de mica (biotita intemperizada); traços de a.",fibólio; concreçóes 
fenuginosas, ferro-argilosas e ferro-manganosas, com inclusões de 
grãos de quartzo; 1% de feldspato alcalino, grãos subarredonda· 
dos e arredondados, alguns com aderência ferruginosa, alguns com 
aderência manganosas, alguns com inclusões de quartzo; traços de clori~ 
ta, carvão e detritos. 

Cascalhos - Maior percentagem de quartw, grãos leitosos e hialinos, 
alguns com aderência ferruginosa, alguns com aderência manganosa. 

um grão com aderência de anfibólio; fragmento de rocha, contendo 
quartzo, mica biotita ' intemperizada, manganês e um material parecen~ 
do feldspato altamente intemperizado; fe ldspato a lcalino, grãos sub-



arredondados com aderência ferruginosa; cCTIcreçõcs ferruginosas; 
ferro-argilosas e ferro-manganosas, com incJusõcs de grãos de quartzo 
e mica. 

(S) Areias - 88% de quartzo, grãos subangu losos e subarredondados, com 
aderência ferruginosa c alguns com aderê;:lcia mang811osa; 10% de 
feldspato alcalino, grãos subarredondados c arredondados com aderên
cia ferruginosa e alguns com aderência manganosas; 1 % de anfibólio; 1 '!1! 

de concreções ferruginosas. ferro-manganosas, com inclusõcs de gr-ãos dt 
quartzo; traços de: turmalina (algumas idiomor(as), zircão idiomorfos (1 
grão) e de ilmenita, negra brilhante. 

Cascalhos - Maior percentagem de quartzo, grãos hialinos e leitosos, 
subangulosos e subarredondados e arredondados com aderência fer
ruginosas, alguns com aderência manganosas; concreçôes areno-ferro-mall
ganosas , com inclusões de grãos de quartzo hia lino; feldspato alcalino, 
com aderência ferruginosa e a lguns com aderência manganosa, grãos 
subarredondados e subangulosos; anfibólio (hornblenda). 

(B2) Areias - 83% de quartzo, grãos hialinos, poucos meio leitosos, com 
aderência ferruginosa e a lguns com aderência manganosa, subarredon~ 

dado 15% de feldspato alcalino, alguns com aderência ferruginosa, 
a lgt.',':1s com aderência milnganOS3, grãos subarredondados; traços de 

anfibólio (~10rnblenda); 2% de concreções areIlo-feiro-manganosas, com 
inclusões de grãos de quartzo hialino, concreções manganosas e concre~ 

çõcs fe rruginosas; 2% de mica biotita intempcrizada; traços de zircão; (1 
grão); traços de turmalina idiomorfa (1 grão); traços de detritos . 

. Cascalhos - Maior percentagem de quartzo, grãos hialinos, alguns meio 
leitosos com, aderência ferrug'.:10S<l . c a lguns com aderência manganO" 
sa, subarrcdondados c arredondados; feldspato alcalino, subangulo, 
50S c subarredondadcs, com adcI:'ência ferruginosa e a lguns coxP- :. adç,: 
rência manganosa; concrcçües ferruginosas com i.'1clusões de Quartz'J 
e mica (biotita intemperizada), concreções ferruginosas e ferro-manga
nosas; mica (biotita intemperizada); detritos (1 fragmento vcgetalr; ~ 
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PERFIL 248 -- ANALISES FISICAS E QUIMICAS 
I'ano.tra de labor. n.·': 9836 a 9838 

f rações da 
amostra lotai .. 

ComposlçAo granuloml!tnca 
da fem fina 2 

(dispersA0 :m NaOI{) e. ~ 
------~--------!I--~~~----I---~----~----~---I~~# 

~
.J ~ e e ,\rei. .t.z:eia Silte A.rgUa .I! ri 

$/mbolo 

A, 
(B,) 
(B.) 

Horir.oate 

A, 
(B,) 
(B,) 

Horitoolt! 

A, 
(B,) 
(B.) 

Profundidade 
em 

011 E! ~2e arossa fina 005 OOOZ "jjll '" ... ;2 u;C.... 2-0,20 0.20.005 . .0 .002 <. .:: 
ri. u'" '"" V mm nlln mm mm .... 

0-20 
20- 52 
52-100+ 

o 
O 
6 

pJ:l(I :2,5) 

...... 

6,1 
6,5 
6,3 

C 
(arcAnicol .. 

1,24 
0,65 
0,31 

KClIN 

5,4 
5,2 
5,0 

N .. C 

N 

0,14 9 
0,09 7 
0,05 6 

3 
1 
2 

C.H 

97 
99 
98 

MS" 

19 
19 
15 

K' 

26 
22 
22 

24 
22 
23 

31 
37 
40 

Complexo sortivo 

mE/ J{lOg 

No' 
Valor S 

AI'" 
(soma) 

19 39 0,77 
20 46 0,59 
1 98 0,58 

'" " >~ 

jf# 
ValorT .'" H, >-
(soma) .; 

5,9 
4,3 
3,5 

1,9 0,76 0,08 
1,4 0,26 0,03 
1,6 1,10 0,07 

8,6 
6,0 
5,3 

O 
O 
O 

1,6 10,2 
1.1 7,7 
1,3 6,6 

84 
78 
80 

Ataque por H 2SO .. 

SIO, AI,O, 

13,9 11,9 
16,7 14,7 
19,0 16,3 

% 

Fe:!0;J 

4,2 
4,7 
5,3 

d = 1,47 
SiO~ 

I\ I:P3 

Ti02 P2°:l (Ki) 

0,85 0,07 1,99 
0,82 0,05 1,95 
0,88 0,03 1,98 

Si0:l 

R:P3 
(Ki) 

1,62 
1,60 
1,64 

A12O:1 

FC:P3 

4,44 
4,90 
4,83 

~ IOO,AI·" 
:ê e 

Co c. S+A1·- • • 

o 
O 
O 

. 

~ I ~ 

1 
1 
1 

• .: 

10 
1 
2 

Equh ••. 
renl~ de' 
umidade .. 

18 
16 
17 

Média das % de argila na B (exclusíve Bs) 
Relação textura!: = 1,2 

Média das % de argila no A 



PERfiL 249 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFOLOGICAS 

(PARCIAIS) 

Amostra extra n,O 398 BA (Zona Serra Geral) . 

Dala - 20/ 10/73 

Classificação - CAMBISOL EUTROFICO latossólico A moderado textura argi· 
losa fase caatinga hipoxer6fila relevo ondulado substrato gnaisse. 

Localização - Lado direito da estrada Pilão - Pindai, a 11 km de Pilão. Municí· 
pio de Pindai. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço médio de elevação suave com 
declividade de 3 a 8%. 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse com influência de cobertura de ma. 

terial argilo-arenoso. 

Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Ondulado. 
Altitude 580 melros. 
Drenagem - bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila com quiabento, algodão-seda e juremtl 
Vegetação primária - Caatinga rupoxerófila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

AI O - 26 em; vermelho (2,5YR 4/8, úmido) e vermelho (2,5 YR 5.'8, · so-
co); franco-argiJo-arenosa; transição clara e plana. 

(B I ) 26 - 70 cm; argilo-arenosa; transição difusa e plana. 

(B2) 70 - 130 em; argilo-are.nosa; t ransição difusa e plana. 

(B3) 130 - 180 cm+; argiJo-arenosa. 

Raizes - Muitas no horizonte AI' comuns no (B1) e (B:.:) poucas no (B;s) . 

Observações - 1) Presença de concreções tipo chumbo-de-caça no perfil; 

2) Nota-se uma zona de maior compactação no horizonte (B.1); 

3) Presença de, "coatings" aos horizontes (B.1)' (B:.:) e (B3); 

4) Descrição e coleta parciais. 
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PERFIL 249 - ANALISES FISICAS E QUlMICAS 
Amostra de labor. D.oS: 9840 a 9843 

Fr3Ç6cs da 
CO:nPOSIÇOO gran ulomélric:! • da I CITa fin a • Hcrtzontc amosr!":! Ictal (d:~rv.:r~5.o com N'aOH) :;g u.:;: • 

Simbolo 

o ........ 

-

A, 
(B,) 
(B,) 
(B3) 

HorilOnt. 

A, 
(B,) 
(B2) 

(Ba) 

rrofundidade 
em 

o- 26 
O- 26 

70-130 
130-180 + 

;e 
"li " .' UA 

o 
O 
O 
O 

% 

ílE 
õe 
~".' 6:;:;: 

I 
2 
3 

C 
e"'E 
.t2'" 
~ V 

99 
99 
98 
97 

" 
1\:1:1a A~ei3 I Si! I ~ 
rO::53 fma - ~ ~.O 20 020 .. 1) .05 0,0,)·0,002 
I :l ~ l ,, ' " IUI! 1'1:n 

35 
33 
31 
31 

18 
17 
16 
16 

13 
1\ 
11 
11 

fU'ji lfl 
< .GOl 

mm 

34 
39 
42 
42 

• ~ ~ ~v '&. 
~ "" S • == ... e"5$ "' < " E Ci g 'Ci,'" : s 
" < 

13 62 0,38 
2 95 0,28 
O 100 0,26 
O 100 0,26 

pH(I:l.5} Complexo sonivo >1 

-

C 

6,2 
6,3 
5,5 
5,0 

(orgloicol .. 
0,98 
0,58 
0,32 
0,>1 

mE/lOOg .o 

EC] 1 ~1 Ca" MO" Y.- Na' 
Valor S AI· ... H' Valor T ~3' 

(soma) {,ama) ! 

N 

... 

5,1 
4,9 
4,2 
3,8 

C 

N 

6,0 
4,4 
2,8 
1,9 

Alaq~c 

2,1 0,27 0,03 
2,5 0,12 0,04 
4,5 0,07 0,08 
4,3 0,08 . 0,Q3 

per H,SO, .d 
% 

-

SiO~ AI:p~ rC:1o:s TiO, 

= 

8,4 O 
7,1 O 
6,4 0,1 
6,3 0,4 

1,47 
5iO., 

1\ 1::0;:-

P,O" (K i) 

2,1 10,5 
2,0 9,1 
2,1 8,6 
2,1 8,8 

SlO2 

1{:P 3 
( K i) 

0,10 lO 12,6 10,3 
0,06 10 15,2 12,1 

5,4 1,15 0,08 2,08 1,56 
6,1 1,26 0,06 2,14 1,62 

0,04 8 16,5 13,3 6,6 1,23 0,05 2,11 1,60 
0,04 8 17,9 13,3 6,6 1,20 0,05 2,29 1,74 

80 
78 
74 
72 

AI ,O" 
FI::,P J 

2,99 
3,11 
3,16 
3,16 

Média das % de argila no B (excJusive BR) 

O&ns idade 
g{cm3 

" c 
~ jj 
" ~ " < 

lOO.AJ· .... 

S+A.I-

o 
O 
2 
6 

o 
~ ~ 
" E :~#;;I 
e õ 
~ ~ 

i! 

1 
,.; 

8 
~ 
~ 

3 
3 
3 
2 

;!r Eqll iva· 

I 
I 
I 
I 

lente de 
umidade .. 

15 
14 
16 
16 

Relaçao textura!: ------------__ . ___ _ = 1,2 
Média das % de argila no A 



PERFIL 250 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 181 BA (Zona do Nordeste). 

Data - 26/04/72. 

Classificação - CAMBISOL EUTROFICO latoss6lico A moderado textura argilo
sa fase caatinga hipoxerójila relevo plano substrato calcário. 

Localização - Lado direüo da estrada carroçável que parte do quilômetro 22 da 
rodovia Euclides da Cunha - Uauá, em direção a Várzea do Juá, 
4,3 km após esta localidade (ou 14 km após o entroncamento). 
Município de Euclides da Cunha:. 

Situação e declividade - Trincheira sob vegetação natural em topo plano de ele
vação muito suave. 

Formação geológica e li/ologia - Pré-Cambriano A. Grupo Bambuí. Calcário e 
quartzito. 

Material originário - Produto da alteração do calcário e material proveniente de 
quar tzito. 

Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 420 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Algtms calhaus de quartzo arestados DO horizonte A. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila com muita catingueira c dom(nio de 

macambira no estrato rasteiro. Ocorrem ainda umbuzeiros, pal
matória-brava e outras. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila de djfícil penetração em virtude da 
presença maciça de macambira. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, culturas de subsistência e de sisaJ. 

A, 

A área cultivada abrange cerca de 20% do total. 

o - 10 cm; bruno-a"crmelhado-escuro (SYR 3/3, úmido), bruno-aver
melhado (5YR 4/3, seco); franco-argilosa; forte pequena a média 
granular e moderada pequena blocos subangulares; muitos po
ros muito pequenos a médios, comuns grai''ldes; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

10 - 30 em; bruno-avermelhado (SYR 4/3, úmido), bruno-avermelha
do (5YR 4/4 seco); franco-argilosa; moderada pequena a média 
granular e moderada pequena blocos subangulares; duro, friáveI. 
plástico c pegajoso; transição clara e plana. 

30 - 45 cm; vermelho-amarelado (SYR 4/6, úmido); franco-argitosa; 
fraca pequena blocos subangulares e fraca muito pequena a pe
quena granular; muitos poros muito pequenos, pequenos e mé· 
dios, poucos grandes; cerosidade pouca e fraca; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

4S 80 cm; vermelho-amarelado (SYR 5/6, úmido), amarelo-averme-
11J.ado (SYR 6/6, seco); franco-argilosa; muito fraca muito peque
na e pequena blocos subangulares; muitos poros muito peque
nos e pequenos, comuns médios; ligeiramente duro, muito friá~ 
vel, plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

(B22) 80 - 100 em; vermelho-amarelado (SYR 5/6, úmido), amarelo-avennelha-
do (5YR 6/8, seco); franeo-argilosa; muito fraca muito pequena e 
pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, muito friável, 
plástico e pegajoso; transição gradual e ondulada (10-30 em). 
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Rakes 

100 - 162 cm +; vennelho-amarelado (5YR 5/6, iunido), amarelo-averme
lhado (5YR 6/ 6, seco); mosqueados comuns, médios, distintos, ver~ 
melh<>escuro (2,SYR 3/ 6, úmido) e amarelo (2,SYR 7/ 6, úmido); 
argila; fraca pequena blocos subangulares; muitos poros muito 
pequenos c pequenos; cerosidade comum e fraca; ligeiramente 
duro com partes muito duras; muito friável e friável, plástico e 
pegajoso. 

- Muitas nos horizontes AI e Aa; comuns até o (Bzz) e poucas no 
(B23) . São frequentes raízes de reserva. 

Observação - O perfil constitui inclusão .na área do Ce6. 

PERFIL 250 - ANÁLISE MINERALOGICA 

AI Areias - 77% de quartzo hialino, a maioria arredondados e bem arre
dondados. alguns subarredondados; 20% de concreções ferruginosas, 
algumas pisoUticas, ferro-argilosas e a maioria ferro-manganosa; 3% de 
carvão c detritos, concreçóes magnelíticas (poucas com traços de detritos. 

Cascalhos - Maior pcrce.:,tagem de concreçóes ferruginosas, algumas 
pisolíticas, a maioria com manganês e inclusões de grãos de quartzo 
hialino; quartzo subarredondado (poucos grãos); fragmentos de rocha 
parecendo quartzito ou quartzo milonitizado; 

Aa Areias - 94% de quartt.o, grãos hialinos subarredondados, a maioria 
arredondados e bem arredondados, com aderência ferrugi.nosa; turmali
na, algumas roladas com traços de detritos; 4% de concreçóes ferrugi
nosas, algumas pisolíticas, concreções fern:rargilosas e a maioria ferro
manganosas, com inclusões de grãos de quartzo; estaurolita com tra
ços de detritos; fragmentos de rocha (quartzito); 1% de ilmenita; 1% de 
detritos e carvão. 

Cascalhos - Concreções ferruginosas, algumas pisolíticas, concreções 
ferro manganosas na maioria, com inclusões de grãos de quartzo; frag
mentos de rocha parecendo quartzito ou quartzito mHonitizado . 

(Bl) Areias - 94% de quartzo matino, grãos arredondados e bem arredonda
dos com aderência ferruginosa; 6% de conereções ferruginosas, algu
mas pisolíticas, ferro-argilosas e a maioria ferro-manganosa s, com in

inclusões de grãos de quartzo hialino; ilmenita com traços de detritos; 
apatita com traços de detritos; carvão e detritos. 

Cascaloos - Maior percentagem de concceçães fer ruginosas, algumas pi
soUtieas, eoncreções ferro-argilosas, a maioria com manganês; fragmen
tos de rocha (quartzito) . 

(B21) Areias - 96% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados e bem 
arredondados, com aderência ferruginosa; 4% de concreçôes ferrugino
sas, ferro-argilosas a maioria ferro-manganosas e argilo-manganosas, 
com inclusões de grãos de quartzo hialino; turmalina com traços de 
detritos; ilmenita com traços de detr itos; fragmentos de rocha parecendo 
quartzito com traços de detritos. 

Cascalhos - Maior percentagem de concreçàes ferruginosas pisoliticas, 
concreções ferro-argilosas e a maioria ferro-manganosas, com inclu
sões de grãos de quarlzO hialino; quartzo, grãos angulosos e subangulo
sos, com aderência ferruginosa (2 grãos); fragmentos de rocha parecen
do quartzito ou quartzo milonitizad.o; detritos. 



(B~2) Areias - 95% de grãos de quartzo arredondados e bem arredondados, 
com aderência ferruginosa; 5% de concreções ferruginosas, ferro-man~ 
ganosas e argilo-manganosas; ilrneníta com traços de detritos ; carvão e 
detritos. 

Cascalhos - Maior percentagem de concreções ferruginosas, a lgumas 
pisolíticas, na m aioria ferro-manganosas e argilo-manganosas; fragmento 
de rocha parecendo quartzito ou quartzo milonitizado. 

(B:!s) Areias - 95% de quar tzo, grão~ hialinos, arredondados e bem arredon
dados, com aderência ferruginosa; fragmentos de rocha parecendo quart
zito ou quartzo milonitizado; 3% de .i1menita, 2% de concreções ferrugi
nosas, algumas pisolíticas, concreções ferro-argilosas e a maioria de eon
ereções ferro-manganosas e argilo-manganosas; traços de detritos; ilrne
nita com traços de detritos. 

Cascalhos - Maior percentagem de concreções ferruginosas, a lgumas 
pisolíticas, concreções fcrro-argilosas e na maioria ferro-manganosas, 
com inclusões de grãos de quartzo hialbo; fragmentos de rocha pare
cendo quartzitos Ou quartzo milonitizado. 
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PERFIL 250 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 
Amostra de labor. n"s: 8125 a 8130 

Frações da 
ComposiçAo granutom~lrlca 

da lern fina 
Horizonte amostra lotaI (di sperSlo com NaOtO .. .. 

~E "E .. "'~ Mo;, ~ An;. Sillc Afeita 
Profundidade ~~ OiE " e f OSsa fina O OS.() .OO2 < ,002 SfmboJo ~- t ·_ ..... ~.O.1O .1O.().OS 

"" mm 
/l A .:l~ "'-v mm rnln moo 

A, 0-10 o 1 99 19 26 25 30 
A, 10- 30 o 1 99 17 24 21 38 

(BJ) 30- 45 o 1 99 17 23 21 39 
(B21) 45· 80 o 4 96 16 24 23 37 
(B22) 80-100 o 5 95 17 24 26 33 
(B2U) 100-162 + o 5 95 15 21 23 41 

pH(I:2J) 
Complexo aortIvo 

mE/IOGa 

" 
Densida'Je 

0° C/cn:J • o- o!! ." .-~ , .,,~ • E "~ :;: I~ 
;a"'S e-5 ct " 

~#:I "' < n -.. e o~ " " o 
'e" # ~ ~ ii tf ~ a '" < < 

20 33 0,83 
23 39 0,55 

1 97 0,54 
o 100 0,62 
o 100 0,79 

° 100 0,56 

i 
lOO.A1"· >1 ., ] Il. lo 

~~# Valor $ Valor T 5+.\1- ; ~ 
""'"' KCI IN Ca# Mr' K' Na' ... - H' 

( ..... ) (.oma) ~ .; 

A, 6,6 5,7 8,2 1,7 1,41 0,06 10,4 O 2.5 13,9 82 O < 1 
A, 5,7 4,6 4,2 1,3 0,49 0,16 6,2 O 3,1 9,3 67 O < 1 

(BJ) 5,4 4,4 3.4 1,5 0,16 0,07 5.1 0,\ 2,9 8,1 63 2 < 1 
(B2 , ) 5.0 4,0 2,3 1,5 0,11 0,07 4,0 0,4 2,5 6,9 58 9 < 1 
(B22) 5, \ 4,0 2,3 1.4 0,11 0,09 3,9 0,2 2,3 6,4 61 5 < 1 
(B .. ,) 5,2 4,2 2,6 \,7 0,11 0,11 4,5 0,1 2,3 6,9 65 2 < 1 

Ataque por H2SO. d ~ 1,47 
SiO, Si02 

Equllla· C . 
N C % AI,O, • 

IloriZUI. (Or;4ni.CO) AI,o, R:P3 " lenle de .. N FezOa ª 
... umidade .. 5iO, Al20 3 FezO, TiO, P20~ (Ki) (Ki) .. 

A, 1,87 0,21 9 12,2 9.7 4,6 0,33 0,04 2,34 1,64 3,30 1 
A, 0,85 0.12 7 14,7 11,9 5,2 0,37 0,03 2,10 1,64 3,59 2 

(B, ) 0,50 0,08 6 15,8 13,0 5,2 0,43 0,03 2,07 1,65 3.92 1 
(B2 , ) 0,30 0,06 5 15,6 12,7 4.7 0,43 0,02 2,09 1,69 4,23 1 
(B .. ) 0,26 0,06 4 16,0 12,8 5,1 0,42 0,02 2,13 1,69 3,93 1 
(B .. ) 0,24 0,05 5 17,6 14,2 5,9 0,40 0,02 2,11 1,66 3,77 2 

Média das % de argila no B (exclusive B, ) 
Re lação textura!: ~ 1,1 

Média das % de argila no A 



PERFIL 251 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTER/STICAS MORFOLóGiCAS 
(PARCIAiS) 

Amostra extra - n,O 179 BA (Zona do Senhor do Bonfim) 

Data - 17/05/72. 

Classificação - CAMBISOL EUTR6FICO latossólico A moderado textura argi
losa fas e caatinga hiperxerófila relevo plano substrato calcário. 

Localização - Lado direito da estrada Maçaroca - Boa Vista, distando 15,4 km 
de Maçaroca. Município de Jaguarari. 

Situação e declividade - Trincheira em superfície aplainada com 0,5% de decli-
vidade. 

Formação geológica e litologia - Terciário/ Quaternário. Calcário. 

Material originário - Cobertura de material argilo-arenoso sobre o calcário. 

Relevo local - Plano . 

Relevo regional - Plano. 

Altitu.de - 480 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Caatinga hiperxerófila com catingueira, palmatória-brava e 
umburana. 

Vegetação primdria - Caatinga hiperxerofila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

A, O - 12 em; bruno (IOYR 4/3, úmido), bruno (IOYR 4/3, seco); franco-
argilo-arcnosa; fraca e moderada pequena e média blocos sub
angulares; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos, pou
cos médios e grandes; ligeiramente duro, friável, ligeiram(~nte 

plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

(B l ) 12 - 25 em; bruno-forte (7,5YR 5/6, úmido), bruno-amarelado (IOYR 
5/8, seco); franco-argUo-arenosa; muito friável, ligeiramente plás
tico e ligeiramente pegajoso; transiçao difusa e plana; (não cole
tado). 

(B,,) 2S - llO em; bruno-forte (7,5YR, 5/6 úmido); amarelo-avermelhado (7,5YR. 
6/6 seco); argilo-arenosa; fraca pequena e média blocos subangu
lares com aspecto maciço poroso "in situ"; muitos poros muito 
pequenos, comuns "pequenos e poucos médios; macio, muito friá
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra
dual e plana. 

Observação - O perfil constitui inclusão na área de Ce? 
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PP.RFIL 251 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 
Amostra de labor. n,"s: 8379 a 8380 

HortlOnte 

51mbolo Profu.odidade 

"" 

(). 12 
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PERFIL 252 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra extra n: 455 BA (Zona Jequié). 

Data - 19/ 12/72. 

Classificação - CAMBISOL EUTR6FICO latossólico A moderado textura média 
fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado substrato 
gnaisse. 

Localização - Estrada Maracás - Porto Alegre. via Calderão distante 35,0 km de 
Calderã'o. Município de Maracás. 

Situação e declividade - Terço superior de encosta com forte declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse 

Material originário - Saprolito de gnaisse. 

Relevo locaI - Forte ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e montanhoso. 

Altitude - 460 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar severa. Ocorre erosão laminar moderada em alguns trechos. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila, 

Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

(B) 

Raizes 

50 - llOcm+; vermelho-escuro (lOYR 3/6, úmido); fran<»argi1~are

nosa; muito pequena blocos subangulares com aspecto maciço 
poroso "in situ n

; muitos poros muito pequenos e pequenos; mui· 
to friável. plástico e pegajoso. 

- Muitas e finas ao longo do perfil. 

Observações - 1) Presença de mataçóes arredondados distribuídos esparsa· 
mente na massa do solo; 

2) Presença de materiais primários (feldspato) de dimensões re
duzidas; 

3) Descrição e coleta parciais. 

PERFIL 252 - ANALISE MINERALOGIC.~ 

(B) Areias - 75% de quartzo, grãos hialinos, subarredondados, arredonda
dos e poucos bem arredondados, com aderência ferruginosa amarelada: 
20% de feldspato (microclina); 4% de ilmenita (magnetita .na maioria). 
coloração negra brilhante; 1% de concreções ferruginosas .. ferro-argil" 
sas e ferro-manganosas; traços de zircão e detritos (vegetais). 

Cascalhos - Maior percentagem de quartzo hialino alguns grãos com 
aderência ferruginosa amarelada., alguns com impregnação fenuginosa. 
alguns com aderência manganosa, alguns com aderência de feldspato, 
grãos subangulosos e subarredondados; feldspato a maioria com inelu .. 
são de quartzo e manganês e aderência ferruginosa; concreçõcs fenugi
nosas, ferro-argilosas e manganosas. 
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PERFIL 252 - ANALISES FISlCAS E QUtMICAS 
Amostra de labor. n Os: 

Horizonte 
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12 - VERTlSOL 

Compreende solos argilosos (fjgs. 99 e 100) e muito argilosos, com ~levado 
conteúdo em argilo-mincrais (2:1) expandíveis que provocam o aparecimento de 
"slickensides" (fig. 101) nos horizontes subsuperficiais e fendilhamento dos so
los no período seco, podendo ou não apresentar microrrelevo co.nstituído por 
"gilgai" (fig. 11)6). 

Possuem elevadas somas de bases (5) trocúveis e saturação de bases (V%), 
a lta relação molecular "Ki" e reação variando de moderadamente ácida (na par
te superficial de alguns solos) a fortemente alcalina no horizont~ C de alguns 
perfis. 

Apresentam horizonte A que pode ser chemozêmico, moderado ou fraco, 
sendo este último pouco espesso e com ocorrência em áreas semi-áridas de Su
perfícies de Pediplanação com caatinga hiperxerófila. O horizonte A chetnozêmi
co, com espessura de 17 a 35 cm, é encontrado nas zonas úmidas e subúmidas, per 
dendo compreender AI' A3 e AC, apresentando coloração bruneracinzentado-es
cura, bruneracinzentado-muito-escura , bruno-escura e brunermuito-escura, com 
matizes de 7,5YR, lOYR e 2,SY, valor de 2 a 4, e croma de 2 a 3, enquanto os hori
zontes A fraco ou moderado possuem espessura de 3 a 22 cm (sendo as menores 
encontradas no A fraco), coloração bruno-escura, bruno-acinzentado-escura, bru
no-acinzentado-muito-esçura·, bruno avermelhado-escura, bruno-amarelado-escura, 

bruno-oliváceo-dara e cinzento-oJivácco- escura com ampla variação de mati7.es 
(de SYR a SY, predominando o lOYR), valor de 2 a 5 e croma de 2 a 4. De um mo
do geral, a estrutura do A varia de moderada a forte blocos subangulares e an
gulares e/ou granular; consistência· em geral ligeiramente dura a muito dura 
quando seco, friávcl a firme quando úmido e muito plástica e muito pegajoso pa
ra o solo molhado. 

O horizonte C tem espessura que varia em função da rocha subjacente e 
do re1evo . Quanto mator for a declividade, menor será a profundidade deste her 
fizonte . Nas várzeas e nas áreas de contato de material do período Cretáceo e 
Jurássico com os sedimentos do Holoccno, são enccotradas as maiores espessu
ras do horizonte C . Este horizonte possui um ampla variação de cores, desde 
branco (2,5Y 8/1 úmido) a té preto (SY 2/1. úmido), passando por tonalidades 
brunadas, amareladas, vermelhas, oliváceas e cinzentas, com matizes que vão de 
(2,SYR a lOYR e 2,SY a SY, com valores de 2 a 8 (sendo mais frequentes de 3 a 5) e 
cromas de la 8. predominanterne.":lte de 2 a 4. A estrutura do C comumente varia 
de moderada a forte média blocos subangulares e angulares e moderada a fone 
(raramente fraca) média a grande prismática (por vezes paralelepipédica) compos· 
ta de moderada a forte pequena a média blocos subangulares e angulares; con~ 
sistência normalmente dura a extremamente dura para o solo seco, firme a mui· 
to firme para o solo úmido, c muito plástica e muito pegajoso para o solo mi)
lhado. 

Na parte subsuperficial estão sempre presentes "slicke.nsides" (fig. 101) que 
variam de comum a abundante e de moderado a forte. 

A distribuição dos Vertisols na área levantada é a seguinte: 1) na zona do 
Recôncavo e em pequenos trechos dos limites desta com as zonas de Feira de 
Santana e do Litoral Norte, com relevo variando de suave ondulado (fig. 104) a 
forte ondulado, em áreas geologicamente referidas a diversas formações com ma· 
terial de calcários , folhelhos e argilitos do Período Cretáceo a Jurássico, com 
vegetação de floresta perenifólia, subperenifólia e subcaducifólia (fig. ]03), sob 
climas 6a, 3dTh, 4dI"h e 5cTh de Gaussen, At e Am de Koppen com precipitações 
de 1.200 a 1 .500, O a 4 meses secos e índice xerotérmico de O a 100; 

2) na zona do Nordeste, com relevo plano (fig. 105), suave ondulado. e on· 
dulado, referidos ao Penado Cretáceo a Jurássico c, em muitos pequenos tre
chos, ao Pré-Cambriano Indiviso com vegetação de floresta caducifólia, caatinga 
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hipüxeróma e hiperxerófila (fies. 102 e 105) e clima SbTh de Gaussen e Aw' de 
Koppen com precipitações de 700 a 900 mm, 5 a 6 meses secos e indice xerotér
mico de 100 a 150; 

3) nas zonas do Sertão do São Francisco e do Baixo Médio São Francisco, 
com relevo plano, relacionados ao Calcário Caatinga do Terciário/Quaternário, a 
materiais do Pré-Cambr iano B, do Pre·Cambriano A e do Pré-Cambriano Inrlivi· 
~o, com vegetação de caa tinga hiperxerófila, climas 2c, 2b, 5aTh e 4aTh de Gaus 
sen e BSwh', BSw'h' e Aw' de Kõppen, com precipitações de 400 a 700mm, 7 a 12 
meses secos e índice xerotérmico de l50 a 300. 

Quanto ao uso agrícola atual, são predominantemente utilizados com pas
tagens, verificando-se também aproveitamento com cana-de-açúcar (fig. 104) na 
zona do Recôncavo. Foram constatadas ainda culturas de sisal e dendê. Nas zo
nas de caatinga os Vertisols são u tilizados com pecuária extensiva, com a vegeta
ção natural servindo de pasto. No município de J uazeiro existe um projeto de irriga
ção (Projeto Mandacaru) em área de Vertisols, com bons resultados para \..ultu
ra de uva, citros, alfafa e outras. Este projeto foi implantado pela SUDEi.-lE e 
atualmente está sendo dirigido pela CODEVASF. 

Do ponto de vista de disponibilidade de nutrientes para as plantas, são re
lativamente férteis. Apesar de serem bem providos de cálcio, magnésio e potássio, 
possuem baixos teores de fósforo assimilável e nitrogênio (principalmente roa :<:0-

na seca) . Em geral respondem bem a adubações com fósforo e nitrogênio. Por 
vezes ocorrem casos em que há problemas de balanceamento entre alglUls ele
mentos. 

Apresentam problemas relacionados às más condições físicas, em virtude 
do elevado teor de a rgilas expandíveis. O comportamento destes solos em · relação 
ao período de chuvas e de secas é extremo. Durante a estiagem eles ressecam·se 
e fendilham-se (figs. 100 101), tornando-se extremamente duros, enquanto na épo
ca chuvosa tornam-se e,!lcharcados e muito pegajosos dificultando o uso de má
quinas agrícolas. Além do mais, são solos com permeabilidade lenta ou :nuito 
lenta, imperfeitamente drenados, bastante susceptíveis à erosão mesmo nas 
áreas de relevo suave ondulado. Nas á reas de relevo ondulado e forte '.)ndulado 
os problemas de erosão são mais sérios. 

Outro fator limitante ao aproveitamento agrícola destes solos é 3. escassez 
de chuvas em boa parte de suas áreas. As irrigações em áreas mais secas devem 
ser feita sob rigoroso controle, a fim de evitar a sali..'lização dos solos. 

Segundo os tipos de horizonte A, presença ou não de carbonatos no hori
zonte C ou em todo o perfil, e fases de vegetação e relevo, estes solos foram sub
divididos conforme segue: 

12 .1 - VERTISOL com e sem cambonatos A moderado e chemozêmico 

fase floresta pereni/ólia e subpereni/ólia relevo suave ondulado 
1.0 componente de V2. Perfis 256 e 260. 

fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado, ondulado e forte on
dulado. 
Unidade VI. Perfil 255. 

12 .2 - VERTISOL com e sem C carbonático A moderado e chernozêmico 

fa se floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado 
1.0 componente de · V3. 

12 .3 - VERTISOL C carbonático c não carbonático A moderado 

fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado 

8:20 

3.0 componente de Ce8. 

tase caatinga hipoxerótila relevo plano 
2.0 componente de Ce9 Perfil 254. 



12 .4 - VERTlSOL A fraco e moderado 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 
2,- componente de PI..SeS. 

fase caatinga hipcrxerófila e hipoxerófila ,-elevo plano. suave ondttlado e 
ondulado 
1.0 componente de V6. 

12 .5 - VERTISOL C carbonálico A f Taco e moderado 

fase caatinga hipoxerófila rel eve plano e suave ondulado 
2.° componente de Ce6. 

fase caatinga l1ipoxerófila relevo SUQ1'e ondl/lado e ondulado 
1.0 compc'.!lente de V4. 

12.6 - VERTlSOL A fraco 

fase pedregosa e não pedregosa caatinga hiperxer6fila relevo plano 
1,° componente de V8. 

fase pedregosa e não pedregosa caat inga hiperxerófila relevo plano e 
suave ondulado 
2.- componente de NCI. 

f ase pedregosa caatir!ga Itiperxerófila. relevo plano e suave ondull!,Jo 
3,- COmpc.Clcn te de PLSe18. 

fase pedregosa caatinga hiperxer6fila relevo suave ondulado e onduJadu 
1.· componente de V7 

f a.se pedregosa e rochosa caatinga h;perxer6fila relevo plano. 
4.° componente de CeIS. 

12 .7 _ VERTISOL com e sem carbonatos A fraco 

fase pedregosa e ntl;O pedregosa caatinga hiperxer6tila relevo plano 
.. " compone.nte de V5. Perfi s 258 e 259. 
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PERFIL 253 - DSCRIÇÃO GERAL E CAl1.ACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 196 BA (Zona Baixo Médio São Francisco) 

Data - 24(05(72 . 

Clasificação - VERTISOL A moderado fas e caatinga hipoxerófila relevo plano. 
Localização - Lado direito da estrada Central Xique-Xique, a 14,5 km da primeira 

Município de Central. 

Situação e declividade - Meia trincheira a uns 10 metros de estrada em relevo 
plano. 

Formação geol6gica e litologia - Pré-Cambriano A. Grupo Bambuí . Calcário. 

Material originário - Provinientc da alteração do calcário. 
Relevo local - Piano. 

Relevo regional - Plano com ligeiras ondulações . 
Altitude - 460 metros, 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente . 

Erosão - Laminar ligeira . 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila <:trbustiva pouco densa com catingueira, 
jurema, cássia-de-são joão, entre outras. 

Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária de caprinos, ovinos e bovinos na ;aatinga. Verifica-se pre
sença de alguma palma forrageira. 

Al O - 3crn; brunc;escuro (7,SYR 4/2, úmido e seco);argiJa; moderada 
muito pequena e pequena granular e grumosa; poros comuns mUl
to pequenos e pequenos; lIgein.mente duro e duro, friável, muito 
plás tico e muito pegajoso; transição abrupta e plana, 

AC 3 - lScm; bruno-avermelhado-escuro (SYR 3/ 4, úmido); bruno-aver-
melnado (SYR 4/ 4, seco); argila; forte média e grande blocos an
gulares e subangulares; poucos poros muito pequenos e pequenos; 
"slickenside" comum e moderado; extremamente duro, muito fir
me muito plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

C1 15 - 45cm+; bruno (lOYR 4/ 3, úmido); argila; forte média prismática 
composta de forte média e grande blocos angulares e subangu[a
res; poucos poros muito pequenos e pequenos; "slickenside" mui
to e moderado; extremamente duro, muito firme, muito plástico 
e muito pegajoso . 

Ral'l.es Comuns no Al e poucas nos demais. 

Observações - J - Presença de fendas na superfície; 

822 

2 - A espessura do Al de modo geral, parece não ultrapassar 
5 em; 

3 - Constitui indusão na área da associação CeIO . 



PERFIL 253 - ANALISES FlSICAS E QUIMI CAS 
Amostra de labor . n,"s : 8414 a 8416 
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-li e ~ E 
" . -. -
Õ " . " . 

'S ~ 'E ~ (f) ,,- " 

... 
R .~ 
. ~ 

~ e .-, . 
~" < c 

• e 
Equl va. 
lente de 
umidade 

29 
29 
27 



PERFIL - 254 DESCRIÇAO GERAL E CARACTERISTlCAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 201 BA (Zona Baixo Médio São Francisco) 

Data - 25/05/72. 

Classificação - VERTISOL A moderado fase catinga hipoxerófila relevo plano. 
!..ocalizaçào - Lado direito da estrada Missão-Queimada Nova, a 17,4 km da pri

meira e 24,8km da segunda. Município de Xique-Xique. 

Situação e declividade - Meia trincheira, a uns 5 metros da estrada, em relevo 
plano. 

Formação geológica e litalogia - Pré-Cambriano A. Grupo Bambuí . Calcário. 
Material origindrio - Proviniente do c~!cário . 

Relevo local - Plano . 
Relevo regional - Plano . 
Altitude - 450 metros. 
Drenagem - Moderada a imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Um ou outro calhau, matacão, ou afloramento pequeno de calcário. 
Ero,são - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxer6fila arbustiva densa . 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila arbustiva e arbóreo-arbustiva densa 

e pouco densa . 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

AC 

C1 

RaíZes 

824 

o - lOem; bruno-amarelado-escuro (lOYR 4/ 4, úmido), bruno-amarela
do (lOYR 5/6, seco); a rgila; m oderada e forte muito pequena e 
pequena granular (grumosa); muitos poros pequenos; macio e li· 
geiramente duro, muito friável, muito plástico c muito pegajoso; 
transição abrupta e plana . 

10 - 35 em; bruno-amarelado (lOYR 5/6, úmido e seco); argila; forte 
média e grande blocos angulares e subangulares; poucos poros 
pequenos; "slickenside" comum e moderado; extremamente duro, 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

35 - SOcm+; bruno-amarelado (lOYR 5/6, úmido e seco); argila; forte 
média prismática composta de forte média e grande blocos angu
lares c subangulares; poucos poros pequenos; "slickenside" co
mum e moderado; 'extremamente duro, muito firme, muito plás
tico e muito pegajoso . 

-Poucas no A l e AC, raras no el . 



PERFIL 254 - ANALISES F1SICAS E QU1MTCAS 
Amostra de labor. n,Os: 8429 a 8431 

Hori%onlc 

51mbolo profundidade 

A, 
AC 
C1 

"" 

0-10 
10-35 
35·50+ 

o 
O 
O 

Frações da 
amostra total .. 

I 99 
x 100 
O 100 

pH(1:2..5> 

e ......... 

"-

8,0 
7,8 
8,8 

K01N 

6,8 
6,8 
7,0 

Ca~ 

34,9 
37). 
31,4 

(omposlçào granulom.:!trica da 
ICl'ra l ina 

td'SJX:ruo com NaOH) .. ' 

Areia ~rC la final SUle Argi la 
IlrO~l>a I 2-O.lO 0,10-0,05 0,05·0,002 > 0.002 

mm mm mm mm 

9 
8 
9 

8 
6 
6 

35 
33 
33 

48 
53 
52 

Complexo sortivo 

mEfEOOg 

Ms'" K- Na-
Valor S 

(soma) 

2,5 0,50 0, 14 38,0 
2,1 0,11 0.16 39,6 
7,5 Om 0,25 39,3 

= 

AI· ... 

o 
O 
O 

31 
22 
30 

H-

o 
O 
O 

Ataque por H:,!SO" d 1,47 
c % SiO, 

N C 
AI,O, Horizonte (o rgAnlco) -.. N (Ki) .. SiO:! AI,O, Fe:.Pa TiO .. r,o, 

35 0,73 
58 0,62 
52 0,63 

.. • >] 
!; ... 

Valor T .. .., > -
(soma) ! 

38,0 100 
39,6 100 
39,6 100 

SiO, 
AI,O. R,o, 

( Kr) Fe:PS 

2,68 
2,35 
0,85 

0,25 11 20,6 14,1 
0,25 10 22,2 19,7 
O,OS 11 23,8 15,6 

5,4 
6,0 
7,1 

0,35 0,C4 
0,39 0,04 
0,41 0,02 

2,48 2,CO 
2,57 2,04 
2,59 2,01 

4,09 
3,84 
3,44 

i 
IOOAl"· ~ 

~ [ 
S+A1-

O 
O 
O 

~ \~ 

8 
X 

X 

a n 

.: 

2 
<1 
<1 

Equiv .. · 
lente de 
CaCOa 

% 

1 
x 
O 

.... aanuodo Sais solúveis (extrato 1:5) 
Constantes hídricas .. 

Hori7.onte 
Agua .. ea" 

mE/IOOg de 1'. F. 

Na+ «;11 
O • 
u O 
:.: u 

• 

, 
Ü 

• 
~. 

• E 
É. .~ .., ..:1 • ~ ~ e .., 

'Ê ~ ." , > 

" ~-• < 

• E 
Equiva· 
lente de 
UlI'Iidadc 

30 
29 
30 



PERFlL 255 - DESCRlÇÁO GERAl, E CARACTERlSTlCAS MORFOLOGlCAS 

Número de campo - 11 BA (Zona do Litoral Norte) 

Data - 13/ 12/66. 
Classificação _ VERTISOL com carbonato A chcrnozêmico fase floresta subca~ 

ducifólia relevo ondulado. 
Localização _ Estrada Pedrão..Atagoinhahs n~ Fazenda Santa Cruz, a 13,4 km de 

Pedrão. Mtmicípio de ALagoinhhas. 
Situação e declividade - Corte de estrada, lado esquerdo, em topo de elevação. 
Formação geológica e litologia - Cretáceo. Super Grupo Bahia. Folhelhos e Cal· 

cários. 
Watcrial origindrio _ Pro\'c!:! ient~ de (olheUlo cinzent<K:sverdeado e calcário 

cinzento. 
Relevo local - Ondulado. 
Relevo regional _ Ondulado com vales em "V" e vertentes ligeiramente cônca~ 

vas o Declividade de 14% a 20%. Mocrorrelcvo formando Hgilgai". 

Altitude - 200 m. 
Dre,nagem - Imperfeitamente drenado. 
Erosão - Laminar moderada e em sulcos repet idos ocasionalmente. 
Vegetação local - Pastagem natural com grande quantidade de arbus tos (vela-

me, mata-pas to c vassourinha-de-botão). 
Vegetação primdria - Floresta subcaducifólio.. 

Uso atual - Area totalmente utilir.ada com pastagem. 

AI O - 5 em; bruno-muito-escuro (lOYR 2/2, úmido); argi la; moderada 
pequena a média granular; muitos poros muito pequenos e pe
quenos, poucos médios; fi rme. muito plástico c muito pegajoso; 
t ransicão abrupta e ondulada. 

A3 5 - 17 cm; bruno-acinzcntado-muito-escuro ( lOYR 3/2, úmido); mw-
lo a rgilosa; moderada média blocos subangulares; poros co

muns pequenos c muitos muito pequenos; firme, muito plás
tico e muito pegajoso; transição clara e ondulada. 

AC 17 - 35 cm; bruno-acinzentado-escuro (2,5Y 4/3. úmido); muito argilo-
sa: paralelepipédica composta de moderada pequena blocos an
gulares e subangulares; "slickenside" forte e grande; muitos p0-

ros muito pequenos e comuns pequenos; muito firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

C1 35 - 75 em; bruno-olivácco (2,5Y 4/ 4. úmido) ; muito argilosa; parale-
Jepipédica composta de forte grande blocos a."gulares; "slicken
side" forte e grande; poros comuns pequenos; extremamente fir~ 

me, muito plástico e muito pegajoso; transição abrupta e ondu
lada. 

C: 75 - 100 cm+; cinzeoto-oliváceo (5Y 5/2. úmido). mosqueado muito 
grande e distinto brun<Hlliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido); argila; 
poros comuns pequenos; extremamente firme, muito plástico e 
muito pegajoso (Não coletado). 

Raizes - Comuns DOS horizontes Al e As; poucas nos horizontes AC e Cl • 

e raras em C:. 

Observação - Não foi feita a determinação de Caco3 equivalente. 

826 
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Fig. 99 
Perfil de Vertisol A fraco 
fase caatinga hiperxer6fi1a 
relevo suave ondulado, de
senvolvido de anfibólio-pla-
9 i oc I á 5 io-microclina-gnais
se. Municfpio de Euclides 
da Cunha. 

Fig.1oo 
Perfil de Vertisol C carbo
nático, desenvolvidt? de cal
cário fino do BambuL 
Municfpio de Irecê. 



Fig.102 

Fig. 101 
Detalhe de perfil de Verti
sol mostrando "slicken· 
side" e fendas. 

Caatinga hiperxer6fila sobre Vertisol. Munic(pio de Teofi lândia. 



Fig.103 
Floresta subcaducif61ia em ~rea de relevo ondu lado de Vertisol. Municfpio de Alagoinhas. 
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Fig.104 
Cultura da cana<le-açúcar em área de relevo suave ondulado da associação Vertisol + Podz61ico 
Vermelho Amarelo Ta, na zona do Recôncavo Baiano. 



Fig.105 
Relevo plano em área de caatinga hiperxer6fila aberta sobre Vertirol. Extremo norte do Municfpio 
de Euclides da Cunha. 

Fig. 106 
Aspecto de micro rrelevo formando "gilgai". em área de Vertisol na margem direita do rio 
Vaza-Barris, a 8 km de Cocorobó. em direçiJo a Jeremoabo. 



PERFIL 255 - ANÁLISE MINERALOGICA 

AI Areias - 67% de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces levemen
te desarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro; 30% de COD
ereções manganosas e ferruginosas; 3% de concreções calcárias. 

Aa Areias - 60% de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bem desa
restadas; 40% de concreçôes manganosas e ferruginosas. 

AC Areias - 60% de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, alguns 
grãos hialinos; 40% de concrcçóes manganosas e concreçóes ferrugin<r 
sas. 

el Areias - 35% de quartzo, alguns grãos com as faces bem desarestadas; 
35% de concreções ca1cárias; 30% de co...l1creções ferruginosas pisolíticas. 
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PERFIL 255 - ANALISES F1SICAS E QUtMICAS 

Amostra de labor, D,OS: 2640 a 2643 

Honronle 
Fraç6cs da 

amostra lotai .. 
" E llE E 
;~ Símbolo Profundidade -E e-e 
t ~N t ·S ..... em 

5~ "'-v 

()'5 

5-17 
17-35 
35-75 

pH{I:2,5> 

o O 100 
O O 100 
O O 100 
O O 100 

Compolição granuloml!!l rica 
d. terra rina 

(dispersA0 com NaOm 

..veia 
~ro!$a 

-0,20 
mm 

6 
4 
3 
2 

Areia 
fina 

O,2Q..() .05 
nun 

3 
2 
2 
2 

.. 
Silte 

0,05-0.002 
mm 

32 
26 
22 
26 

Ar8i ll 
< .002 

mm 

59 
68 
73 
70 

Complexo 5Ortivo 

mE/lOOg 

• " R~ 
"~ 
~""I 
~E 
'~I,I 

< 

48 
56 
65 
63 

" ,g . ~ 
~v 

~]' ~3.t 
,,~ ## 

19 0,54 
18 0,38 
30 0,30 
11 0,37 

'" • 

Densidade 
g/cmJ • ~ ~ 

:2 S ~ • ê Õ c 
~ ii o > 

• .. -
~ .. 
< 

j! 
lOO.Al··· >] ]~ 

_lo 
~.# 

5+.\1-

Horiwnl~ 

.... 
7,2 
7,0 
7,2 
8,2 

C 

(orgânico) .. 
4,55 
3,14 
1,39 
0149 

ICO IN 

6,6 
6,2 
6,2 
7,2 

" .. C 

N 

Co" MO" K' Na' 
ValorS 

(soma) 

27,1 14,4 3,34 0,35 45 ,2 
20,5 17,1 1,83 0,37 39,8 
14,9 19,3 1,19 0,46 35,9 
24,3 29,4 0,35 2,02 56,1 

Ataque por H,SO. d - 1,47 
% 

SiOl AI2O;j Fc,O, TiOz P:P3 

AI' " 

O 
O 
O 
O 

S,O .. 

I\J ~OJ 
(Ki) 

Valor T . ~ H' >" 
(soma) ~ 

O 45,2 100 
O 39,8 100 
O 35,9 100 
O 56,1 100 

SiO:, 
111,0, 

R;!0J 
FC:.Pa (Ki) 

0,67 7 27,2 9,9 6,9 9,56 0,30 4,67 3,24 2,26 
0,49 6 30,5 10,9 7,4 0,62 0,16 4,75 3,32 2,33 
0,33 4 32,9 12,6 8,1 0,62 0,10 4,42 3,13 2,43 
0,26 2 33,3 11,6 8,3 0,68 0,12 4,91 3,36 2,17 

• z 
8 

O 
O 
O 
O 

... 

1 
1 
1 
4 

• ; 
.: 

EquiviI' 

66 
21 
9 
7 

lent e de 
umidade .. 

48 
48 
48 
47 



PERFIL 256 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 10 BA (Zona do Recôncavo). 

Data - 02/ 12/6<>. 

Classificação - VERTISOL com carbonato A moderado fase floresta subpereni
fólia relevo suave ondulado. 

Localização - Estrada para Santo Amaro, a 1,7 km do entroncamento da referi· 
da estrada com a rodovia Salvador-Feira de Santana . Município 
de Santo Amaro. 

Situação e declividade - Corte do :·udo direito, em terço superior de elevação 
com 8% de declive. 

Formação geológica e litologia - Cretáceo. Grupo Santo Amaro. Folhelhos e Cal
cários. 

Material origindrio - Proveniente do folhelho verde-oliváceo intercalado com 
calcário. 

Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 
Altitude - 80 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado . 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Pastagem natural com gramíneas e ocorrências de juremas. 
Vegetação primária - Floresta subperenifóüa. 
Uso atual· - Cana-dc-açúcar em aproximadamente 80% da área e alguma pas

tagem. 

At O - 22 cm; bluno-escuro (lOYR 4/3, úmido); muito argilosa; modera-
da pequena blocos suba...igulares; muitos poros muito pequenos 
a pequenos; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição 
abrupta e ondulada. 

C1 22 - 52 cm ; coloração veriegada com predomínio de cinzento-oliváce" 
claro (SY 6/ 2. úmido) e vcrmelho-amarelado (SYR 5/8, úmido); 
muito argilosa; moderada média pararelepipédica composta de 
moderada média blocos angulares e subangulares; "s1icken~ide"; 

poros comuns muito pequenos e pequenos; muito firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição gradual e ondulada. 

C2 52 - 102 cm; coloração variegada composta de cinzento-oliváceo- claro 
(SY 6/2, úmido); e vermelho (2,5YR 5/8. úmido); muito argilosa; 
fraca grande paralelepipédica composta de pequena a média blo
cos angulares e subangulares; "slickenside"; poros comuns peque
nos; muito firme muito plástico e muito pegajoso; transição on
dulada e clara. 

e a 102 - 142 cm+; folhelho em decomposição; oliva (5Y 5/3, úmido), mos-
queado muito, pequeno a médio e proeminente bruno-amarelado 
(lOYR 5/6, úmido); muito argilosa; uslickenside"; muito firme, 
muito plástico e m4ito pegajoso. 

Raizes - Muitas no Al ' comuns no Cl • poucas no C2 e Ca, 

Observações - 1) Pontuações de coloração branca no horizonte Ca: 
2) Grande atividade biológica até o horizonte CI ; 

3) Não foi feito a determinação de Cacoa equivalente. 
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PERFIL 256 - ANALISE MINERALOGICA 

AI Areias - 20% de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, uns 
com as faces levemente desarestadas; 20% de concreções ferruginosas e 
manga..'1osas; 60% de detritos. 

C1 Areias - 55% de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas alguns 
com aderência de óxido de ferro; 30% de: concreções ferruginosas, 
manganosas. magnetíticas, concreçôes argilosas cremes; 15 % de detritos. 

C2 Areias - 55% de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, alguns 
grãos triturados; 40% de concrt!Ções manganosas e ferruginosas pisolí
!icas; 5% de concreções calcárias. 

Ca Areias - 55°Al de quartzo, grãos hialinos, a lguns com as faces levemente 
desarestadas, uns grãos· com aderência de óxido de ferro; 35% de con
ereções manganosas e ferruginosas.: 10% de concreções calcárias. 

Cascalhos - 100% de fragmento de material argiloso. 

Calhaus - 100% de fragmento de material argiloso. 
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PERFIL 256 - ANALISES F1SICAS E QUlMlCAS 

Amostra de 1ahor . n,Os: 2636 a 2639 

Horizonte 

S Imbolo Proiund;6GJ 
em 

I). 22 
22- 52 
52-102 

102-142 + 

Fraçôeos da Composição Branu lom!! tnca 
d. lerra fina 

amostra total (dispcrdo cem NaOH) 
" 

ij 
I 3" 

o 
O 
O 
O 

.8E 10 E Areia 
õE t:~ E 1 ~r..)s~ 
5~ ";CN .(l.20 

... v mm 

O 100 2 
O 100 I 
O 100 I 
O 100 1 

Areia 
fina 

O,2o.<l,DS 
mm 

4 
2 
I 
I 

.. 
Sil le 

0,05.(1,002 
mrn 

26 
13 
11 
14 

Arfila < .COl 
mm 

68 
84 
87 
84 

• " 
"3 ~~ 
:;;"""3 
~E 
'j!o lU 

< 

48 
68 
70 
74 

.0 
u • ~~ Oi .e-

;:J!l # ~ .' < 
u~ 

"" & S 

29 0,38 
19 0,15 
20 0,13 
12 0,17 

pH(I:2,S) Complexo sortivo .. 
u 

>~ 
Horizoote 

A, 
C, 
C2 

C. 

Horizonlf 

AguQ 

5,3 
5,3 
5,3 
7,6 

C 

(ort?nico) .. 
2,24 
0,98 
0,46 
0,27 

mE/ lOOg 

KCIIN 

4,2 
3,7 
3,6 
6,3 

N 

% 

C 

N 

Ca" Mg" K' N,· 

15,1 10,[ 0,43 0,38 
14,3 9,1 0,29 0,70 
13,0 10,2 0,31 1,32 
22,2 18,4 0,2[ 2,[7 

Ataque por H 2SO.1 d 
% 

Valor S 
AI'" 

(soma) 

26,0 0,8 
24,4 8,2 
24,8 12,5 
43,0 O 

~ 1,47 
SIO, 

AL:P3 

Si0 1 AI2O;\ Fe;P3 TiO:,! P2Ü i:j 
(Kil 

0,31 7 26,8 11 ,7 
0,20 5 33,7 15,9 
0,14 3 37,3 16,9 
0,11 2 37,9 16,2 

8,8 0,58 
9,9 0,79 

10.s 0,79 
10,2 0,29 

0,09 3,89 
0,06 3,60 
0,05 3,75 
0,05 3,97 

5~1' 
.~ Valor T 

H' >-• (soma) "'-

10,0 36,8 
7,0 39,6 
5,8 45,6 
O 43,0 

71 
62 
58 

100 

S iO, 
AI:Pa 

R:P3 
(Ki) 

2,63 
2,58 
2,68 
2,83 

Fe:!O;; 

2,09 
2,52 
2,52 
2,48 

Densidade 
i/emJ 

• c 
f 
• ~ 
< 

i 
'" 

HlO.Aj·" 

S+Al'-

3 
24 
34 
O 

u 
~ " :2# § ª Õ o > .. -

'ü 
> 
~ 

] 
• • 
,; 

8· 
o-o-

2 
I 
1 
I 

• Equh'a· 
z 

ª 
I 
2 
3 
5 

... lenle de 
umidade .. 

44 
51 
53 
56 



PERFIL 257 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERlSTICA$ MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 2fJ7 BA (Zona do Nordeste). 

Dala - 17/07/72. 

Classificação - VERTISOL C carbonático A moderado fase caatinga hipoxeró
fila relevo suave ondulado. 

Localização - Lado direito da estrada Junco - Araei, a 3,0 km de Junco. Municí-
pio de Araci. 

Situação e declividade - Terço superior de elevação com declividade de 7 a 8%. 
Formação geológica e litologia - Cretáceo. Folhclhos calcíferos. 
Material originário - Proviniente de folhelhos calcíferos. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 
Altitude - 170 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - CatLTIgueira, icozeiro, U11}buzeiro e outras espécies caractens-
ticas da caatinga hipoxerófila. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva e cultura de sisa!. 

AI O - 8 cm; bruncracinzentado-escuro (2,5Y 4/2, úmido); argila; mode-
rada pequena a média blocos subangulares e angulares; muitos 
poros muito pequenos e pequenos; firme, muito plástico e muito 
pegajoso; transição clara e plana. 

C1 8 - 38 em; amarelo-oliváceo (5Y 6/6, ilmido); argila; moderada média 
a grande blocos angulares; poucos poros muito pequenos, 
"slickenside" muito e moderado; firme, muito plástico e muito 
pegajoso; transição clara e ondulada (20-40 cm). 

C2 38 - 78 cm+; oliva (5Y 5/3, úmido); franccrargilosa; muitos poros 
muito pequenos e pequenos; "slickenside" pouco e fraco; finne, 
muito plástico e muito pegajoso. 

Ralzes - Poucas no Ai e CIo 

Observações - 1) Não foi possível determinar a estrutura do C2 em virtude da 
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PllRI'IL 257 - ANALISES FtSICAS E QU1MICAS 
Amostra de labor . D .OS : 8452 a 8454 

Horilonr~ 

Composlç(\o granu tornél rlc8 
Frações da da lerra fina ~ 

I1mos~ra 10lal (dispersão ~om NaOH) K g 

-------,---------- I .~~~~--_c·J -----,__c-i------,_----J ·~ ~ ~ # 
~ ~ ~ ~ n cri EE Areta Are, ia Si!te Argila .!; E 
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PERFIL 258 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERtSTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 218 BA (Zona Baixo Médio São Francisco), 

Data - 30;07;72. 

Classificação - VERTISOL com carbonato A fraco fase caatinga hiperxerófila 
relevo plano. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Juazeiro - Senhor do Bonfim, distan
do 700 metros da ponte sobre o rio Jurema e (em Jurema). Mu
n icípio de Juazeiro. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço inferior de superfície aplai-
nada com 0.5% de declividade. 

Formação geológica e litologia - TcrciáriofQuatcr,nário. Calcário Caatinga. 
Material originário - Proveniente do calcário. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano. 

Altitude - 520 metros. 
Drenagem - Moderada a imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Calhaus e matacões em quantidade pouca a moderada na su-

perfície e na massa do solo. 
Erosão - Laminar moderada e severa. 
Vegetação local - Caatinga hiperxerófiJa com muito pinhão e catingueira., 
Vegetação primár ia - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Al O - 8 em; bruno-acinzentado-muito-escuro (2,SY 3/2, úmido e seco); 
argila; moderada a forte, pequena a grande granular e em blocos 
angulares e subangulares; muitos poros muito pequenos e pe
quenos, comuns médios e poucos grandes; macio, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição clara e plana. 

C1 8 - 35 cm; bruno-acinzentado-muito-escuro (2,SY 3/2, úmido e seco); 
franco-argilosa; moderada pequena a grande blocos angulares; 
poros comuns muito pequenos, poucos pequenos; extremamente 
duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual 
e plana. 

C2 35 - 110 em; bruno-acinzentado-rnuito-escuro (2,5Y 3/2, úmido e seco); 
argila; moderada média e grande blocos angulares; poros co
muns muito pequenos; "slickenside" muito e forte; extremamen
te duro, firme a muito firme, muito plástico c muito pegajoso; 
transição clara e plana. 

Ca 110 - 125 em; mistura de cores bruno-acinzentado muito-escuro (2,SY 3/2, 
úmido) e branco (2,SY 8/1, úmido); franco; transição abrupta e 
plana. 

R 125 - 130 cm+. 

Raízes - Comuns no Al' poucas no Cl e C2. 
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PERFIL 258 - ANALISES l'1S1CAS E QUIMICAS 
Amostra de labor . n.os: 
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PERFIL 259 - DESCRiÇÃO GERAL E CARACTERtSTICAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 217 BA (Zona Baixo Médio São Francisco). 

Data - 30/07/72. 

Classificação - VERTISOL com carbonato A fraco fase caatinga hiperxerófila 
re levo plano. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Juazeiro - Senhor do Bonfim, distan
do 5.3 km da ponte sobre o rio JuremaJ. Município de Juazeiro. 

Situação e declividade - Pequena trincheira em superfície aplainada com 0,5% 
de declividade. 

Formação geológica e litologia - Terciário/Quaternário. Calcário Caatinga . 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - PLano. 
Altitude - 500 metros. 
Drenagem - Moderada imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão -- Laminar moderad~. 
V egetação local - Caatinga hiperxerófila com muita umburana, macambira, ca-

tingueira e pinhão. 
Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila , com muita umburana. 
Uso "atual - Pecuária extensiva na caa tinga. 

AI O - 4 cm; brunCH>liváceo-claro (2,5YR 5/4, úmido), brunCH>liváceo 
(2 ,5Y 5/4, seco); argila; moderada a forte peque.na a grande gra
nular; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos e poucos 
médios; macio, friável, muito plástico e muito pegajoso; transi
ção dara e plana. 

C1 4 - 35 em; bruno-oliváeeo-claro (2,5 Y 5/4 úmido e seco); argila; 
moderada pequena a grande blocos angulares e subangulares; 
poros comuns muito pequenos e poucos pequenos; extremame.n
~e duro, firme, muito plástico e muito pegajoso: transição gra
dual c irregular. 

C!,! 35 - 90 em; bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido e seco); argila; 
moderada a forte média e grande b locos angulares com tendên
cia a paralelepipédica; poros comuns muito pequenos; "sliekenside"; 
muito e forte; extremamente duro, muito firme, muito plástico 
e muito pegajoso. 

Ca 90 - 125 em+; bruno-oliváceo-claro (2.5Y 5/4, seco e úmido); argi la; 
extremamc.nte duro, firme a muito firme, muito plástico e muito 
pegajos<1 

Raizes - Muitas no Al' comuns no C1 e poucas no Ct • 

Observaçõp.$ - 1) O solo apresenta um rendilhado de fendas na superfície, que 
se estende até o C2 • inclusive; 

836 

2) A água drena rapidamente peJas fcn4as; 
31 O horizonte Ca foi coletado com trado. observando-se pene

tração de material branco do calcário. 



PERFIL 259 - ANÁLlSE MINERALOGICA 

AI Areias - 80% de quartzo, grãos subarredondados a arredondados, su
perfície irregular, alguns com aderência de óxido de ferro; 15% de 
calcário, grãos subarredondados. coloração branca; traços de magne
tita , traços de jim:enita e traços de titanita; 5% de concreçõe~ ferru
ginosas; traços de detritos, traços de úrcão e traços de anfibólio. 

Cascallics - Quartzo, grãos arredond3dos e subarrcdondados, superfí
cie irregular, cc.bração branca e rósea, a lguns aderido::; ao feldspato 
(em maior percentagem), fe ldspato alcalino, grãos subarredondac;los, 
coloração branca fragmentos calcários. subarredondados, superfície 

irregular com aderência de manganês. 

Calhaus - Quartzo Jeitoso, possivelmente de veio com aderência argi
losa_ 

CI Areias - 85% de quartzo, grãos arredondados e subarredc.ndados, a I· 
guns com aderência de óxido de ferro, coloração branca e amarelada, 
muitos incolores; 10% de fragmentos de calcário (arredondados c com 
superfície irregular) de coloração branca com aderência de material 
escuro; 5% de concreções ferruginosas, magnetíticas, goetiticas, arre
dondadas; traços de anfibólio, hornbleada, grãos arredondados, colo
ração verde; titanita e t raços de detritos. 

Cascalhos - Quartzo, grãos subarredondados, alguns arredondados, suo 
perfície irregular coloração rósea e incolores e m maior percentagem; 
concreções calcárias com aderência de manganês; concreções ferruginosas 
arredondadas, coloração castanha. 

C2 Areias - 85% de quartzo, grãos arredond:ldos e subarrcdondados, SU· 

perfície irregular. coloração branca; 5% de concreções ferruginosas, 
geotíticas, limoníticas e magnetíticas, arredondadas, coloração casta
nha, amarelada e avermelhada; traços de titanita, tumalina, zircão, 
magnetítica e anfib6lio (hombJenda); lO'!"" de fragmentos de calcário. 

Cascalhos - Maior percentagem de quartzo, grãos subarredondados e 
a rredondados, superfície irregular, coloração rosea, branca e algum:. 
incolores; fragmentos de calcários subarredondados de cor branca com 
aderência de material escuro; titanita. 

C, Areias - 85% de quartzo, grãos subarredondados, coloração rósea, 
branca e a maioria incolor; 10% de fragmentos de calcário; traços de 
anfibólio (hornblenda); traços de rutilo e traços de titanita: S% de 
concreções ferruginosas magnetíticas, geotíticas. 

Cascalhos - Maior percentagem de quartzo, grãos arredondados e sub· 
arredondados, superfície irregular, coloração rósea e branca; fragmen
tos de ca1cário, coloração branca com pontuações, escuras fragrnéntt:1S 
50S; titanita. 
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PERFIL 259 - Amostra de labor. n.'s: 8493 a 8496 
ANALISES FISICAS E QUIMICAS 
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PERFIL 260 - DESCRiÇÃO GERAL E CARACTER1STlCAS MORFOLOGICAS 

Núm(~ro de campo - 7 BA (Zona do Recôncavo). 

Data - 01/12/66. 

Classificação - VERTISOL solódico com car bonato A chernozêmico fase flo
resta subperenif6lia relevo suave ondulado. 

Localização - Na estrada 48 a 50 m da BR-tS, na propriedade de Opalrna. no 
canteiro n,O 14/ 7. Recôncavo Baiano. Município de Cachoeira. 

Situllção e declividade - Trincheira em terço inferior de encosta com 8% de 
declividade. 

Pormação geológica e litologia - Cretáceo . Folhelho e Calcários . 
Material originário - Provieniente de folhelhos e calcários . 
Relevo local - Suave onduJado. 
Relelo regional - Suave ondulado a ondulado. Ocorência de microrrelevo 

(gilgai) . 
Altilude - 80 m. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Erosão - Laminar ligeira e em suecos repetidos ocasialmente . 
Vege tação primária - Floresta tr6pical subperenifólia. 
Vegetação local - Dendezeiros. 
Uso atual - Plantação de dendê e kudzu em grande escala . 

AI O - 2S em; bruno-acjnzent~dó-muito-eseuro (lOYR 3/2, úmido); mOf.· 
queado comum, peque..l']O e difuso bruno-amarelado-escuro (lOYR 
4/4, úmido); argila; moderada pequena granular e modt!'rada 
média blocos subangulares; muitos poros pequenos e poucos 
grandes; muito firme, muito plástico e muito pegajoso; transi· 
ção clara e plana. 

C1 25 - 54 em; oliva (5Y 5/3, úmido) ; mosqueado pouco, pequeno e dis-
tinto bruno·forte (7,5YR 5/ 6, úmido); muito argilosa; moderada 
pequena blocos angulares e subangulares; "slickenside"; muito 
plástico e muito pegajoso: transição clara e ondulada. 

C~ 54 - 75 em; oliva (5Y 5/ 3, úmido), mosqueado muito, médio e proe-
minente vermelho-escuro (5YR 3/6, úmido); muito argilosa; mo
derada grande prismática; "slickensideu

; muito plástico e mui
to pegajoso; transição abrupta e plana. 

Ca 75 - 100 cm; bruno-oliváceo-claro (2,5 Y 5/ 6,úmido); muito argilosa; 
"slicke.>lside"; muito plástico e muito pegajoso. 

Raizes - Muitas no AI ' comuns no C1 e poucas no C2 e eg• 

Observações - 1) Presença de concreções de manganês no AI; 
2) Presença de concreções calcárias no C3; 

3) O Ca encontrava-se molhado; 
4) Não fOI feito a determi.nação de CaCO;i equivalente. 

PERFIL 260 - ANÁLISE MINERALOGICA 

AI Areias - 45% de concreçõcs manganosas e ferruginosas; 45% de quartzo, 
grãos hialinos, alguns corrugados; 111% de detritos. 

C1 Areias - 45% de concreções manganosas; 40% de quartzo, alguns grãos 
com as faces levemente desarestac4::s; 15% de detritos; Uaços de con. 
ereções ferruginosas. 

iJ9 



c, Areias - 45% de eonereções ferruginosas e e",-"ereções manganosas; 
40% de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces levemente desares
tadas; 15% de detritos; traços de anfibólio. 

ClI Areias - 50% de concreções calcárias; 30% de quartzo, grãos hiali
nos e leitosos, alguns com as faces bem desarestadas; 20% de conere
çõs manganosas. 

840 

Cascalhos - 90% de concreções calcárias, meio silicificadas; 10% de quar
tzo, grãos leitosos com as faces leveme.nte desares tadas. 



PERFIL 260 - ANALISES FlSICAS E QU1MICAS 
Amostras de labor . n.OS: 2622 a 2625 
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"' 

46 
65 
65 
67 

23 0,60 
13 0,31 
17 0,26 
15 0)0 

pH(I;2.S> 
ComplcJlo sorthlo .. 

u 
>~ 

'gua 

6) 
6,9 
7,5 
8,5 

C 
(orfldnkol ., 

1)1 
0,76 
0,63 
0,26 

mE/IOOg 
5~# 
o~ Valor S Va lor T 

KCIIN Ca" Mg " K' N., AI'" li' >-• (soma) (soma) 

" 
20,0 8,8 0,32 0,75 29,9 O 4,6 34,5 87 
24.3 10,1 '0,27 2,02 26 .7 O 2,4 39,1 94 

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

24.2 9,7 0,18 3.21 37,3 O O 37,3 lCO 
38.2 8,8 0,11 3,94 51,1 O O 51,1 100 

A taque por H;2S0 .. 

N C % 
-

" N 
SiO:! AI:P3 F~20~ 

0,23 5 24 ,6 12,1 9,1 
0,20 4 34,7 14,9 9,6 
0,17 4 33,6 15,9 10.3 
0,13 2 34,8 14,6 9,4 

d - 1,47 

Ti02 I':.P:. 

0,83 Om 
0,81 0,06 
0,89 0,05 
0,85 0,04 

Si02 S,O, 

AI,O" R,P:! 
(Ki) ( Kr ) 

3,45 2,33 
3,96 2,81 
3,59 2,55 
4,06 2,87 

A! ~03 

h::P!I 

2,09 
2,43 
2,44 
2,42 

Densidade 
"em) 1 ~ 

,- #~ 
" ~ ~ o • e • i. -• ~ o: 
< 

.. 
> 

lOO.AJ'" '" .' " s+ Al .... 

O 
O 
O 
O 

~I â '" 

2 
5 
9 
8 

" • • 
O; 

~ 
~ 

-

1 
1 
1 
1 

L: tlll iva· 
k l1 h: de 

CaCO" 
% 

Pasta saturadA Sais solúveis (edrilto 1:5) 
Constantes hfdcicas 

Horizonte o E 
~ o u CaH

• - - l: ASU' . ~ ~ .. Ul~":;;N 

V = ~ • 
Mg'· K' 

mEflOOg deT.F . 

Na' 

0,26 
0,32 
0,52 
1,78 

, 
~II 

O ' uO 
:I; U 

• 

1: E 1: E 11 0_ 
.!-. • 0_ 

~ . 
U O ~ . 

'ê '" 'ê~ <Jl .,-,, -

.. 
8. ," • .:l 
:c e • E g ~ 00 _ 

~ " 

Equiva-
lente de 
umidade 

44 
56 
62 
59 



PERFIL 261 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTER1STlCAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 193 BA (Zona do Nordeste) 

Data - 30;05;72. 

Classificação - VERTISOL solódico A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo 
plano. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Bedengó cntrancamento de Canudos) 

- Euclides da Cunha, a 7 kmde Bedengó. Município de Eucli-
des da Cunha. 

Situação e declividade - Topo de elevação com declividade de 2 a 3%. 
Formação geológica e Utologia -Pré-Cambriano. Biotita-gnaisse . 
Material origindrio - Saprclito ela rocha mencionada com intercalação de cal 

cário. 
R.elevo local - Plano. 

ReTevo regional - Plano e suave ondulado . 

..l.ltitude - 320 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Pedregosidade - Comum a presença de calhaus de quartzo à supertícle. 

Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hiperxerófila com muita catingueira, presença de 

a roeira, muita maeambira, palmatória-brava, xique-xique, etc. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila pouco densa. 
Uso atual - Pecuária extensiva de caprinos, ovinos e bovinos. 

Al O - 10 em; cinzento-oliváceo-escuro (5Y 3/2, úmido); franco-argilosa; 
moderada pequena a média blocos subangulares; muitos poros 
pequenos; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso: 
transição clara e plana. 

C1 10 - 30 em; cinzento-muito-escu ro (5Y 3/1, úmido); argila; moderada 
média a grande blocos angulares; poros comuns muito pequenos 
e pequenos; "sLickenside" muito e moderado; extremamente du
ro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso; transição gra
dual e plana. 

C2 30 - 53 em; cinzento-muito-escuro (SY 3/1, úmido); argila; moderada 
média a grande blocos angulares; poros comuns muito pequenos e 
pequenos; "slickencide" muito e moderado; extremamente duro, 
muito firme, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual e 
plana. 

Ca 53 - 77 em preto (SY 2/1, úmido); argila; moderada média a grande 
blocos angulares; "slickenside muito c moderado; ex:tremamente 
duro, muitó firme, muito plástico e muito pegajoso; transição 
abrupta e plana. 

C4, 77 - 127 cm+; rocha semi-intemperizada com intercalações de calcá-
rio. 

Raizes - Comuns no AI' 

Observações - 1) Na massa da camada C"' presença de pequenas manchas 
alongadas de cor branca, correspondentes a maiores con
centraçoes de carbonatos; 

2) O perfil foi coletado em área da associação NCl. 
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PERFIL 261 - ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 

Amostras de labor. nas. : 8401 a 8405 

Horizonte 

51mbolo 

A, 
CI 

C, 
Ca 
C. 

Profundidade 

"" 
O- 10 

10- 30 
30- 53 
53- 77 
77-U7+ 

FraçÕC's da 
Composfç~ granulométnca 

da terra fina 
amosl ra total (di spersão NaOH) ,.m .. 

·0 

~~ • UA 

o 
O 
O 
O 
O 

~o 
õE 
~" C!~ 

7 
8 
9 
8 

56 

• F. Arei a 
t:!JE ~ro!$a 
u·_ M -0.20 
.... '" V mm 

93 21 
92 19 
91 18 
92 17 
44 47 

Areia 
lios 

O.20.().OS 
",m 

19 
16 
16 
15 
37 

'. 
5ilte 

0.05·0.002 
mm 

23 
23 
24 
24 
13 

Ar8iln 
< .002 

mm 

37 
42 
42 
44 

3 

pH(I:2.5) 
Complexo sortivo 

o ........ mE/lOOg 

..... KClIN Co" M .. • K' Na' 
Valor S Alu" 
(soma) 

A, 7,8 6,4 23,5 14,6 0,45 0,40 39,0 O 
CI 8,6 7,0 26,6 16,9 0,09 1,22 44,8 O 
C, 8,5 7;2 22,9 19,3 0,05 2,97 45,2 O 
C3 8,4 7,3 22,7 20,8 0,07 3,35 46,9 O 
C. 9,0 7,5 8,7 6,7 0,04 3,03 18,5 O 

Aluque por H :,:SO", d o 147 
C C " 

~ 
~ l 
. ~ 

:;1'l ;f .--" .~.., 

< 

32 
31 
37 
27 

1 

H' 

O 
O 
O 
O 
O 

Si0 2 
N 

l-Io ri;:0:'".::: lorf.l\nkn) - AI,O, .. N 

" Si02 AI;!0J Fl:20 3 Ti02 P;,!O:; ( Ki) 

A, 0,70 0,07 10 20,6 8;2 4,6 0,53 0,02 4;27 
C, 0,58 0,06 10 22,4 8,8 5;2 0,53 0,02 4,33 
C, 0,47 0,04 12 23,[ 9,0 5;2 0,53 0,03 4,37 
C3 0,47 0,04 [2 23,0 9,3 5,5 0,57 0,02 4;20 
C. 0,09 0,01 9 14,8 5,9 3,2 0,31 0,03 4;27 

Pu. satunda Sais solúveis (cxtr.to J:S) 

Horizonte o 6 
"Oo~ Águ, Ca" Mg" K' Na' ' 01; 11 " eg~ O o 

, 
Ü • "-1 .. u O O 

(j ~ :z:u <f) 

E mE/ lOOg de 1". F , .... 
A, 
C, 0,5 56 0,1 0,1 X 0,35 
C2 2,5 58 0,2 0,1 X 1,26 
C3 4,0 59 0,3 0,2 0,01 2,40 
C. 3,3 32 0,1 0,1 0,01 1,11 

.~ u ~ 
" ~ =. "&, 
:l!!. $. '" . . ' ~ 

" ~ 3# "= 

14 0,62 
26 0,55 
12 0,57 
39 0,55 
67 4,67 

ê 
>~ 

~-:# 
Valor T .~ 

>~ 

(soma) ! 

39,0 100 
44,8 100 
45,2 100 
46,9 100 
18,5 100 

~nsidade 
g/cmJ • J ~ 

·-3~ 
E s -

" o 
~ ii i .::. • ~ o: 
< 

i lOO.A1»· B 
~ 

S+A1+++ ~ 

.; 

O 5 
O 4 
O 3 
O 5 
O 44 

51°2 
AI:zOs ~ I~ 

E'lU iv3 ' 

R2°:! k ll l t de 
CaCOa 

(Kr ) rc;!.°3 % 

3,14 2,79 1 X 

3,[4 2,66 3 1 
3,19 2,71 7 4 
3,05 2,65 7 4 
3,17 . 2,89 16 1 

COll slanles hi,Jricas .. 
~ E • 8. ." ~ E • .ll Equiva. . - . - ~ El ~ ~ . ~ . leDcc de 
' s ~ ·s '" . ., 

umldade ,,- , > ,, - ~ --< r. 

28 
30 
31 
32 
9 



13 - SOWS INDISCRIMINADOS DE MANGUE 

São solos gleyzados, muito mal drenados, com alto conteúdo em saIs pro
venientes da água do mar e de compostos de enxofre, que se formam em áreas 
sedimentares baixas e alagadas do litoral, geralmente nas proximidades de de
sembocaduras de rios, principalmente onde existe acúmulo de matéria orgânica. 
De um modo geral .não possuem nítida difel-enciação de horizontes, exceto nas 
áreas marginais aos mangues onde verifica-se o desenvolvimento de um horizon
te A. Apresentam textura variando desde argilosa a té arenosa. 

Esta unidade abrange principalmente Solonchaks e Solos Gley Thiomórl'j· 
cas (Solos Acidos Sulfatados). Os Solondlaks aprese.ntam horizonte sáiico (5), 
com altos teores em sais diversos. Os solos Gley Thiomórficos contêm teores de 
sulfatos e/ou enxofre elementar suficientemente elevados para causar grande aci· 
dificação quando oxidados (após serem drenados), tornando o pH do solo ex
tremamente baixo. 

Distribuem-se ao longo da Faixa Costeira, em trechos da Baixada Litorânea, 
nas zonas do Litoral Norte, do Recôncavo, Cacaueira e do Extremo Sul, ocorren· 
do em relevo p lano nas proximidades de desembocaduras de rios, margens de 
lagoas e partes baixas da orla marítima, sob a influência das marés onde a di
minuição de corrente de água favorece a deposição de sedimentos de material 
fino em mistura com detritos orgânicos_ Material de natureza mais grosseira 
(sedimentos arenosos) ocorre principalmente nas áreas marginais ou fora da de· 
~ernbocadura dos rios_ Os detritos orgànicos são originados notadamente da de~ 
composição de plantas dos mangues e da intensa atividade biológica produzida 
pelos caranguejos, que sâo numerosos nestes terrenos lamacentos . Nestas áreas 
predominam climas 6a e 3dTh de Gaussea e Af e As de Kõppen, com precipita
ções pluviométricas médias anua is de 1.250 a 2 .000 mm. O a 2 meses- secos e índi
ce xerotérmico de O a 40 . 

Estes solos nâo são utilizados agricolamente, encontrando-se quase total
mente cobertos pela vegetação natural de mangue (fig. 111). As limitações aouso 
agrícola são muito fortes pelo excesso d'água e de sais. O aproveitamc;,"} to des te::. 
solos requer vultosos investimentos, não sendo, portanto, viável aproveitá·lo!', 
atuaL'1lcnte para fins agrícolas, a não ser como áreas reservadas para a vida sil· 
vestre_ 

Compreendem apenas a seguinte fase: 

13.1 - SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscriminada 

fase relevo plano 

14 - SOWNETZ SOWDIZADO 

Compreende solos com horizonte B solonétzico ou nátrico (fig. 107), o 
qual constitui uma modalidade especial de horizonte B textural, tendo saturação 
com sódio trocável (100 Na> /T) igualou maior de 15% nos horizontes Bt elou 
C, normalmente possuindo nestes horizon.tes superficiais estrutura colunar (fig. 
107) ou prisrnática. 

São solos rasos a pouco profundos, bem diferenciados, possuindo sequên· 
da de horizontes A, Bt e C (fig. 108). São imperfeitamente ou mal drenados, com 
permeabilidade lenta ou, muito lenta na parte subsuperficial, são muitos susceptí
veis à erosão e apresentam reação moderadamente ácida a praticarn&nte neutra 
nO horizonte A, e praticamente neutra a alcalina ,nos horizontes Bt e C, os quais 
também apresentam altos valores para a soma de bases trocáveis (S) , para satu
ração de bases (V) e para saturação com sódio trocável (100 N+/T) , principalmen
te no horizonte C. São normalmente de textura arenosa ou média no hirozon
te A e média ou argilosa no horizonte Et. 



Apre~entam protundidade (A + B) entre 15 e 90 em, com mudança textu· 
ral abrupta do A para o Et. O horizonte A é normalmente fraco (fig. 107) e rara
ment~ moderado. com espessura de 6 a 50 em, com predominância de cores (pa· 
ra o solo úmido) brunadas (bmno-muito-claro·acinzentado, bruno-claro-acinzenta
do, bruno-amarclado, bruno-amarelado-c1aro, bruno-amarelado-escuro, bruno, bru· 
nÜ"escuro, bruno-avermelhado-escuro) com matizes SYR a 10YR, valor de 3 a 7 c 
crome de 3 a 6, ocorrendo ainda vermel ho·amarelado (5YR 5/6, úmido); estrutu
ra comumente .fraca pequena b locos suba.ngulares e, por vezes, macica; consis
tência l igeiramente duro quando seco, friável quando úmido, e não plástico e não 
pegajoso para o solo molhado . A transição do ~lor izonte A para o B é normal
mente abrupta (por vezes clara e plana (raramente ondulada). 

O horizonte Bt, que compreende, a lgumas vezes, um B2 \ e BII" pOSSUI e3-
pessura variando de 9 a 45 cm e cores (para o solo úmido) predominantemenlC 
brunadas (bruno-amal'elado, bruno-amarelado-c1aro, bruno-acinzentado, bruno
acinzentado-eseuro, bruno-claro-acinze.ntado, b runo-escuro, bruno) ocorrendo tam
bém cores avermelhadas, amareladas e oliváceas com matiz predominante 10YR, 
mC:'nos frequentemente 2,5Y e SYR e, raramente, 5Y; valor de 3 a 7 (normalmen
te 5 ou 6) e croma de 2 a 4, por vezes atingindo 6 ou 8; foram constatados em 
a lguns solos mosqueados amarelo-brunado, bruno-amarelado c bruno oliváceo
claro. A es trutura do B é comumente forte grande prisrnát ica ou colunar (fig. 
107) composta de moderada a forte média a grande blocos angulares e subangu
lares e subangulares, ocorrendo também maciça extremamente coesa. 

QuanlO à sua distribu ição geográfica, ocorrem principalmente nas seguintes 
;'>,unas: 

1) Z.ona do Nordeste, em área geologicamente relacionada à Formação Es
tância do Cambro-Ordoviciano, em re levo plano e suave ondulado da Bacia do Tu
cano com vegetação predom inante de caatinga hiperxerófila e clim as 5bTh e pe
quena faixa de 5cTh de Gaussen e BSsh' de Koppen com precipitações de 700 a 
900 mm, 4 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 80 a 150; 

2) Zona do Sertão do São Francisco, em áreas geologicamente referidas au 
Pré-Cambriano Indiviso, Plutônicas Ácidas e ao Pré-Cambriano B, em relevo p ia
no e suave ondulado de Superfíc ies de Pediplanação, com vege tação de caatinga 
hiperxerófila e climas 2c, 2b, 3aTh c 4aTh de Gaussen e BS\\'11', BS'h' e BSsh' de 
Koppen com precipitações Pluviométricas médias anua is de 400 a 700 mm, 7 
a 11 meses secos e índice xerotérmlco ele 150 a 300; 

3) Zona do Ba ixo Médio São Francisco, em áreas de sedimentos argilo-ar~ 
nosos de Holoeeno com relevo plano (fig. 110) de Superfícies Aplainadas e Ter
raços da Depressão do Rio São Francisco, vegetação de floresta ciliar de carnaú
ba (fig. 109) e caatinga hiperxerófila, com climas 4aTh de Gaussen, c BSwnhn de 
Kõppen, com prec ipitações pluviométr icas médias anuais de 600 a 800 mm, 5 a 8 
meses secos e índice xerotérmico entre 100 e 200. 

O aproveitamento destes solos é fe ito principalmente com pecuária extC:::t1-
si\"a (notadame nte de caprinos e ovinos) precariamente desenvolvida em meio à 
vegetação de caatinga. Em algumas áreas foram observadas pequenas culturas 
de subsis tência (mandioca, milho e fei jão) de produtividade muito baixa. Em pau· 
Q.u1ssimas áreas onde o horizonte A é um pouco mais espesso foram verificadas 
a lgumas culturas de algodão arbóreo, culturas estas que aprese.ntam relativa to
lerância a teores médios de sódio na parte sub superficial. 

De um modo geral, são solos que se encontram em áreas com forte limi· 
tações pela falta d'água no período seco e a lgum excesso no período chuvoso, 
possuindo elevado teor de sódio trocável nos horizontes subsuperficiais, condi
ções físicas muito desfavoráveis ao manejo e grande susceptibil idade à erosão 
por menor que seja a declividade do terreno. 
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Segundo a ativididade de argila, tipos de horiwnte A classes de textura e fa · 
ses de vegetação relevo e pedregosidade, estes solos foram subdivididos confor
me segue: 
14.1 _ SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco e moderado textura arenosa e mé

dia/argilosa 
fase caatinga hipoxerófila rel evo 'suave ondulado. 
2.0 componente de PLSe6 

14 .2 _ SOLONETZ SOLODlZADO Ta A fraco e moderado textura arenosa e 
média/média e argilosa 
fase floresta caduclfólia e caatinga hipoxeró/ila relevo plano e suave 

ondulado. 
2.0 componente de PLSe3. Perfil 263. 
fase ca tinga hipoxerófila de várzea e floresta ciliar de carnaúba relevo 
plano 
2.- componente de Aed1. 
fase caatinga de vdrzea relevo plano. 
2.0 componente de Aed2. Perfil 272. 
tase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondtllado. 
2.0 componente de PLSe12. Perfil 262. 

14 .3 - SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco e moderado textura a roaooa/média 
c argilosa 
fase caat inga hiperxerófila relevo plano. 
2." componente de REed2. 

14 .4 - SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco textura arenosa e média/média c 
argilosa 
fase flo resta cUiar de carnaúba e caatinga hiperxerófila relevo plano. 
1.0 componente de SS1. Perfil 264. 
fase caat inga hiperxerófila relevo plano e sua,,'e ondulado. 
2.' componente de PLSeI5, PLSe16 c PLSeI7, L' de SS2 e SS3. Perfis 265, 
268, 269, 271, 273 e 274. 
fase pedregosa e não pedregosa caatinga hiperxerófila e de vdr,ea relevo 
plauQ. 
3.- componente de V8 
fase pedregosa e não pedregosa caatinga hiperxerd/ila relevo plano e sua. 
ve ondulado. 
4.' componente de PE 37, 2.' de PLSeI4. Perfis 266, 267 e 270. 

14 .5 - SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco textura arenosa/ média. 
fase floresta ciliar de carnaúba e catinga hiperxerófila relevo plano. 
2." compo.nente de AQd5. 
fase pedregosa caatinga l1iperxerdfila relevo plano e 5uave '.mdulado. 
2.- componente de Re13. Perfil 275. 

14 .6 - SOLONETZ SOLODIZADO Ta com e sem C carbonático A fraco textu
ra arenosa e média/ média c argilosa 
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado. 
3.- componente de PLSc21. 

14 .7 - SOLONETZ SOLODIZADO Tb c Ta A fraco textura arenosa e media/~ 
dia c argilosa 
fase caatinga JJiperxerófila relevo plano e sua,'e ondulado. 
1.0 componente de SS4. 

14 .8 - SOLONETZ SOLODlZADO Tb A fraco textura arenosa e média/média e 
argilosa. 
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fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 
2.- componente de PLSc22. 



PERFIL 262 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTER/STICAS MORfOLOGICAS 

Número de ca mpo - 302 BA . (Zona de Feira de Santana) . 

Data - 29/ 10/73. 

Classificação - SOLONETZ SOLODIZADO Ta A moderado textura arenoso/ média 
fase caatinga hipoxerófila relevo plano . 

Localização _ Trincheira do lado direito da estrada Milagres - Feira de Santa
na (BR-116), distando 38,7 km de Milagres e 14,8km antes do r io 
Paraguaçu . Município de Santa Terezinha. 

Situação e declividade - Trincheira em parte plana. 
Formação geológica e titologia - Pré-C3mbriano Indiviso. Gnaissc. 
A'laterial originário - Saprolíto da rocha supracit~da com possível influência de 

material retrabalhado ~IO desenvolvimento do horjzonte A. 
Uelevo local - Plano . 
Rel evo regional - Plano. 
,lltitude - 240 metros . 
Drenagem - I mperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente . 
Erosão - Laminar ligeira. 
i,fegeta~:ão local - Caatinga hipoxerófila . 
Vegetação primária - Caatinga hipoxcrófila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

AJ 0 - 30cm; bruno-avermelhado-escuro (SYR 3/4, úmido), bruno-aver-

ue 

aaí'Ze.~ 

melhado (SYR 5/ 3, seco ) ; franco-arenosa ; muito fraca pequena 
blocos subangulares; muitos poros pequenos; ligeiramente duro, 
muito friável, não plástico e não pegajoso; transição dara e pla
na . 

30 - 45cm; bruno-claro-acinzentado (lOYR 6/3, úmido), cinzento-claro 
(5Y 7/ 1. seco); areia franca; grãos s'imples; muitos poros peque
nos ; solto, solto, não plástico e nãr, pegajoso; transição abrupta 
e plana . 

45 - 9Ocm; bruno-claro-acinzentado (IOYR 6/ 3, úmido); mosqueado 
pouco, pequeno e distinto bruno-?mM'ela do (lOYR S/8 , úmido): 
franco-arcnosa; forte grande colunar composta de forte média a 
grande blocos angulares e subangulares; poros comuns pequenos; 
extremamente duro, extremamente firme, muito plástico e muito 
pegajoso; transição gradual c plana. 

90 - 12Ocm+; brunp amareladCH:scuro ~10YR 4/ 4, úmido); mosqueado 
comum, pequeno e médio dist into bruno-amarelado (lOYR 5/8, 
úmido); franco-argilo·arenosa; forte média a grande blocos angu' 
lares e subangularcs; poros comuns pequenos ; extremamente du, 
ro, extremamente filme, muito plástico e muito pegajoso, 

- Comuns no horizonte A. 
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PERFIL 262 - ANALISES FISICA5 E QUIMICA5 
Amostras de labor. n .OS: 9730 a 9733 

Frações da I Composu;ão granu loméllÍca 
terra fina • I I Densidade I d, 

[~ • Horizonte amosl n tOla l (dispersão ,om NaOH) .0 '" g/emJ ~ .. 
Slrnbolo 

A, 
A2 
Im, 
IIC 

HOrUoote 

A, 
A, 
IIB, 
IlC 

Horizonte 

A, 
A, 
IIB, 
IIC 

Horizontl!i 

A, 
A, 
IIB, 
I1C 

Profundidade 

"" 

O- 30 
30- 45 
45- 90 
90-120+ 

oS 

g~ 
• UA 

o 
o 
o 
o 

pH{I:2.,5) 

..... 
5,4 
6,4 
7,1 
8,1 

KCJIN 

4,6 
5,0 
5,6 
6,3 

.. 
~E 

'" °N 00 
.0 
u N 

2 
4 
3 
2 

I 
E Areia 

t!<ee ~rossa t·S", -0.20 ... -y mm 

98 58 
96 60 
97 54 
98 40 

Areia 
fina 

0,20-0.05 
nlln 

18 
21 
19 
15 

% 

Sille 
0.05·0,002 
~n 

16 
15 
15 
15 

Ar8ila 
< .002 

mm 

8 
4 

12 
JO 

Complexo sorlivo 

mE/lOOs 

Ca'" Mg" K' N.' 
Valor S 

AI'" 

1,3 1,2 0,11 0,09 
0,9 0,04 0,24 

0,4 3,3 0,04 1,32 
0,3 5,8 0,08 6,04 

Ataque pur H;.!SO ... d 

(soma) 

2,7 
1,2 
5,1 

12,2 

" 147 

0,2 

° ° O 

.~ 

ii >li .... .--, 
.~ ... 
~ 

6 
3 

1! 
29 

H' 

~~ . -
'" -eo ~!21 

o~ ~~ 
, ~ 

-S # "= 

25 2,00 
25 3,75 
8 1,25 
3 0,50 

° • 
>~ 

sf# . ~ ValorT >-• (Soma) " 
3,1 6,0 45 
1,2 2,4 50 ° 5,1 100 ° 12,2 100 

• , 
~ .. 
! • 

" ., 

I(X).AI·" -

S+Al· .... 

7 

° ° ° 

~&~ 
·e - õ 
~ ~ 

11 
" S -;; 
• 
.; 

E 
o, 
o, 

<I 
I 
4 

C C 
o- 5 ;0, $1°1 

Al;103 'I E·1 Uiv.:\-
N 

o, 
~ I('ut~ de 

(or~hlco) - AI ~O.1 R20~ 

" 

0,67 
0,12 
0,15 
0,14 

" N 
Si02 

0,Q7 10 3,2 
0,02 7 1,2 
0,02 8 4,8 
0,03 5 12,9 

AI20 J 

1,5 
0,6 
2,6 
8,3 

Ft: Z0 3 Ti02 

1,9 0,32 
0,9 0,33 
2,0 0,34 
2,9 0,42 

P20~ 

0,02 
0,01 
0,01 
Om 

- . 
Pasla saturada Sais :soluveis (extrato 1:5) 

o o e .. _ ' ~ Agua Ca" Mg" K' Na' <'l ll 

Si O • , .. u O Ü ... ; 
:I: U U 

( mE/ lOOg de T. F. • 

1.7 32 0,01 0,71 
2,9 54 0,01 1,72 

Média das % de argila no B 
Relação textura l: 

Média das % de argi la no A 

( K;) 

3,63 
3,39 
3,14 
2,64 

( Kr ) 

2,00 
1,74 
2,11 
2,16 

Fe;!°3 

1,24 
1,05 
2,04 
4,50 

ª o-

2 
lO 
26 
50 

('uCO, 
% 

° ° ° ° 
Cons!antcs hidricas .. 
• ~~ 11 ~ E ~ E Equiva. 0_ 
o _ 

:a 6 • ~ . ê O ~ . lente de 
·ê~ 0- '" n </J S_ umidade 
:> - " w_ 

~ " 
9 
6 

15 
26 

------ ----
(exc1usivc Ba) 

= 2.0 



PERFIL 263 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra E xlra 220 BA (Zona do Nordeste ) 

Data - 19/ 08/ 72 . 

Classificação - SOWNETZ SOWDIZAOO Ta A moderado textura médiaj argil<:> 
5a fase floresta caducif61ia relevo suave ondulado 

Localiz.ação - Lado direito da estrada Crisopólis·Aporá, a 7,Skm de Crisopóli", 
Situação e declividade - Te rço médio de encosta . Declividade de 3 a 8%. 
Formação geológica e litologia - Pl'é·Cambriano Indiviso. Gnaisse . 
. "" aterial originário - Saprolito da rocha supracitada. 
Rel evo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave onauJado e plano. 
Altitude - 110 metros . 
Drenagem - Imperfeitamente drenado . 
l"edregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira a moderada . 
V epelação local - Jurema, jurubeba e outros. 
Fegetação primária - Floresta caducif61ia. 

Uso atual - Pecuária extensiva c culturas de subsistência. 

AI 0 - 2Ocm; (não coletado). 

B::u 20 - 40em; bruno-escuro (lOYR 3/ 6, úmido) ; mosqueado muito, gran· 
de distillto bruno-amarclado (lOYR 5/ 6, úmido); franco-argilo-arc
nosa. 

8 22t 40 - 64cm; oliva (2,5Y 4/ 4 úmido); mosqueado comum, pequeno a mé-
dio distin to br uno-oliváccl>claro (2,SY 5/ 6, úmido); argila. 

C 64 - 74 cm+; bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido); mosqueado co-
mum pequeno c proeminente amarelo (lOYR 7/ 8, úmido) e verme
lho-amareJado (SYR 5/8, úmido) ; franco-argill>arenosa. 

Obeservação - Descrição c coleta parciais. 
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PERFIL 263 - ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 

Amostra de labor. n.O: 8598 a 8600 

Compo!ação granulomé lncn 
da lerrll tina ~ 

(dispersão com NaOm K 9 Hori1:ontc 
Frações da , 

amO'Stra lotai .. ... .~ 
------._-------�--~------- I ---~----.---~---- I ~~, 

.l!~i ,g E .. <'I f:
E
..: Are lo Areia Sit ie Argila !! E 

Densidade 

.\.~ , .. '_I',-m_J _ 
;;:t :!' I_ 
1;1)...: ~ 

Slrnbolo Profundidade 
em 

7ii E .. c grOJsa fjna O O' O 001 < O 001. .~ u 
U M t ._N 2-0.20 0.20.005 . > . . . ~ 

õiI "'ó f--v mm mn> < VA ~N mm IIl!n _._ . __ . _ _ --'...:.:~:._L__'_.::=...!.._=_L__--L_'---~ _ __'___!.....___'____'_ ___ 

" 3 ~ ~ 
~ '" .., 

_te 

Horizonte 

Sori7.0l1te 

21J.40 
40·64 
64·74 

1 13 

° 3 ° 3 

81 
97 
97 

31 
19 
21 

26 
20 
28 

16 
20 
24 

27 
41 
27 

25 
41 
27 

7 0,59 ° 0,49 ° 0,89 

pH(1:2,S) 
Complexo $Onlvo '" i • 

""'" 
7,0 
8,2 
8,5 

C 
(orgAnlco) .. 

0;60 
0,30 
0,19 

KC1 IN 

N .. 

5,6 
7,1 
7,2 

C --
N 

Cn·" 

8,9 
3,4 
2,6 

mEj lOOg 

ji.1Z" > K' Na' 
Valor S 
(soma) 

7,0 0,08 2,[4 12,1 
10,9 0,07 5,58 20,0 
8,6 0,07 3,37 14,6 

Ataque por H:,!SO" d = 1,47 
% 

Si02 AI,o, Fc:,Pa TiO .. p,o, 

0,07 9 1l ,8 7,4 3,5 0;1.7 0,01 
0,04 8 18,7 11,2 3,4 0,39 0,01 
0,02 10 13,0 7,3 3,1 0,30 0,01 

Pasta saturada S.;, solüvei s (extrato 1:5) 

o E 
"'C 2~ 
. E ~ Y 
~S1~ 

1,7 
3,5 
3,4 

Agua .. 
42 
65 
52 

(3' . 

4 

, 

Mg' ~ K' Na' "" O , 
u O 
:x: U 

mE/ 100gdeT. F. • 
0,02 0,41 
0,02 0,92 
0,02 1,59 

AltH 

° ° ° 

SiO, 

AI:'p=.l 
(Ki) 

>~ 
~ 

1;.# 
Valor T ~~ H' 
(soma) ~ 

° 12,1 100 
O 20,0 100 
O 14,6 100 

SiO, 
.A1 2Oa R,o, 
Fe!!.os IKr) 

2,71 2,08 3,31 
5,15 
3,69 

2,84 2,38 
3,03 2,38 

lOO.AI·" ~ 

] 8 
~ 

S+A1- :I 
~ 

° O 
O 

~ l~ 

18 
28 
23 

.; 

<1 
<I 
<I 

Equiva· 
lente de 
CaCO, 

% 

O 
O 
O 

COn S!3u l t!S híd ricas 

~ E ~ E 
" , .- o _ 

Ü O· ~ . ~ o 

'= "" .- oh 
(/) 0 -

E_ ,,- "' 

... 
8. '~ 
~Ê • E ·u , > 
~ -< o 

Equi va· 
lente de 
umidade 

36 
40 
32 



PERFIL 264 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTER1STlCAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 151 BA (Zona Baixo Médio São Francisco) 

Data - 15/ 09/ 71. 

Classificação - SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fr~co tex tura arenosa/ média fase 
floresta ciliar de carnaúba relevv plano. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Xique-Xique-Barra, a 19 km da saída d..;: 
Xiqlle-Xique. Município de Xique·Xique. 

Situação e declividade - Meia trincheira em terraço do r io São Francisco. 
Formação geológica e Utologia - Holoceno. Se dimen tos. 
Material originário - Sedimentos argilo-arcnosos. 
l<elevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano com suaves ondulações. 
Altitude - 390 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado . 
Pedregosidade - Ausen te. 
E rosão - Laminar moderada . Ocorre erosão laminar severa. 
Vegetação local - Floresta ciliar de carnaúba entremeada por espécies outras, 

vulga rmente conhecidas como jun ' ma, aléigadiço, xique-xique e 
a lgumas cactáceas. 

Vegetação primdria - Floresta ciliar de carnaúba entremeada por espécies de caa
tinga. 

Uso atual - Criação extensiva de caprinos em pequena qual:tidade. 

Al O - lOcm; bruno-amarelado (lOYR 5/6, úmide), brunÚ"muito-claro-
acinzentado (l OYR 7/ 4, seco) ; areia-franca; grãos simples; muitos 
poros muito pequenos; solto, soLto. não plás tico e não pegajoso; 
transição abrupta e plana. 

B2lt 10 - 2Ocm; coloração variegada composta de bruno-muito·darÚ"acin-

Raizes 

zentado (lOYR 7/4, úmido) e amarelo (lOYR 6/8, úmido), fran
co·arenosa; forte grande colunar composta de blocos angulares; 

poucos poros pequenos; extremamente duro, ex tremamente firme,li 
geiramente p lástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e pIa· 
na. 

20 - 3Ocm+: coloração varicgada composta de brunÚ"muito-cIarÚ"acin
zentado ( lOYR 7{3, úmido) e amarelo (lOYR 7{8, úmido); franco 

argilo-arenosa; forte grande colunar composta de blocos angulares; 
poucos poros pequenos; extrem amellte duro, firme, plástico e pe
gajoso. 

- Ausentes no perfil. 

Observações - 1) O horizonte A, devido à erosão, varia bastan te em sua espes· 
sura, principalmente entre 0-30cm; 

2) No horizonte Bt, presença de algumas concreções de ferro !)li 

manganês; 
3) São comuns as áreas desprovidas de vegatação sobre estes sa

las. 

PERFIL 264 - ANÁLISE MINERALOGICA 

AJ Areias - 99% de quartzo, grãos subar rcdondados, arredondados e bem 
arredondados, hialinos na maioria, regulares brilhantes, alguns com ade
rência ferruginosa amarelada, alguns avermelhados; 1% de concreções 
ferruginosas, algumas pisolíticas, ferro-manganosas e ferro·argi losas; tra· 
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ços de tunnalina arredondada e idiomórfic..1., itmenita negra brilhante, 
arredondada, superfície regular, estaurolita e detritos vegetais . 

Cascalhos - 100% de concreções ferruginosas (pisolíticas na maioria), 
concreçõcs ferr"manganosas, algumas apresentando camada de limoni
ta internamente, com inclusão de grãos de quartzo hialino, alguns bem 
arredondados, traços de quartzo, grãos arredondaos com aderência fer
ruginosas, regulares (3 grãos) arredondados. 

B::!lt Material niio lavado - Material apresentando grãos de quartzo, arredon
dados ' e bem arredondados, regulares na maioria, com aderência ferr u
ginosa amarelada, agregados por um material argiloso; junto com os 
grãos de quartzo, concreçõcs ferruginosas com capa escura e interiormen
te uma camada de limonita e muito manganês, algumas inteiras, outras 
fragmentadas, também concreções hematlticas. 

Areias - 98% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados e bem 
arredondados, hialinos brilhantes e foscos, alguns com aderência feITUgi
nosa amarelada, outros com aderência felTuginosa avermelhada; 2% de 
concreções manganosas, ferr"manganosas e ferruginosas ·escuras, hema
títicas e Iimoníticas, algumas com inclusões de grãos de quartzo; traços 
de zircão; turmalina, grãos idiom6rficos e rolados, ilmenita negra brilhan
te, detritos. 

Cascalhos - 100% de concreções ferruginosas escuras, muitas pisolíticas, 
concreções goetíticas, com manganês no seu interior e inclusões de grãos 
de quartzo, concreções fcrr~manganosas, quartzo, grãos arredondados, 
regulares, com aderência ferruginosa. 

B22 t Areias - 99% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados, bem ar
redondados, hialinos, brilhantes na maiori"a, alguns com aderência ferru
g'mosa amarelada, poucos com aderência ferruginosa avermelhada, regu
lares na maioria; 1 % de concreçõcs ferruginosas, ferr"manganosas, man
ganosas e ferro-al'giIosas algumas com inclusõe~ de grãos de quartzo. 
traços de mica-biotita intemperizada (1 fragmento), fragmentos de calcá
rios, grafite (1 fragmento), ilmenita. turmalina idiom6rfica rolada, estau

rolita e detritos. 
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Cascalhos - 80% de concreções ferruginosas escuras inteiramente e in
teriormente apresentando limonita e manganês, algumas pisolíticas, algu
mas com inclusões de grãos de quartzo; 20% de fragmentos ca1cários, com 
pontos manganosos, alguns com inclusões de grãos de quartzo; quartzo, 
grãos foscos, subarredondados e arredondados com aderência ferrugi
llQsa (3 grãos). 



PERFIL 264 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor . n.Os: 7693 a 7695 

HoritOO lc 
Fraçóe:s da 

:anostra (Olll .. 
Comp<)3:lç~ gTanu.lom~(tica 

da lerra rina 2 
(dispcrsi!.o com l'!aOH) K. ~ 

~to '" 011 

--~---I----:-,,--,-- I ---.-"':'---;---I 'Õ~ .. 
~ E íl E E Areia ~ !\reia SHre Areil. .!!! e 

511Obolo Pro~ndiQde 
ou 

"06 "R E L~ F. gr,o,,',' ,rOin,..a" 0,05.0.002 < ,002 'ji4 li =_. ~.... ~,._n 2..... -
.,,'~ ... , , - . . . ' mln mm oi( 
U fi õ2 ,.... v mm nlln 

_ lO 

Horiz.onlc 

Horizonte 

0-10 
10-20 
20-30+ 

U 3 
O 4 
O 

'J7 
96 
99 

39 
43 
36 

45 
34 
27 

14 
10 
8 

2 
13 
29 

2 
13 
29 

pH(1:2.5) 
Complexo $ortivo 

-
7,1 
7,5 
8,5 

C 
(orgânico) .. 

0,17 
O,lI 
0,09 

KCI UI 

4,9 
5,0 
6,3 

CaM 

0,6 
1,2 
3,5 

mE/lOOg 

Mr· K' Na ' "'alorS 
(soma) 

0,4 C,06 0,13 1,2 
1,2 0,03 2,50 4,9 
2,9 0,Q1 6,16 12,6 

Al·M 

o 
O 
O 

At aque por H:!S04 d = 1,47 
SiO, 

N C -.. N 
SiO, 

0,02 9 2,3 
0,02 6 7,6 
0,02 5 14,4 

% 

Alp, 

1,1 
4,6 
8,7 

Fe:.Pa 

1,0 
2,0 
2,7 

TiO:! 

0,13 
0,17 
0,26 

AI::p;j 
P,O, (Ki) 

0,02 3,55 
0,02 2,81 
0,02 2,81 

H' 

u 
O 
O 

Puta .saturada Sais solúveis (,,"""' 1:5) 

o E .. o u .; §P u; 

0,1 
0,1 

ÁgUa .. 

32 
58 

Ca'· 

f 

Mg" K' Na' 

mE/IOOgdeT.F. • 
0,1 
0,1 

0,01 0,01 
0,01 0,01 

' ... 11 • O· , 
O Õ uO 

:J:U (/) 

o 7,00 
O 0,77 
O 0,28 

>~ 
~ 

~ ... 
Valor T 'iI" 

>" 
(soma) ~ 

1,2 100 
4,9 100 

12,6 100 

SiO, 

RP3 
(Kr) 

2,24 
2,20 
2,35 

.AIP. 
Fe2O, 

1,71 
3,61 
5,05 

Dcn~idade 
g/cmJ 

lOCAl· ... 
] 
H S+A1- • = 

O 
O 
O 

~ 1>-

11 
51 
49 

.: 

4 
<I 

4 

Equiva. 
lente de 
CaCO. 

% 

O 
O 
x 

Coosla.nu:s hídricas .. 
.:l E 

6.'!' 
.:l E o. • 

.~ EquillQ. 
.a~ . - :; E: S ~ . lente dI! .- '" •• 'e~ E_ o > umidade ,,- " w_ 

~ c 

Média das % de argiJa no B (exc1usive Bal 
Relação textural: = 10,5 

Média das % de argila no A 



/'ERFIL 265 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACrEll.lSTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 195 BA (Zona Sertão do São Francisco) 

Data - 01/06/72. 

Classificação _ SOWNETZ SOWDIZADO Ta A fraco textura arenosa/média fase 
. caatinga hiperxerófila relevo plano. 

Localização - Lado direito da estrada Chorroch6 - rodovia Transnordestina, a 
13km de Chorrochó, próximo à Fazenda Impurana. Município de 
Chorrochó. 

Situação e declividade - Topo plano de suave elevação com declividade O a 3%. 
Formação geológica e litologia - Pfé.Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito da rocha supracitada. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano Plano e suave ondulado. 
Altitude - 260 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Poucos calhaus de quartzo à superfície. 
F TOsão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Caatinga hiperxer6fila com fave1ciro, catingueira e xiquc-xique. 
l/egetação primária - Caatinga hiperxer6fila_ 
Uso atual - PeCl;lária extensiva com predominância de caprinos e ovinos. 

IIC 

Ratze ... 

854 

o - 7cm; vermelho·amarelado (SYR 5(6, úmido); franco-arenosa; ma
ciça moderadamente coesa; muitos poros muito pequenos e pe
quenos; ligeiramente duro, muito friável, não plástico e não pega
joso; transição abrupta e plana. 

7 - 30 em; vermelho-amarelado (sYR 4(6, úmido); franco-argilo-areno
sa; forte grande colunar composta de moderada grande blocos an
gulares; poucos poros muito pequenos e pequenos; "coatings" pou
cos; "slickenside" pouco e fraco; extremamente duro, firme, plástico 

e pegajoso; transição clara e ondulada (15-24 cm) 

30 - 48cm; bruno-avermelhado (5YR si3, úmido); franco-argilo-areno
sa; moderada grande prismática composta de moderada média a 
grande blocos subangulares; poros comuns muito pequenos e pe
quenos "coatings" comuns; slickenside" comum e fraco; extrema
mente duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição claTa 
e ondulada (13·20 em). 

48 - 70cm+; bnmo-avermelhado (5YR 5/3, úmido); franco-argi lo-areno
sa; fraca pequena a média blocos augulares e subangulares; poros 
comuns muito pequenos e pequenos; extremamente duro, friável, 
muito plástico e muito pegajoso. 

- Comuns muito finas no Al ' raras no IIB2t e I1Bst e ausentes no 
IIC. 



PERFIL 265 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostra de labor . n.Qs : 8410 a 8413 

Horizonte 

SJmbolo 

A, 
IIB" 
II B~t 
IIC 

_to 

Profu ndidade 
em 

0- 7 
7-30 

30·48 
48-70+ 

pH(I:2.!) 

Frações da 
amO!otf3 to tal .. 

·E i: E 
~~ .E 

ON 

• 3g UA 

U 7 
U 2 
O 6 

° 14 

-

e" g I 
t..§ M I 
". V 

93 
98 
94 
86 

Compostç3.0 ~ranu lom~tricól 
d, l.:rriil f ina 

(dispersáo 

A.reia I Areia 
~roua , fina 

-a.2íJ :O.20.{) ,OS 
mm 

41 
35 
33 
40 

I 
n un 

26 
16 
19 
20 

com NaOH) .. 
5ih.:: I Af&i!a 

0,05.0.002 < ,002 
mm I mm 

25 
20 
20 
18 

, 

B 
29 
28 
22 

Complexo sortivo 

mE/lOOg 

Ao .. I<CIIN Co" Mz" K' Na+ VaJor 5 
AJ'~ 

-----~ .. 

A, 
lIB" 
IIB:lt 
lIC 

6,4 
6,5 
8,6 
8,8 

- --
(ooma) 

--~ .-

1,5 1,3 0,20 0,18 3,2 
4,0 6,6 0,10 1,73 12,4 
6,6 9,6 0,12 5,29 22,1 
5,9 7,5 2,C9 3,60 17,1 

= 

o 
O 
O 
O 

• < ... " ~= 
~,g'I.f .-_. 
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PERFIL 266 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERtSTlCAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 132 BA (Zona Baixo Médio São Francisco) 

Data - 18/04/72. 
Classificação _ SOWNETZ SOWDIZADO Ta A fraco textura arenosa/média fase 

caatinga hiperxerófila relevo plano 
Localização - Lado direito da estrada Juazeiro - Sento Sé. distando lOkm da 

ponte sobre o rio São Francisco (entre Petrolina e Juazeiro). Mu· 
nicípio de Juazeiro. 

Situação e declividade - Pequena trincheira em sllpufície plana l:om 0,5% de de· 
clividadc . 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambrianv Indiviso. Gnaissc . 
Material originário - Saprolito do gnaisse com alguma influência de recobrimen· 

to 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano . 
Altitude - 230 metres . 
Drenagem - Imperfeitamente drenado . 
Pedregosidade - Ausente na área, 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hiperxerófila com muita catingueira, umburuçu, fave-

leiro, quixaba e umburana , 
Vegetação primdria - Caatinga hipel'xel'ófila arbustivo-arbóreo aberta, 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

Al 0- 43cm; bruJK>.amarelado-claro (IOYR 5,5/4, úmido), bruno muito-
claro-acinzentado (lOYR 7/4, seco); areia franca; ' (não coletado), 

Bt 43 - 55 em; bruno-amarelado (lOYR 5/6 úmido); mosqueado abundan-
te, grande e proeminente bruno-acinzentado-escul'o (lOYR 4/2, úmi
do) e mosqueado muito pequeno e distinto bruno-forte (7 ,SYRS/8 , 
Tímido); franco-t'lrgilo-arcnosa; moderada média blocos subangula
res e' angulares; poros comuns muito pequenos e poucos peque
nos; muito firme, muito plástico, muito pegajoso; transição gra· 
dual e ondulada (1()'15cm). 

C 55 - 7Ocm+; bruno-amarelado-claro (lOYR 6/3, úmido). mosqueado 
comum, médio e distinto bruno (lOYR 4/3, úmido) c pouco pe
queno médio, distinto bruno-amardado (lOYR 5/6, úmido); 'iran
co-argilo-arenosa; moderada média e grande blocos angulares; po
ros poucos a comuns muito pequenos; muito finne, muito plástico 
e muito pegajoso. 

abservações - 1) O perfil encontrava-se úmido e o tempo nublado; 
2) Descrição e coleta parciais_ 
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PERFIL 266 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. n.~S: 8192 e 8193 
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PERFIL 267 _ DESC/llÇAO GERAL E CARACTE/llSTICAS MORFOLóGICAS 

Núm.ero de campo _ 167 BA (Zona Baixo Médio São Francisco) 

Data - 20/ 09/71. 

Classificação - SOWNETZ SOWDIZADO Ta A fraco textura arenosa/média fase 
pedregosa caatinga hiperxerófila rele\'o plano 

Localizaçao _ Lado direito da estrada que desvia rl esquerda da rodovia Juazei~ 
Scnt<rSé em Campo dos Cavalos, l1,3km depois de Língua de Va
ca. Municipio de JuazeLro . 

Situação e declividade _ Encosta inferior de vale aberto com 1 a 2% de declivida· 
dI! . 

formação geológica e lirologia - Pré·Cdmbriano Indiviso . Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse com influência de cobertura arenosa 

pouco espessa . 

Relevo local - Plano . 
~elevo regional - PlaHo e suave ondulado. 
Alt iJ ude - 400 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado . 
Pcdregosidade - Trechos com bastante pedregos idade na superfície . 
Erosão - Laminar moderada e em sulcos repetidos ocasionalmente. 
V egetação local - Caatinga hiperxerófila . 
Vegetação primária - Caatinga hiperx.erófHa arbustiva-arbórea pouco densa. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

AJ O - 35 em; bruno-amarelado (lOYR 5/ 6, úmido), bruno .. daro-acinzenta-
do (lOYR 7/ 4, seco); franco-arcnosa; muito fraca pequena a média 

blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos 
e poucos médios e grandes; macio a ligeiramente duro, friáveI, 
não plástico e não pegajoso; trans ição abrupta e plana .. 

Bt 35 - SOem; bruno-~marelado-claro (lOYR 6/4, úmido), bruno-claro-acin-
zentado (10YR 6/ 3, seco); franco.argi lo-arenosa ; maciça muito 
coesa: muitos poros mui to pequenos e pequenos e comuns médio 

os; extr.:mamente duro, ext!'Cmamente- firme, plástico c ligeiramen
te pegajoso; transiç~o gradud e plana .. 

C 50 - 65cm+; bruno-amarelado-claro (lOYR 6/ 4, úmido); bruno-claro-

Ral-zes 

acinzentado (lOYR 6/ 3, seco); franco-argilo-arenosa; maciça coe
sa; muitos poros muito pequenos c pequenos e comuns médios; 
extremamente duro, muito firme, plástico e ligeiramente pega
joso. 

- Muitas a c01l,luns no Al' poucas no Bt e raras no C .. 

PERFIL 267 - ANALISE MINERALóGICA 

Al Areias - 80% de quartzo, grãos angulosos t: subanguIosos, amarelados, 
róseos e hialinos, superffcie irregular muitos com aderência de óxido de 
ferro; 3% de anfibólio hornblenda comum, cristais alongados, coloração 
verde, superfície irregular um tanto inteperizada; 15% de feldspato al
calino, microclina, grãos angulosos, superfície irregular, coloração bran
ca e rósea, alguns com verniz ferruginoso; plagioclásio - oligoclásio, 
grãos angulosos, superfície irregular, coloração branca; titanita, grãos 
angulosos, coloração verde, 2% de concreções ferruginosas; traços de 
turmalina, cristais eudrais, coloração verde-garrafa; traços de detritos. 



Cascalhos - 90% de quartzo, grãos angulosos e subanguIosos, superfí
cie irregular com aderência de óxido de ferro e manganês; 5% de con
creções areno..ferruginosas, superfície irregular, coloração amarelada; 
5% de feldspato alcalino, microcUna, grãos angulosos, coloração rósea; 
traços de fragmento de rocha quartzosa. 

Bl Areias - 80% de quartzo, grãos angulosos e subangulosos, superfície 
irregular, coloração branca, rósea e alguns incolores, alguns com ade
rência de óxido de ferro; 15% de fe ldspato alcalino, microclina, grãos 
angulosos, superfície lisa, alguns com brilho nacarado, coloração bran
ca e ró~--ea; plagioclásio - oligoclásio, grãos angulosos, superfície irre
gular, alguns com aderência de óxido de ferro, coloração b ranca; 5% de 
anfibólio, hornblenda , cristais alongados, coloração verde, superfície ir
regular um tanto intemperizada; traços de titanita, cristais angulosos, 
superfície irregular coloração verde-amarelada; traços de detritos, frag
mentos de pequenas raízes; traços de turmalina, cristais eudrais, colora· 
ção verde-garrafa; traços de zircão, cristais eudrais, superfície lisa bri
lhante, coloração rósea. 

Cascalhos - 70% de quartzo, grãos angulosos e subangulosos, coloração 
rósea, branca e incolores, incrustações ferruginosas comuns; 10% de 
feldspato alcalino, rnicroclina, grãos angulosos, coloração rorea; 20% 
de concreçôes aren<>ferruginosas com aderência de manganês. 

Observação - Não foi fe ita a análise míneraTógica do C. 

859 



PERFIL 267 - ANALISES FlSICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor . o.Os: 7750 a 7752 
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PERFIL 268 - DESCRlÇAO GERAL fi CARACTERIST/CAS MORfnLO<;/CN; 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 325 BA (Zona do Médio São Francisco) 

Data - 21 /OS/73. 

Classificação - SOWNETZ SOWDIZADO Ta A fraco textura 3cenosa/média 
jase caatinga hiperxerófilo relevo plano. 

Localiz.ação - Etrada Bom Retiro - UrtigaS. distante 3,4 klU de Urtigas. MUlli~ 
cípio de Riacho de Santana. 

Situação e declividade - Topo de eJevação pLana COIl! ~u".o:; las SU..IVCS. 

Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimenll)::-' 
Material originário - Sedimentos areno-argilosos. 
Relevo local - Plano. 
Relevo r egiona l - Plano e suave ondulado 
Altitude - 460 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar moderada. Trechos com erosãO em stJ.lco~ frf':qul:nl":s, ocor-
rendo também laminar severa. 

Vegefação local - Caatinga hiperxerófila. 
Vegetação primária - Caatinga biperxerófila. 
Uso atual - Pecuária extensiva Da caatinga. 

AI O - 10 em; bruno (lOYR 5/3, umido), bJ'Un( .... acinzcnt.ado-claro UOYR 
6/ 3, seco); franco-arenosa; maciça; duro, friavd. nào plástico e li
geiramente pegajoso; transição abrupta e plana. 

B, 10 - 35 l:m; bruno (lOYR 4/ 3, úmido); franco-argilo-arenusa; moch::J1illa 
média colunar; extremameote duro. muito firme. 

C 35 - 50 cm+; amardo-brunado \lOYR 6/ 6. úmido) ; franco-arenosa. 

Ob$~rvuçõe$ _ . 1) Ocorrência de concreções branda~ de manganês no hOli1.0Jt
te C; 

2) Descrição parcial . 
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PERFIL 268 - ANALISES FISICAS E QUlMICAS 

Amostras de labor. n.Qs : 9653 a 9655 
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PERFIL 269 - DESCRIÇÃO GERAL E CARIlCTERlSTlCAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra 

Data - 25/05/72. 

168 BA (Zona do Nordeste) . 

Classificação - SOWNETZ SOLODJZADO Ta A fraco textura arenosa/ média 
fase caatinga hiperxerófila relel'O plano. 

Localização - Estrada Faze;;1da Salgado - São Paulo. a 0,7 km da Fazenda Sal· 
gado. Município de Uauá. 

Situação e declividade - Terço inferior de encosta com declividade de O a 3%. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material origindrio - Gnaisse. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 420 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Pequenos afloramentos de rocha em alguns trechos. 
Erosão - Laminar ligeira a modeçada. 
Vegetação local - Caatinga hiperxer6fi1a com muito xique-x ique, macambira •. ca· 

tingueira e facheiro. 
Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 
Uso atu.al - Pecuária extensiva na caatinga. 

Bt 25 - 45 em; francc:rargilo--arenosa. 

C 45 - 60 cm+; francc:rarenosa . 

Observações - I) Descrição e coleta parcia is; 
2) Não foi colhido o horizonte A. 



PERFIL 269 - ANALISES FISICAS E QU IMICAS 

Amostra de labor . n."5: 8360 a 8361 
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PERFIL 270 - DESCRrçAO GERAL E CARACTERISTfCAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra 69 BA (Zona Baixo Médio São Francisco) 

Data - 14/ 09/ 71. 

Classificação - SOWNETZ SOLODIZADO Ta A fraco textura arenosa/média 
fase caatinga hiperxerófila. relevo plano. 

l.ocalização - Lado direito da estrada Xique-Xique - Sento Sé. distando 19,6 km 
de Barreira da Ema e 16,8 km antes da ponte sobre o rio Ja
caré (em Cajuí) . Município de Sento Sé. 

Situação e declividade - Superfície aplainada nas :proximidades do terço do rio 
São Francisco, com 0,5% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 

Relevo Local - Plano. 
Relevo regional - Plano. 
Altitude - Entre 350 c 400 metros. 
Drenagem - I mperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - AIgtms t rechos com calhaus na superfície. 
Erosão - Laminar ligeira a moderada. 
Vegetação local - Caatinga hiperxerófila arbustiva-arbórea aberta ou pouco 

densa. 
Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

B:!t 25 - 50 cm ; bruno·acinzen tado (lOYR 5/2, úmido) , bruno-claro-acinzen· 
tado (lOYR 6/ 3, seco); franco-argilo-arenosa; fraca média blocos 
subangulares; muito duro, firme, plástico. e pegajoso. 

C 50 - SOcm; bruno-muito-claro-acinzentado (lOYR '7/3, úmido); bruno-
muito-claro-acinzentado (IOYR 7/ 4, seco) ; franco-argilo-arenosa; 
média a grande b locos subangulares; extremamente duro, muito 
firme, plástico e pegajoso. 

Observações - 1) Descrição e coleta pardais; 
2) Não foi colhido o horizonte A. 
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PERFIL 270 - ANALISES F1SICAS E QUtMICAS 

Amostra de labor. n."s: 7791 a 77~2 
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Fig. 107 
Aspecto de estrutura colunar em perfil de So lonetz Solodizado A fraco textura arenosa/média fase 
caatinga hiperxerófila relevo plano. Munic(pio de Sento Sé. 

Fig.l08 
Corte expondo aspecto Hpico de erosão em perfil de Solonetz Solod izado. MUilidpio de Santa 
Terezinha. 



Fig.109 
Aspecto de carnauba l em área de caatinga hiperxer6fi1a sobre Solonetz Solodizado. Munic(pio de 
Sento Sé. 

Fig.1 10 
Caatinga hiperxer6fila em área de relevo p lano com pav imento desértico sobre Solonetz SolOOizOOo. 
Munic(pio de Sento Sé. 



PERFIL 271 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra n .< 95 BA (Zona Sertão do São Francisco) 
Data - 05/09/71. 
Classificação - SOWNETZ SOLODIZADO Ta A fraco textura arenosa/média 

fase caatinga hiperxerófila relevo plano. 
Localização - Lado esquerdo da estrada Glória - Rodelas, 1 km após a entrad.:l 

para Itaparica. Município de Glória. 
Situação e declividade - Meia trincheira em topo de superfície esbatida. 
Formação geológica e litologia - Cretáceo. Folhelhos e arenitos. 
Material originário - Proveniente das rochas citadas. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano c suave ondulado com encostas muito longas c muito 

suaves, ocorrendo, por vêzes, áreas abaciadas. 
Altitude - 300 metros, 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Pouca no local do perfil, ocorrendo em grande quantidade nO\1-

tras partes. 
Erosão - Laminar ligeira a moderada. 
Vegetação local - Caatinga 'hiperxerófila pouco densa. 
Vegetação primária - Caatinga hiperxe rófila pouco densa. 
Uso atual - Pecuária ex tensiva na caatinga. 

15 -30 cm; vermelho·amarelado (5YR 4/8, úmido); franco-argilo-areno-
5a; forte grande colunar. 

c 30 _40cm+: vermelh"amarelado (5YR 5/6, úmido); franco-argilo
arenosa. 

Observações - 1) Verifica-se presença de horizonte A2 de mais ou menos 1 cm 
de espessura; 

2) Descrição e coleta parciais; 
3) Não foi colhido o horizonte A. 
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PERFIL 271 ANALISES F1SICAS E QU/MICAS 

Amostra de labor . n,Os : 7850 e 785 1 
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PERFIL 272 - DESCRIÇÃO GEI<AL E CARACTERlSTICAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 161 BA (Zon;) Baixo Médio São Francisco) 

Data - 11/ 09/71 

Classificação - SOLONETZ SOLODIZADO Ta .. \ fraco tex tura arenosa/média fa· 
se caatinga lúperxeróf ila de vdrzea relevo plano. 

Localização - Lado eSQuerdu da es {r~ld~\ Sento-Sé - Xique-XiquG, distando 15 
km de Sento-S6. Mun icipio de Sento·Sé. 

Situação e declividade - Corte recente de estrada em terraço largo do rio São 
Francisco com 0,5"/0 de declividade. 

Formação geológica e Utologia - Holoceno. Sedimentos. 
Material originário - Sedimentos aluviais argilo-arenosos. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano, 
Altitude - 450 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hiperxer6fila de várzea arbustiva aberta com domi· 

nância de carqueija, jurema e carnaubGira. 
VegetaçG'o primdFia - Caat.inga hiperXC1"ófila de ván.ea. 

' Uso atual - Criação extensiva na caatinga. 

AI O - 15 cm; bnmo-amareladc-cscuro (lOYR 4/4, ttmido), bruno-claro-
acinzentado (lOYR 6/3, seco); areia franca; muito fraca peque· 
na a média blocos subangulul'es; muitos poros muito pequenos e 
pequenos; macio, muito firme, não plástico e não pegajoso; tran· 
sição abrupta e ondulada (12-20 em) . 

Bt 15 .- 45 cm; bruao-ncinzcntado (2,5Y 522, úmido), mosqueado muito, 
médio c distLto bnm.:::·f::rtc (7,5YR 5/8, úmido); franco-argUo
arenosa; forte colunar (15·25 em de Ji<7lmetro); muitos poros mui· 
to pequenos e ccmuns pequcncs, extremamente duro, extrema.
mente firme, plástico c pegajoso; transição gradual e irregular . 

C 45 - 65 cm+; bruno.acinzentado (2,5 YR, úmido) , mosqueado muito, 
médio e distinto bruno-amarelado (lOYR 5/6, úmido) e comum 
médio e d s tinto bnmo·fortc ("/,5YR 5/8, úmi.do); franco-argilo. 
aI'cnosa; moderada grande Cc!t"'lar; peros ccmuns muito peque
nes e poucos médios; extremo mente dure, extremam~nte firme, 
ligeiramente plástic0 c ligeiramente pegajoso. 

Raízes - COinur.s no AlI poucas no lIBt e rar~s no BC. 

Observação - A parte inferior do hcrizc nte C aprescnta efervescência, princi
palmente em pontos asbrnnquiçados, 
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PERFIL 212 - ANALISES FíSICAS E QUíMICAS 

Amostra de labor. n.~s: 7729 a 7731 
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PERFIL 273 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFOLÓGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra 172 BA (Zona Sertão do São Francisco) 

Data - 27/ 05/ 72. 

Classificação - SOLON ETZ SOWDIZADO Ta A fraco textura arenosa/média 
fase caatinga hiperxer6fila relevo plano. 

Localização - Estrada Macururé - Estreito, a 15km de Estreito (lado direito da 
estrada). Município de Chorrochó. 

Situação e declividade - Topo plano de elevação muito suave. 
Formação geológica e Urologia - Pré·Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Plano. 
Relevo Regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 340 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Muitos calhaus de quartzo semi-desarestados. 
Erosão - Laminar moderada a severa. 
Vegetação local - Caatinga hiperxerófila com carqueja. coroa-de-frade, macam· 

bira, mandacaru c facheiro. 
Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 
A O - 6 cm; (não coletado). 

Ó - 15 em; franeo-argilo-arenosa. 
15 - 22 em; franco-argilo-arenosa. 

Observação - Descrição e coleta parciais , 
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PERFIL 273 - ANALISES F!SICAS E QU!MICAS 

Amostra de labor, n,'s: 8367 • 8368 
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PERFIL 274 - DESCRIÇAO GERAL E CARACT/l.RISTlCAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra extra - 97 BA (Zona Sertão do São Francisco) 

Dala - ()9/09/71 

Classificação SOLONETZ SOWDIZADO Ta A fraco textura arenosa 
lüenta/média cascalhenta fase caatinga hiperxerófila 
suave ondulado. 

casca· 
relevo 

l .. acaUzação - Estrada São Saité - Barra do Tarrachil, a Skm do entroncamento 
Com a Rio.Bahia (BR-U6). Município de Macururé. 

Situação e declividade - Meia trincheira em terço superior de encos ta muito 
suave. 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material origindrio - Saprolito da rocha mencion&da. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regione1 - Plano e suave onclt11ado. 
Altitt!de - Da ordem de 4CO metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenr.do. 
Pedregosidade - Ausente . 
Erosão - Laminar ligei ra n moderada. 
Vegetação lecal - Caatinea hiperxerófila pouco densa. 
Vegetação prtl11dda - Caatinga hiperxerófila. 
Uso atual - Pecuária extensiva (caprinos e ovinos) na caatinga. 
Al O - 20 em; bruno-muito-claro-acinz,c;::tado (lOYR 7/3, ítmido); creia 

cascalhcnta. 
8~lt 20 - 30 em; bruno-claro-acinzentado (lOYR 6/ 3, úmido); franco·areno· 

s~ cascalhenta; extremamente duro, firme. 
B:!:! t 30 - 40 cm +; bruno-am::trelado (lOYR 5/4, úmido); franco-arenosa; 

muito duro, f.-iáveJ. 

Observação - descrição e coleta pnrciais. 
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PERFIL 274 _ ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. n.Os: 7854 a 7856 

, __ da Composlçoo granulom~lnca 
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PERFiL 275 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFUWGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostras Extras 155 e 156 AL (Zc;na Sertão do São Francisco). 

Data - 28/04/ 72. 

Classificação - SOLONETZ SOLODTZADO Ta A fraco textura arenosa/ média 
fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. 

LocaliZdção - Estrada Glória - Paulo Afonso. a 20 km de Paulo Afonso. Município 
de Paulo Afonso. 

Situação e declividade - Meia trincheira e m terço inferior de en(;o~ta com decli-
vidade de 3 a 8%. 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano. Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito de Gnaisse. 
Relevo local - Suave c.!ldulado. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 230 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado, 
Pedregosidade - Alguns calhaus de quartw à superfície. 
Erosão - Laminar moderada . 
Vegetação local - Caatinga hipcrxerófi!a aberta. 
Vegetação primá1'ia - Caatinga hiperxerófi la. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caa tinga. 

8 21 1 13 - 25 cm; bruno (lOYR 4/3, úmido), bruno (10YR 5/3, seco); franco-
argilo-arenosa; moderada média a grande colunar; extremamen
te duro, extremamente firme. 

8 22 t 25 - 35 cm; bruno-claro-acinzenrado (lOYR 6/3, úmido); franco-argilo-
arenosa; moderada média prismática composta de moderada mé
dia a grande blocos subanbrulares; mu ito duro, firme . 

Observações - 1) Especialmente nas superfícies de contato dos agregados, ob
servam-se cores mais escuras: bruno-escuro (lOYR 3/3. 
úmido); 

2) Descrição e coleta parciais ; 
3) Não foi colhido o horizonte A. 
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PERFIL 275 - ANALISES F/SICAS E QUIMICAS 

Amostra cte labor . n.'s: 8215 • 8216 
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15 - SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS 

Incluem solos hid romórficos com horizonte "gley" na parte subsuperflcial 
Solos Gleyzados Indiscriminados (principalmente Gley Pouco Húmlco e Gley 

Húmico) - e Solos Orgânicos, descritos respectivamente nos intens 16 e 17 . 

Compreendem apenas a fase que se segue. 

SOLOS HIDROMORPICOS INDISCRIMINADOS tase campo de vdn:ea T"" 
levo plano. 

16 SOWS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS 

Sob esta denominação es tão induídos solos com horizonte "gtey· (fig. 112) 
na p~rte subsuperficial [principalmente Gley Pouco Húmico (fig. 112) e Gtey Hú· 
mico 1. eutróficos e distróficos, com. nrgilZ! de at ividacle alta e baixa e com classes 
d~ texturas diversas. 

Distribuem·se pela Faixa Cos teira, principalmente .na Baixada Litorânea, 
destacando--se as áreas das zonas Cac3ueira e do Extremo Sul, onde constituem 
Grupamentos Indiscriminados com os Solos Orgânicos. Na zona do Litoral Nor. 
te são encontradas pequenas áreas, onde estes solos foram mapeados como Gru
pamento Indiscriminado juntamente com os Solos Aluviais. 

São derivados comumente de sedimentos argilosos e argilo-arcnosos refe
ridos ao Holoceno, apresentando rd~vo plano (fig. 114) com vegetação de cam
po e floresta perenif6lia de várzea. Na Zona do Litoral Norte, onde os Solos Gley
zados formam Grupamentos indiscriminados com os Solos Aluviais, os climas são 
3dTh e 5cTh da classificação de Gaussen e As' e Am de KQPpen, com 1 a 4 meses 
secos, índice xerotérmico de O a ICO, e precipitações pluviométricas médias anuai.s 
de 1.200 a 1.400. mm. Nas zonas Cacaueira e do Extremo Sul, onde os Solos Glev
zados formam Grupamentos Indiscriminados com Solos Orgânicos. estão ~oh 
condições dos c1imas 6a e 4dTh de Gaussen e Ar e Am ele Kõppen, com O a 2 me
ses secos. índice xemotérmico de O a 40 e predpitações pluviométricas medias 
anuais de 1..250 a 2.000 mm. 

Os Solos Gleyzados são formados nos terrenos baixos da zona úmida cos· 
teira, onde há uma 1.nfluência permanente ou durante grande parte do ano do 
lençol d'água. Sob estas condições formam-se solos mal ou muito mal drenados. 
com horizonte subsuperficial ("gIey") de c010ração acinzentada em decorrência 
da redução do ferro que se processa em meio anaeróbio. Normalmente este ho
rizonte apresenta mosqueado. Os Solos Gleyzados Indiscriminados, conforme 
me.ncionado antes, compreendem Gley Húmico e Gley Pouco Húmico. Ambos são 
caracterizados por apresentar horizonte "gley" na parte subsuperficial, diferin
do, entreta nto, no horizonte A, que é mais espesso, mais escuro e com teores 
mais elevados de materia orn:ânica no G!ey HúmicQ, quando relacionado com O 
horizonte A do Gley Pouco Húmico. 

Ambos se caracterizam, por apresentar sequência de horizonte ACg, textu
ra normalmenr-z ~rgilosu ou muito argilo"a, saturação de bases preaominante
mente baixa (solos distr6ficos) e raramente alta (solos eutróficos), sendo mode
rada a for temente ácidos. 

O horizonte A do Gley Pouco Húrnico é comumente moderado e apresenta 
espessura a 8 a 20 em ; coloração (solo úmido) ci nzento·muito·escuro (N3/), bru
no·acinzentado-muito escuro (IOYR 3/2,5) e bruno·avermelhado-escuro (SYR 2/ 2); 
a estru tura varia de maciça a frac~ ou moderada pequena a grande granular; 
Quanto à consistência o solo é ligeiramente duro a du ro quando seco, friável a 
firme quando úmido. plás lico a muito p lóstico e ligeiramente pegajoso a muito 
pegajoso quando molhado . O horizonte A pode compreender Al C Aa e normal

mept.':'". ~ !nmsição deste horizonte para ° C. é abrupta ou clara. 
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o horizonte Cc (que compreende CIC, CZh Csc ... ) pode ou não apresentar, a 
profundidade variáveis, uma camada de matéria orgânica semidecomposta. Quan
to a coloração o solo (úmido) varia predominantemente de cizento e cinzent<r 
muito-escuro, ocorrendo também bruno-forte, bruno-escuro e coloração variega· 
da, com matizes 2,SY, 5Y, 7,SYR e lOYR, valores comumente de 4 a 5 (com extre
mos de 2 a 6, e cromas de O a 1 (por vezes a tingindo 6 e a té mesmo .8). Quase 
sempre o Cc apresenta mosqueado comum a abundante, pequeno a grande, e pro
eminente ou distinto, frequentemente bruno-escuro e bruno-amarelado, ocor
rendo também cinzento-escuro, ver melho-amarelado e amarelo-brunado. A estru
tura é maciça, ocorrendo também fraca grande pdsmática e forte pequena a 
média blocos subangulares. Quanto à consistência o solo é duro a extrem amente 
duro quando seco, predominenterncnte finne quando úmido, e plástico a muito 
plástico e pegajoso a muito pegajoso quando molhado. 

O Gley Húmico, conforme j á m encion;;tdo, apresenta horizonte A majs es
pesso que Gley Pouco Húmico (fig. 112) de coloração cinzento-muito-escura ou 
mesmo preta, resultante da acumulação de matéria orgânica proveniente da de
composição de vege tais. 

O uso agrícola destes solos restringe-se a algumas áreas com pastagens 
(fig. 114), cana-dc-açúcar. culturas de cacau e pouca fruticultura. A principal Ji
mitação ao uso agrícola destes solos decorre do excesso de água (lençol freát i
co próximo ou à supedície) que prejudica sens ivelmente o desenvolvimento das 
raízes das plantas, quando não são drenados. Para a utilização racional em agri
cuJturn, requerem drenagem afim de manter o lençol freá tico em nível adequa~ 

do, correção da acidez pela calagem, e adubação complementar. Feito isso os so
los tornam·se de ótimo potencial agrícola, com produções elevadas. Em condi
ções naturais (sem drenagem) podem ser usados para cultura do arroz e pasta
gens naturais. 

Segue-se a única fase desses solos. 

SOLOS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS 

fase campo e floresta perenifó lia de várzea relevo plano. 

1.° componente das unidades HGI e HG2. 
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PERf'lL 276 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 9 BA (Zona Cacaueira) 
Data - 29/ 05/ 63. 
Classificação - GLEY POUCO HVMICO EUTROFICO Ta A moderado fase flo

resta perenifólia de várzea r elevo plano. 
Locali~ação - Fazenda Sta , Luzia, lado direito da estrada ltajuípe - Itabuna. 

5 km após ltajuípc. Município de Itabuna. 
Situação e declividade - Trincheira em vár/.ca de um af1uentc do rio do Braço. 

Declividade de 1 a 2%. 
Fo, mação geológica e litologia - HolocCDO - Sedimentos. 
Material originário - Sedimentos argiJo-a rcnosos, argilo-siltosos e arenosos. 
Relevo local - Plano. A várzea apresenta la rgura de aproximadamente 300 me-

tros. 
Relevo regio nal - Plano de várzea. 
Allítt/de -
Drenagem - Mal drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Não aparente (nula) . 
Vegetação local - Pastagem de capim-dc-p lanta, com moitas esparsas de papiros. 
Vegetação primária - Floresta perenifólia de várzea. 
Uso atual - Pas tagem de angola (ou bengo, ou capim·de-planta). 
AI O - 10 em; bruno-acinzentado-muito.escuro (lOYR 3/2~, úmido); fran-

co-argilo-sHtosa; moderada média a grande granular; friável, mui
to plástico e muito pegajoso; transição abrupta e plana. 

C1, 10 - 45 em; cinzento-escuro (IOYR 4,5/ 1, úmido); mosqueado abundan-
te, pequeno e proeminente, bru.no.escuro (7,5YR 4/ 4, úmido); 

franco-argilo-siltosa; granrle p rismática; presença de "'slickensi· 
de"; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa e 
plana. 

I1C2K 45 -75 em; cinzento-escuro (N/ 4 úmido); mosqueado comum, pequeno 
e distinto, bruno.amareJado (JOYR 5/ 6, úmido); argUa; grande pris
mática; presença de "slickenside"; firme, muito plástico e muito 
pegajoso. 

I1JCSK 75 - 90 em; cinzento (N 4,5/ , úmido); mosqueado abundante, gran-
de e proeminente, br uno-eseuro (7,sYR 4/4, úmido) e preto (N/ 2, 
úmido); franco-argilo.arenosa; maciça; firme, plás tico e muito 
pegajoso; transição clara e ondula da (1()..20 em). 

IVC40 , 90 - 110 em; cinzento (N S/ , úmido); mosqueado abundante, grande e 
proeminente vermelho-ama relado (5YR 4/ 8, úmido) e pequenas 
pontuações pretas (N 2/, úm ido); areia franca; maciça; muito 
friável, ligeiramente pLástico e ligeiramente pegajoso; transição 
clara e ondulada (10-25 em). 

VC(iK 110 - 150 em; cinzento (2,5Y S/ I, úmido); mosqueado abundante, gran-
de c proeminente bruno-escuro (7,sYR 4/ 4, úmido) e pontuações 
pretas (N 2/ , úmido) e brancas; areia franca; maciça; muito friá
vel, não plástico e ,não pegajoso; transição abrupta e ondulada 
(25-45 em). 

VICo' 150 - 170 cm+; coloração variegada constituída de cinzento (N 5/, 
úmido), cinzento-escuro (N 4/, úmido), preto (N 2/, úmido), bru
no.amarelado (10YR 5/4, úmido e bruno-forte (7,5 YR 5/6, úmi
do); argila; maciça; firme, muito plásico e muito pegajoso. 

Raizes - Abundantes no AI' diminuindo gradativamente até o IVC" sendo 
de diâmetro em torno de 2 mm . 

Observação - O perfil constitui inclusão na área de PE3. 
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PERFIL 276 - ANALISES F15ICAS E QU1MICAS 

.c\mostra de labor. TI,OS: 34.086 a 34.092 
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lO- 45 
45- 75 
75- 90 
')0 110 

110-150 
150-170+ 

O 
O 
O 
U 
O 
O 
U 

o 100 
O 100 
O ICO 
O 100 
O ICO 
6 94 
I 99 

2 
4 
6 

25 
68 
70 
4 

15 
16 
17 
32 
19 
14 
10 

53 
47 
32 
17 
2 
(, 

33 

30 
33 
45 
26 
1I 
10 
5:~ 

16 
28 
42 
22 

9 
9 

49 

47 
15 
7 

15 
15 
6 
8 

pH(U,S) Complexo $Ortivo 11 
mE/lOOil >~ • • " lO 6.# 

.cP K:.+ IValor S Valor T ,,~ 
KC11N Ca~ ;~g-' ". A1'~ H' >" 

(soma) • I (so::na) '" 
AI 5,6 4,7 9,2 5,7 0,2 ~ 0,53 15,7 0,2 6,3 22,2 71 
lIC11 6,7 5,6 8.6 7,4 o;q 

NJ C,26 16,5 O 1,4 17,7 92 
IlC21 8,1 6,9 19,0 13,9 0,04 0,36 33.3 O O 33,3 100 
IIIC3~ 7,7 6, 1 6,8 8,'~ 0,( 2 0,2) 13,4 O O 15.4 100 
IVC4 J 7,5 6,3 3,3 3,2 0,02 1,17 6,7 O O 6.7 100 
VCfil' 7,6 6,3 3,0 3,1 0,03 0,18 6,3 O O 6,3 100 
VICel 7,4 5,9 13,7 16.2 0,06 0,05 30,0 O O 30,0 100 

, ---, 
A: .:lquc 11 25°,1 " -=.1 

pC ;' .. 
C 

/I " JlC.rilOlll" (or~"ni;;o) 

" N 

S10, 1111,0" I Fo,o" TiO, I .. 
1 , ~7 

Si()~ SiO 
--- ' I'{ ~ (~ 

;\ 1:,0,: 
,\1 ,,0 :: 

Fl.:jO:: 
P:iO~ (Ki ) ( Ki) 

AI 3,89 0,42 9 17,2 7,2 7,0 2,57 0,20 4,06 2,50 1,61 
I1C" 0,72 0,10 7 15,6 7,7 9,0 2,67 0,14 3,45 1,98 1,34 
nc2 • 0,17 O.oz 9 19,5 10,3 8,5 2,82 0,09 3,22 2,12 1,88 
IIICar 0, 14 0,Q2 7 11,7 6,0 11,1 4,26 0,26 3,32 1,52 0,85 
IVC •• 0,ü7 0,01 7 5,6 2,8 8,6 4,99 0,16 3,41 1,15 0,51 

VCôl 0,05 0,01 5 5,7 3,0 7,7 4,50 0,09 3,23 1,23 0,61 
VICo. 0,06 0,01 6 27,0 13,0 10,2 2,80 0,16 3,46 2,33 2,04 

~ 
lOO.AlH + ] !l 
S+Al ...... 'i! n 

.; 

1,2 18 
O 5 
O 6 
O 33 
O 32 
O 23 
O 29 

Eqll i ' ... · 

~Ir 1l'J1Tr (k 
\.:nl .!adc 

" 
2 48 
I 31 
1 34 
1 23 
3 10 
3 10 
O 51 



PERFIL 277 - DESCRIÇÃO GERAL E CAIlACTEIltSTICAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 44 BA (Zona Cacaueiro). 
Data - Abril de 1965 
Classificação - CLEY POUCO H VM [CO EUTROFICO Ta A moderado tex tura 

a rgilosa fase flores ta perenifólia de várzea relevo plano. 
Localização - Roça Fim do Mundo, da Estação Experime;:tal de Uruçuca. Muni

cípio de Uruçuca. 
Situação e declividade - Trincheira situada em trecho de várzea junto ao sop~ 

de enccsta de colina com declividad.e inferior a 3%. 
formação geológica e litologia - Holoccno. Sedimento!>. 
Material originário - Deposição colúvio-aluvial de material a rgilo-arenoso. 
Relevo local - Plr.;1o de várzea. 
Relevo regional - Plano de várzea. 
Altitude - Da ordem de 90 metros. 
Drenagem - Muito mal drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Não aparente. 
Vegetação local - Cacau sombreado com Eritrina. 
Vegetação primária - Floresta percnifólia de várzea. 
Uso atual - Cultura de cacau. 

A, 

lIIe" 

o _ 8 em; cinzcnto-muito-cscul'o (N 3/, úmido); franco; fraca peque
na a grande granubr; li gcil'mr.-,~ntc duro, friável . muito plás tico 
e ligeirarnr;:'lle pegajoso; transição abrup t:t c plana. 

S - 15 cm; cinzento-muito-escuro (r.J 3/. ó n iuc) ; franco; fraca peque
na a grande granular; duro. fr iávcl. muito plástico e ligeiramen
te pegajoso; transição abrupta e plana. 

15 - 40 cm; cinzento-escL:ro (N 4/, úmido); argila; fraca grande pris
m ática; extremamente dLll"O, muito firme, muito pl:l$tico e p~g;;l

jcso; transição abrupta c irregular (22-28 cm). 
40 -~ 52 em; cinZf;;~to-esCLlro (5Y ~/1. úmido); mosqueado pouco, pc

queno e proeminente, brunr"amarelatlo (lOYR 5/4. úmido); argi
lo-ar~nosa cascalhenta; fraca grande prismática; plástico e pega
joso; transição abrupta e plana. 

IVCar 52 - 72 em; cinzento-cscuro (SY 4/1, úmido); mosqu2ado ccmum, peque-
no e prcemjnr,·: tc, bruno-amarclado (1 :JYR 5/4, úmido); franco
argila-arenosa cascalhenta; forte pequena n média blccos suban
guiares; extremamente duro, firme, pláctico e ligeiramen te pegajo

so; transição ahrupta c plana. 
VC. r 72 - IOj cm + ; bruno-forte (7,SYR 5/ 6, úmido); mosqueado comum, 

médio e proeminente, ci,;..z.ento-escuro (5Y 4/ 1, úmido); franco
arenosa com cascalho; pequ.:;:na a média bloccs subangulares; 
duro, friávcl, plás tico e ligeiramente pegajoso; transição abrupto 
e plana. 

RllL<.es - Superficiais em maior P~'opol'ção até o As. 

Observações - 1) O perfil apresenta-se pra ticamente sem poros; 
2) Presença de minerais primários a partir de ne l !:, aumentan

do cç;\1sideravelmente nos sutüorizontes inferiores; 
3) Ocorrência de alguns seixos de 4 a 20. em de diâmetro no 

IUC, •. 
4) A roça onde foi abertR a trinch~ll'a está aranada artificial. 

mente por uma vala principal, 12 metros abaixo e duas so. 
cundárias la tcrais a 10 metros da trincheira, 

5) O perfU constitui inclusão nQ área cle PEl, 
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PERFIL 277 - ANALISE MINERALóGICA 

A, 

A, 

Areias - 50% de quartzo com tonalidade cinza, a1guns grãos angulosos, 
pouco bem arredondados; 40% de ilmenita e magneto ilmenita; 10% 
de fe ldspato intemperizado; traços de magnetita , cstaurolita, mica in
tcmperizada e detritos. 
Cascalhos - 50% de feldspato, muitos grãos intemperizados; 30% de 
quartzo leitoso; 15% de concrcções ferruginosas; 5% de fragmentos de 
rocha (quartzo. óxido de ferro, feldspato, turmalina e homblenda); t1'a· 
ços de concreções ferruginosas, carvão e detritos. 

Areias - 35% de quartzo, grãos hialinos, leitosos, uns de tonalidade 
c inza; 30% de magnetita; 30% de feldspato; 5% de concreçõcs ferrugi
nosas; traços de ilmenita, carvão e de tritos. 

Cascalhos - 40% de quartzo, alguns grãos com óxido de ferro; 30% de 
feldspato; 20% de fragmentos de rocha; 10% de concreções ferrugino
sas; traços de detritos . 
Calhaus - 100% de fragmentos de rochas (feldspato, material escuro 
c óxido de ferro). 

Areias - 40% de quartzo; 30% de feldspato; 30% de ilmcnlta; traços de 
magnetita. estaurolita, mica e hornbJenda .. 

Cascalhos - 40% de fragmentos de rocha; 30% de feldspato; 25% de 
quartzo; 5% de concreções ferruginosas COl'P manganês; traços de mag
neto, ilmenita e detritos . 

UIC2, Areias - 55% de quartzo, alguns grãos com tonalidade cinza e com in
dusões de magnetita; 40% de feldspato; 5% de magneto ilmenita; tra
ços de mica intemperizada, hornblenda, estaurolita, magnctita e concre
ções manganosas. 
Cascalhos - 90% de feldspato, uns grãos com inclusões de ilmenita e 
magnctita; 10% de fragmentos de rocha (feldspato com i1menüa); tra
ços de quartzo e concreçõcs ferromanganosas. 

Calhaus - 100% de fragmentos de rocha. 

IVCsl" Areias - 50% de quartzo, uns grãos com tonalidade cinza; 30% de felds
pato; 20% de magnetita; traços de mica intemperi7.ada, estaurolita e 
hornblenda. 
Cascalhos - Em maior percentagem quartzo com tonalidade cinza, a 
maioria com aderência de feldspato; feldspato com tonalidade cinza; 
fragmentos de rocha (feldspato e quartzo). 

VC4C Areias - 85% de quartzo, muitos grãos com aderência de óxido de fer
ro; 100% de magnetita; 5% de feldspato ; traços de mica alterada, ilme
nita, horblenda, turmalina, fragmentos de rocha (feldspato, quartzo, horn
bIcnda), actinolita e ooncreçôes ferruginosas. 

Cascalhos - Quartzo com tonalidade cinza em maior percentagem; fel
dspato, com tonalidade cinza; ["t'agmentos de rocha (feldspat.o, quartzo 
com biotita e hornblenda); concreçOes magnetíticas. 
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Fig.111 
Aspecto de vegetação em área de Solos Indiscriminados de Mangues próximo ã desembocadura do rio 
Itanhém. Munic(pio de Alcobaça. 

Fig.112 
Perfil de Gley Pouco Hú
mico, a 8 km de l1anhém. 
na estrada para Batinga. 



.. 

Fig. 113 
Aspecto de taboal em várzea com Solos Hidromórficos Distr6ficos (provavelmente Solos Orgânicos). 
Munidpio de Alcobaça. na estrada para Caravelas. 

, 

Fig.1 14 
Uso (pastagem natural) de Solos Hidromórf icos Distr6ficos nas margens da aR ·101, ao su l de Cruz 
das Almas. 



PERFIL 277 - ANALISES FISICAS E OVfMICAS 

Amostras de labor . n.Os : 1022 a J027 

Frações da ComposIção Q:r.a nuJométrica 
~nsldade Horizonte d. terra fina ~ amostr:! lotai (dispersão , om NaOH) ~ ~, .0 g/em) " « .~ ~ ~ " ~~ 

;3!!! .. ~r ~..oE 
~E 

!ô""S • . ~ ... :::l 

~e e E Are" Areia 
. ,. o 

~ Si ltc l'.r5i111 "'E " ~ c " srmbolo Profundidade Jl-li ~E .. ~ E ~rontl fina O.O5·0.(l()2 < ,002 .~ ., "" SI e e o 

~" li ._'" -0,20 :>.20.0 .05 • ~ ,ro 
~~ >-~V mm mm < ~ " uI< mm mm < 

A., o 8 U Y9 12 22 48 18 6 69 2,67 
A, 8- 15 1 98 12 23 43 22 11 50 1,95 
Het , I õ- 40 o 99 la 13 27 50 45 10 0,54 
IIIC2~ 40- 52 I 15 84 35 11 17 37 30 19 0,46 
IVC" 52 72 O 15 85 46 la 22 22 14 36 1,00 
VC", 72-105+ O 7 73 42 15 27 16 8 50 1,69 

pH(I :2,.5) Complexo sortivo '" " u > 
mE/lOOg >] lOO.A}>" " A Horizaat.e 

j~; :~ ~ 
Valor 5 ,,"alor T S+Al-..... X-ClIN Ca~ M." K' Na' Al·H H' ~ 

(soma) (soma) ~ -.. 
-

A., 5,4 4,9 4,9 2,4 0,06 0,21 7,6 O 3,6 11.2 68 O lO 
A, 5,3 4,6 3,5 2,2 0,04 0,16 6,0 O 3,2 9,2 65 O 6 
He1 .. 5,8 4,6 3,7 8,0 0,04 0,33 12, 1 O 1,9 14,0 86 O 3 
lllC,. 6,5 5.1 3,2 15,3 0,04 0,46 19,2 O 1,1 20,3 95 O 2 
1VC:l1" 6,9 5,1 3,2 16,4 0,03 0,61 20,2 O 1,0 21,2 95 O 1 
VC.I" 7,2 5,3 4,3 15,4 0,03 0,87 20,6 O 0,0 20,6 100 O 2 

Ataque por H2SO. d = 1,47 
Si02 Si02 

EQuiva-C 
N C % AI,O, 

;, 
lente de 

Ar ~ 03 
I-ú- z Horl&OQf. (o~co) .. N !{,O, 

!li f- umidade .. Si02 AI20a Fe20 S Ti02 P20 :i 
(Ki) (Ki) Fe20 J .. 

A' l 1,78 0,21 9 8,6 4,5 10,3 13,07 0,06 3,24 1,32 0,69 2 23 
A3 1,00 0,12 8 9,5 6,2 9,7 12,5 1 0,06 2,60 1,30 1,00 2 21 
ncla' 0,36 0,05 7 19,8 16,0 7,2 5,71 0,06 2, 12 1,64 3,47 2 35 
IIC21 0,27 0,05 5 18,9 11 ,0 7,7 3,54 0,22 2,94 2,03 2,22 2 31 
IVCs' 0,18 0,03 14,2 5,5 12,7 5,00 0,32 4,38 J .77 0,68 3 23 
VC"" 0,15 Om 15,8 5,9 13,6 3,19 C,63 4,56 1,84 0,68 4 21 



17 - SOLOS ORGANICOS 

Compreendem solos hidrom6rficos. (fig, 113), pouco desenvolvidos, essen
cialmente orgânicos, muito ácidos, constituídos por resíduos vegetais fibrosos de 
coloração preta e cinzento-muito--escura, com elevado conteúdo de matéria orgâ
nica muito mal drenados, encontrados sob condições de permanente encharca
mento (fig. 113) e originados de progres'iivas acurnulaçõc'i de matéria orgânica 
proveniente de vegetais. 

Estes solos são conhecidos por "turfa s" e "paús", podendo-se distinguir 
dois estágios principais de decomposição da matéria orgânica: "muck". quando a 
matéria orgânica já se encontra bastante decomposta e "peat", quando a matéria 
orgânica é de cará ter fibroso, em estágio incipiente de decomposição. 

Apresentam horironte superficial de coloração (solo úmido) geralmente 
preta, seguido de camadas constituídas por matéria orgânica parcialmente de
composta de coloração preta Ou cinzento-muito-escura . 

Os teores de carbono nestes solos são muito elevados, bem como os de ni
trogênio. O pH é geralmente baixo, os valores de hidrogênio são sempre altos, 
enquanto o alumínio trocável apresenta valores que variam de baixos a altos. 

As prLncipais ocorrências destes solos es tão restritas às Zonas Cacaueira e 
do Extremo Sul, onde eles formam Grupamento Indiscriminado com Gley Pouco 
Húmico e GLey Húmico. 

São usados com pastagens natu rais e artificiais, culturas de ba n.:ma e mano 
dioca. Em condições natu rais somente a cultura do arroz se adaptd, com algu· 
mas restrições, a estes solos. O aproveitamento agrícola racional de :;tes solos re
quer drenagem, correção de acidez e adubação. De um modo geral, depois de 
drenados se adaptam bem à oiericultura, culturas de bananeira, arroz, cana-de· 
açúcar e pastagens. 

Compreendem apenas a fase que se segue. 

SOLOS ORGANICOS INDISCRIMINADOS fase campo e floresto perenifólia 
de vdr::ea relevo plano. 

2," componente de HGI. 

BB4 



PERFIL 278 - DESCRiÇÃO GERAL E CARACTER ISTICAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 58 BA (Zona Cacaucira). 

Data - Fewreiro de 1966. 

Classificação - SULU URCiAN1CO JJ/STROFICO fase campo de várzea relevo 
plano. 

Lor:alizacãn - Fazenda "Os Largos" (Roça da Farinheira), localizada no km 9 da 
estrada para Barreiras . Município de Canavieiras. 

Situação e declividade - Perfil situado em vàrzea do Rio Pardo com O a 10/0 de 
declividade. 

Formação geol6gica e fitologia - Holooeno. Dep6~itos de detritos vegetais pelo r io 
Pardo. 

Material originário - Produto da decomposição "j.:1 situ" de detritos vegetais e 
camadas de deposição de origem fluvial. 

Relevo local - Plano de várzea entrecor tado por riachos perenes. 
Relevo regional - Plano de váI7.ea. 
Altitude - 20 metros. 
Drenagem - Ma l drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Rmsão - Não aparente (nula). 
Vegetação primária - Campo de várzea. 
Uso atual - Pastagens de capim sempre-verde e angola c culturas de mandioca, 

banana c coqueiru. 

All 0- 27 cm; preto (SYR 2/ 1, úmido); fl"é.'.nco-argilo-s iltosa; moderada a 
forte muito pequena a pequena granular; plás itco e pegajoso; tran
sição clara c plana. 

27 - 50 cm; preto (5YR 2/ 1, úmido); franco-argilosa; maciça; ligeira
mente plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

3'. camada 50 - 95 em; brunc·avermelhado-e!:curo (SYR 3/2, úmido); franco-ar· 
gilo-sil tosa ; muciça; plástico e pegajoso; t ransição abrupta e 
ondulada. 

4~. camada 9S - 103 cm; bruno-acinzent3do-cscuro (lOYR 4/2, úmido); areia fran
ca; maciça muito pOl1CO coerente; ligeiramente plástico e ligei· 
ramente pegajoso; transição abrupta c ondulada (8·12 cm). 

5", can'lada 105 - 165 em +; bruno-e~curo (lOYR 3/3, úmido); franco·arenosa; ma
ciça pouco cocrent'.::; não plástico e não pegajoso. 

Raítes - Abundantes a té ri 4' . camada c poucas na 5' . camada. Presença de 
raizes, de diâmetro em torno de 10 cm; em início de decomposi
ção no All e IIA1:;!; muitas raízes mortas, de diâmetros em tor
na de S a 10 nlm, fibrosas e semidecompostas na 3". camada. 

Obse1vações -- 1) Lençol freático a 170 cm ; 
2} Atividade biológica proveniente de minhocas no All e IIAu:; 
3) Perfil colhido na área de PI. 
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PERFIL 273 - ANALISES F1SICAS E QUiMICAS 

Amostras de laobr. n,Os : 1773 a 1777 

FrnçÕt:s da 
Composição sranulomêlrlca 

Horizonte 
da ferra fina ~ amostra lotai (dispersão ,om N'aOH) .0 .. •• .~ '. ~, ~~ 

.~ .: :::l.g .f " '~ 
.8E 

~ . ~~ 
~E E Meia Areia --Si lle Ar5i1 i!. . - ~u 

e-E 
., 

'-' ~ # # ShaboJo Pr.ó{~didilde ~~ ·E ~rona fina 005·0,002 < .em '§" ON ~ .5", ·0.20 0.20-0.05 em 
/lA 8lá ""-v mm mm < mm nlm 

All 0-27 o o 100 8 5 55 32 7 78 1,72 
IIA1:! 27- 50 o O 100 23 11 33 33 3 91 1,00 
3", cam. 5G- 95 o O 100 9 2 57 32 1 97 1,78 
4", cam. 95-105 o 3 97 72 14 8 6 1 83 1,33 
5', caro 105-165+ O 6 94 59 18 12 11 1 91 1,09 

- -
p H(l :2.5) Complexo sc.;liv;) '" • mE/lOOg >" • 

HorIzmIte ," o uS ..... 
Au 3.7 
I1A12 3.3 
3~ caro. 3.5 
4~ cam. 4.0 
5" cam 4.2 

C 
Hcrizontll!' (ozP,n.ico) .. 

KC1IN 

3.4 
3,1 
3,4 
3,7 
4,0 

, , 

N c 
.. N 

_-'----'-_JJ 
All 39,07 1,45 27 

IIA'2 38.59 1,27 30 
j " cam. 27,13 0,85 32 
4" cam. 1,64 0.09 18 
5" cam. 3,22 0,11 29 

C." Mg" K' 

4,2 5.8 0,28 
1,3 0,23 
1,1 0.10 
0,3 0,01 
0.3 om 

Ataque por H 2S04 
% 

SiO:,! AI~03 Fe,03 

11 ,4 5.6 1.5 
12.1 7.1 0.6 
15,5 12,4 1,3 
1.6 1.3 0,7 
2.7 3,3 0.7 

.~ Valor S Vn [or T 
l" -' AI'" fi' >c 

(sorr:&) (som:l.) • 
" 

0,27 10,6 12,0 74.6 97,2 11 
0,24 1.8 18.6 93,5 113,9 2 
0,24 1,4 12.6 57,8 71.8 2 
0,04 0.4 1,4 5,5 7,3 5 
0,05 0,4 3.3 16,6 20,3 2 

- I d = 1.47 
Si02 Si02 Al,O, 

Ti02 ' p,O. 

AI :P3 R::P:l 
Fc:.!O;t (Ki) (Ki) 

0.33 0.09 3,46 2,96 6.1 
0,47 0,06 2.89 2.74 1.86 
0.82 0.05 2.11 1.98 15.1 
1,01 om 2.09 1,56 3,18 
1.07 0.02 j,39 1,23 8,07 

Densidade 
g/cm3 • ~ 

" ,1 E 

" 
';;;#:::1 
e ! < e B .e -~ ~ 

< 

~ 
HIO.Al·H ~ 

'li • o. 
S+Al'- '. o. 

" -.; 
53 3 
91 2 
90 < 1 
78 < 1 
99 1 

EQuha· 

~ I "" lente de 
umidade .. 

x 89 
X 102 
x 64 

7 
x 18 



18 - SOLOS ALUVIAIS 

Compreendem solos pouco desenvolvidos , resultantes de deposições fluviais 
recentes, que apresentam apenas um horizonte superficial - A diferenciado. so
bre camadas es tra tificadas He, IlIC, "', (fig. 115), sem que haja entre elas qual
quer relação pedogenética. 

As características morfológicas desh::s solos variam muito, principalmente 
em função da natureza dos sedimentos depositados, havendo, portanto, solos que 
apresentam os mais di ferentes aspec tos com relação a t-.~xtura , coloração, estru~. 
tura e consistência. 

Na á rea mapeada predominam Solos Aluviais clltróficos, ocorrendo tam
bém sol05 dislróficos, lodos com argila de atividade alta ou baixa (Ta e Tb). 

Os p"ó!rfis estudados apresentam horizonte A moderado ou fraco com es
pessura de 5 a 27 em, coloração (quando úmido) bruno-amarelado (lOYR 5/4 e 
5/6), bruno (lOYR 4/3), bruno-acinzcntado (JOYR 5/2), bruno-acinzcntado-escuro 
(lOY-R 4/2) e bruno-escuro ( lOYR 4/ 3); estrutura maciça ou fraca a moderada' pe
quena a granular; consistência variando de :;olto a extremamente duro para o 
solo seco, solto a extremamente firme para o $010 úmido, e de não plástico e não 
per;a jcso a plástico c pegajoso para o solo molh~do. 

Abaixo do horizonte A, seguem-se camadas estratificadas de composição ' e 
[!Tantlloii1ctria dist intas, sem disposição preferencial e sem relação pedogenética 
cntre si. Nas camadas de textura argilosa, onde a peTmzabiJjdade é lenta, é fre
quente a presença de mosqueado. Em alguns casos, a saturação com sódio nas 
camadas mais pro[undas at inge valores iguais ou um pouco superiores a 6%. 

Ocorrzm principalmente nas zonas do Médio São Francisco, do Baixo Mé
dio São Francisco e do Sertão do São Francisco, em relevo plano (fig. 116), de 
Terraços da Depressão do Rio São Francisco, com algumas penetrações pelas 
baixadas de seus afluent'zs. São provenientes de sedimentos fluviais não consoli
dados de natureza e granulometria varic:>.d:ls, de~de arC!1O~:l. até argilcsa, referidos 
ao Holoceno . Estão scb condições de climas Aw, BSW"':l', BSwh', BSw'h' da clas
sificação de Kopjx!n e 4bTh, 4aTh, 2b, 2c c pequena área de 5aTh da classifica
ção de Gaussen, com 5 a 11 meses secos, indice xerotérmico de J CO a 300 e preci
pItações pluviométricas médias a!1Uais de 400 a BC:l mm, A vegetação é de flo

resta caduci fó lia de várzea e de caatinga de várzea (fig . 116) . Outras ocorrências 
significativas de Solos Aluviais verificam-se na zona do Litoral Norte, onde for
mam Grupamentos Indisc riminados com Solos Glcyzados, conforme a descrição 
referente a Solos Hidromórficos item 15 . Nesta zona apres'enta as precipitações 
médias anuais entrc 1.200 a 1.500 mm, clima t\s' e Af de Koppcn e vegetação de 
campo d~ vár.lea e floresta perenifólia de várzea. 

Na região mapeada, são usados com culturas de subsistência (milho, feijão, 
mandioca, etc) , pastagens e pecuária extensiva, fruticultura (coco-da-baía, banana), 
cacau, pequenas culturas de mamona e alguma olericultura (tomate e cebola, 

principalmente). São solos de grande potencialidade agrícola, que se pres tam pa
ra diversas culturas. Na zona semi-árida, onde a falta d'água constitui a princi
pal limitação ou uso agrícola destes solos, deve-se utilizar a irrigação, que tem 
dado bons resultados para diversas culturas, porém esta prática deve ser con
trolada a fim de se evi tar a salinização, sobretudo nos solos argilosos e COPl teo
res úmidos de sódio trocável no complexo . 

Segundo o caráter cutrófico e distrófico. solódico e não solódico, ativida
de da argila, tipos de horizonte A, classes de textura, fases de vegetação e relevo, 
estes solos foram subdivididos conforme segue: 
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15 .1 _ SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS (SOLODlCOS E NAO SOLODlCOS) E 
PISTR,úFICOS Ta e Tb A fraco e moderado textura indiscriminada. 

fase floresta caducif6lia de várzea e caatinga de várzea relevo plano 
I' componente de Aedl . Perfis 231, 283, 284, 285 e 286 . 

fase caatinga de várzea relevo plano. 

1.' componente de Aed2. 

15 .2 - SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS A fraco e moderado textura indiscrimi, 
nada. 
fase flo resta caducifólia de várzea relevo plano. 
4° componente de PE32. 

15 .3 - SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS A fmco textura b discriminada 
fa se caatinga de várzea relevo plano . 
3' componente de V8. 

15 .4 - SOLOS ALUVIAIS EUTROFlCOS Ta e Tb A fraco e moderado textura 
média e argilosa. 
fase caatinga hipoxeró/ila relevo plano 
2° componente de Re7. 

15 .5 - SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS Ta e Tb A fraco e moderado textura 
indiscriminada. 
fase floresta cadllcifólia de várzea relevo plano 
2" componente de PLSeI3 . 

15.6 - SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS SOLODICOS E N~ O SOLODIC{)S Ta A 
moderado textura indiscriminada 
fase floresta caducifólia de várzea relevo plano . 
Constituj a unidade Ac. Perfis 280 e 282. 

15. 7 - SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS 
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fase campo e flo res ta perenifólia de várzea relevo plano. 
2G componente de HG2. 



PERFIL 279 - DESCRIÇIlO GERAL E CARACTERfSTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 39 DA (Zona Extremo Sul) 

Dala - Abril de 1965 

Classificação - SOW ALUVIAL EUTROFlCO Ta A moderado textura arenosa flo
resta perenifólia de "drzea relevo plano. 

Localização - Fazenda São Jorge, na ilha Caçurumbá, Município de Caravelas. 
Situação e declividade - Trincheira sob coqueiral em área com declividade de 1 

a 3%. 
Formação geológica e litologia - Sedimen~os Holoceno. 
Material originário - Sedimentos areno·siltosos. 
Relevo loda! - Plano . 
Relevo regional - Plano. 
Altitude - Praticamente ao nível do mar. 
Drenagem - Bem drenado, 
l::r':Jsão - Não aparente. 
Vegetação local - Floresta subperenifólia. 
Vegetação primdriu - Floresta subperenifólia. 
Uso atual - Culturas de coque-iro, milho e feijão. 

mc, 

IVC, 

VC. 

VIC, 

VIIC, 

Raízes 

o - 15cm; bruno (lOYR 4/ 3, úmido) ; areia franca; fraca muito peque
,na a pequena granular; fr iável. não plástico e não pegajoso; tran
sição c1ar~ e plana . 

15 - 27cm; bruno-amarelado (lOYR 5/4, úmido); areia franca; maciça 
pouco coerenre; friável, não plástico e não pegajoso; transição 
gradual e plana . 

27 - 47 cm; bruno-amarelado (lOYR 5/ 4, úmido); areia tranca; maci
ça pouco coerente; friável, não plástico c não pegajoso; transição 

gradual e plana. 

47 - 65 em; bruno-amarelado (lOYR 5/8, úmido); areia franca; maci 
ça pouco coerente; muito friável, não plástico e não pegajoso 

transição gradual c plana. 

65 - 110 cm; bruno-amarelado (lOYR 5/8, úmido) ; franco-arenoso, maci· 
ça pouco coerente; muito friavel; não plástico e não pegajoso; tran· 
sição clara e plana. 

110 - 148 cm; amarclo-brunado (tOYR 6/6, úmido); franco-arenosa; ma
ciça pouco co;;!rente; fr iável, não plástico e não pegajoso; transição 
abrupta e plana. 

148 - 186 cm; amarelo-avermeJhado (8YR 6/8, úmido); areia tranca; 
maciça pouco coerente; friáveI, não plástico c não pl!gajoso; tran
sição abrupta e plana. 

186 - 206 cm+ ; amarelo-brunado (9YR 6/8, úmido) ; areia franca; ma
ciça pouco coerente; friáveI, ,não plástico e não pegajoso. 

- Abundan tes no AI e Aa, poucas no IICl e raras daí em diante. 

Observações - 1) Perfil muito poroso, com poros maiores no AI e JIC) . 
2) O perfil constitui inclusão na área de P i · 

PERFIL 279 - ANALISE MINERALOGICA 

Areias - 100% de quartzo hiaAino, alguns grãos corroído~; traços de ti· 
tanila, ilroe..,ita, cstaurolita c turmalina. 



AJ Areias - 99010 dt~ quartzo hialino; 1% de turmalina, i1meruta, feldspato, 
concreções argilosas e mica; traços de estaurolita, grãos rolados de 
quartzo, cianita, carvão e detritos. 

HC i Areias - 99% de quartzo hialino, uns grãos com aderência de óxido de 
ferro; 1% de feldspato, mica, turmalina, ilme.nita, homblenda e conCTE> 
ções argilo-ferruginosas; traços de cianita, estaurolita , carvão e detritos. 

[) IC2 Areias - 98% de quartzo hialino, uns grãos com aderência de óxido de 
ferro; 2% de ilmenita, concrt.çôes hematíticas com quartzo mica, mag
netita, turmalina e homblenda; traços de detritos, estaurolita e cianita_ 

lVCa Areias - 99% de quartzo hialino, uns grãos com aderêncirt de óxido de 
ferro; 1 % ('~ concreções ferruginosas, feldspato, turmalina, ilmenita e 
magnetita; truços de hor.nblenda, mica intemperizada e titanita. 

VC. Areias - 99% de quartzo hia ' ino; 1% de feldspato, titanita, ilmenita, 
hornblenda, turmalina, mica, concreções ferruginosas; traços de CQ..'1cre 
ções argilo-Ieitosas e detritos. 

vrc1j Areias - 99% de quartzo hialino. poucos grãos com aderência de óxido 
d e ferro; 1% de turmaJina. ilmenita, tita.nita e hornblenda; traços de mi
ca, concreções ferruginosas e estaurolita. 

Vljê(l Areias - 99% de quartzo hialino; poucos grãos com aderência de óxido 
de ferro; 1 % de mica, fa ldspato, turmalina, hornblenda, titanita e ilme
nita; traços de concreçõcs ferruginosas e estaurolita. 
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PERFIL 279 - ANALISES F/SICAS E QU/MICAS 

Amostra de lab . n.·s: 1001 a 1008 

F",,-da 
Composlç'Ao gnnulomtlnU 

~ Densidade da fem fina Hort&Onte amostra lotai (dispersA0 com H.OH) ~g .0 'a/emJ • .. .. ,,~ ~Ii 1 f .--- :Q""'" • :2#::1 e"51 '" . , 
jl Jls E "" .. Areia .oS 

~ c e õ 
Profundidade -S ~ 2E ~I'()S~ fina Sihe Areila 'ê' ... (j ~ 3$ ~ ii .f .e Sfm~lo eN toc .... ·0.20 0 .20.0 OS 0.05-0 002 <: ,001 • "" .3~ mm < ~ " ;3A .. V mrn I.!:n mm < 

- -

A, O- 15 O O 100 11 73 14 2 X 100 7,00 
A, 15· 27 O O 100 8 74 75 3 I 67 5,00 
HC, 27· 47 O O 100 8 65 25 2 X 100 12,50 
IHC. 47· 65 O O 100 8 77 13 2 X 100 6,50 
IVC, 65·110 O O 100 5 62 32 1 X 100 32,00 
VC, 110-148 O O 100 5 52 42 1 X 100 42,00 
VIC 148·186 O O 100 10 76 li 3 2 33 3,67 
vnc, 186-206+ O O 100 8 66 23 3 1 67 7,67 

pH(I :2..5) Complexo 10""'0 '" 1 
Bw' .. mE/ lOOg >! 1(I),Al"· i B " 

Ao-=- I:Q l i>i C- M .. • 
Vclc:S ValorT ~~' S+IJ-K- Na- Alm H' 

(soma) (soma) .; .,; 

A, 6,2 4,9 1,3 0.6 0,09 0,10 2,1 O 2,0 4.1 51 O 7 
A. 5,7 4,5 0,7 0,4 0,03 0,07 1,2 0,2 1,1 2,5 48 14 3 
I1C, 5,7 4,6 0,9 0,02 0,08 1,0 0,2 1,1 2,3 43 17 2 
HIC, 5,7 4,8 0,9 0,01 0,07 1,0 O 0,8 1,8 56 O 1 
IVC, 5,9 4,9 0,8 0,02 0,08 0,9 O 0,5 1,4 64 O 2 
VC, 5,5 4,7 0,6 Om 0,01 0,7 O 0,5 1,2 58 O 2 
VIC. 5,4 5,0 1,0 005 0,13 1,2 O 0,7 1,9 63 O 3 
vnc, 5,8 5,0 0,8 0,4 0,03 0,14 1,4 O 0,6 2,0 70 O 2 

Alaque por H2SOi d = 1,47 
S,O, SiO, Equh·a· C N C % t\1~OJ 

;, 

A!:P l R:P3 
Z lente de' 

Horiwnlt' (o..poiCOl .. N Fe;:O;j 8 .. umidade .. SiOl AI2°;! Fe::!O;l TiO, P20 õ (Ki ) (Ki) .. 
A, O,SO 0.06 13 1,1 1,7 2,6 0,85 0,06 1,09 0,55 1,03 2 6 
A, 0,35 0,04 9 1,2 1,2 2,4 0,96 0,06 1,71 0,74 0,78 3 4 
nc, 0,30 0,04 8 10 1,3 2,4 1,01 0,06 1,31 0,61 0,85 3 4 
InC, 0,17 0,02 9 0,9 1,2 2,3 1,10 0,05 1,28 0,58 0,81 4 3 
IVC3 

0,09 0,01 0,9 1.0 2,2 0,87 0,05 1,53 0,63 0,71 6 2 
VC, 0.04 0,02 0,7 0,7 2,4 1.17 0.05 1,71 0.53 0,45 1 2 

VIC. 0,07 0,01 1,3 1,3 2,8 0,79 0,06 1,69 0.71 0,72 7 3 

VHC, 0,04 0,01 1,4 1,3 2,0 0,33 0,05 1,83 0,92 1,00 7 3 

~'! .; 



PE1l1'lL 280 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTF.RlSTlCAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAlSI 

Amostra Extra - 291 BA (Zona do Médio São Francisco). 

Data - 18/06/13 . 

C/(/Ssificação - SOW .4LUVIAL EUTRóFICO Ta A moderado textura arenosa 
fase floresta caducifólia ~e vdrzea relevo plano. 

Localização - Estrada que liga a fazenda Madeira Cortada ao rio Verde (parte 
mais próxima ao rio), a 1.000 metros da sede da fazenda. Mu 

nicípio de Malhada. 
Situação e declividade - Várzea com O a 2% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Holoceno. Sedimentos. 
Material orip,indrio - Sedimentos annosos. 
Relevo local - Plano de várzea . 
Relevo regional - Plano de várzea. 
Altitude - 440 metros. 
Drenagem - Bem d'renado. 
Pedregosidadc - Ausente. 
é'rosão . - ' Laminar ligeira. 
Vegetação local - Floresta caducifólia de várl~a. 
Vegetação primária - Floresta caducifólia de várzc..'a. 
Uso atual - Pecuária extensiva . 

AI 0- 15 cm; areia franca; m aciça; muitos poros pcqucncs; sol'.o, solto, 
não plástico c não pegajoso. 

llCJ J5 - 35 em; areia franca; ligeiramente duro c muito fr iável . 
llIC2 35 - 60 em; areia rranca; ligeirarne-,"'lte duro c muito friávcl. 
Observação - Descrição e col~la parciais. 



PERFIL 280 _ ANALISES F1SICi\S E Q1}llVIICA.S 

Amostras de labor . n,',; 9,7~ ~ 9,77 

Hort~onto 

SIrobalo 

A, 
IlC , 
mc, 

ProfundJd8<1e 

"" 

()'15 
15·35 
,5·60 

Fraç~s da 
c.~ostr.a t.olal .. 

.- o, 
~ ~ ê ~~ ~~ 

UN l:;:;cN !:lg ,U A ,- V 

o x 100 
o x 100 
o x 100 

pll(l,l ,l) 

Bor1IoDte 

A, 
nc, 
IllC, 

Horitonlt' 

AsJa 

C 

7,2 
7,4 
7,6 

(orGlI.ni::ol 

KC11N 

N .. 

6,6 
6,5 
6,5 

C 

N 

c. .. 

6,3 
3,2 
3,0 

Ata que 

Composição granulom~trica 
da lerra fi na 

(dispersão COIU NaOH) '. Are i~ I Areia Siltc Ar~l. ~roua I fina O,OS.Q.OO2 <: .C02 
-\1.20 ,O ,20~.05 

""" 

41 
42 
42 

I mm 

44 
43 
42 

<r"" 

10 
9 
9 

mm 

5 
6 
7 

ComplCll;o sortlvo 

mE/lOOs 

Mg" K- No-

1,3 0,40 0,08 
0,6 0,7 1 0,05 
0,5 0,95 0,05 

Valor S 
(soma) 

= 

8,1 
4,6 
4,5 

AlHo. 

o 
O 
O 

~. 
b 
.~ :g., 
~e 

'~. " < 

5 
6 
7 

H-

o 
O 
O 

~ ,~ • • 
~.g, ~ 'to 

< 
'-'~ I: 

o 2,00 
o 1,50 

o 1,29 

Valor T 
(soma) 

8,1 
4,6 
4,5 

'" >! 
6" ; .. ~ 
>! 

100 
100 
100 

por H,SO, d 1,47 
S i O~ SiO" % AlzO;1 

1\!~O3 R:P3 .. SIO, AI:P:, f e 20 a TiOz P:P~ (Ki ) ( Ki) 1:<.:..,0 - , 

1,41 
0,46 
0,38 

0,13 11 3,2 
0,05 9 3,4 
0,04 10 3,6 

1,7 
1,8 
1,9 

0,8 0,15 0,08 3,19 2,46 3,34 
1,2 0,14 0,;0 3,22 2,26 2,35 
1,1 0,12 0.15 3,23 2,35 2,70 

Dcnlld.de 
I/ cmJ 1 -

-# ~ 
~ I J ! 

1 
il a '" < 

, 

i 
lOO,AJ .... II 5+&-

o 
O 
O 

; I~ 

I 
I 
I 

.; 

160 
273 
496 

Equi\ H' 
!ente (1(-

umidade .. 
9 
6 
6 



PERFIL 281 - DESCRIÇ.40 GERAL E CARACTERIST1CAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 259 BA.. (Zona do Médio São Francisco). 

Data - 14/ 06/73 . 

Classificação - SOW ALUVIAL EUTRÓFICO Ta A moderado textura siltosa 
fase floresta caducif61ia de várzea .relevo plano 

ÚJca1ização - Margem direita do rio São Francisco, no local denominado Betâ-
nia, 3,Okm à jUS3..'1le de Malhada. Município de Malhada 

S ituação e declividade - Várzea com declividade de 0% a 1% . 
Formação geológica e tito/agia - Holoceno . Sedimentos. 
Mate1tü.l origindrio - Sedimentos predominan temente SUlOSOS. 

Relevo local - Plano de várzea . 
Relevo regional - Pl ano de várLea . 
Altitude - 390 m etros . 
Drenagem - Moderadamente drenado . 
Pedregosidade - Ausente . 
Erosão - Laminar ligeira . 
V egetação local - Floresta cac.lucifólia de várLea com espinheiro, j uazeiro, s~bo-

nete, cachinga-velha e ou tras. 
Vegetação primária - Floresta caducifólia de vál77.!3 . 
' ,~~ atual - Pecuár ia exte,nsiva e culturas de mi ll:o e feijão . 

AI O - 9 em; bruno-amarelado-escuro (lOYR 4/4, úmido) e bruno-amarela-
do-claro (lOYR 6/ 4, seco); franco; madça; muitos poros muito pe
quenos e pequenos; muito duro, firme, ligeiramente plástico c lig\!i
ramcnte pegajoso; t ransição clara e plana. 

HCI 9 - 21 em; bruno-amarelado (JOYR 5/4, úm ido); fr";:lco-siltosa; maci, 
ça; muitos poros muito pequenos t: pequenos; duro, friável. plás
tico c ligeiramente pegajoso; t ransição gradual e plana. 

IHC:! 21 - 39 em ; bruno-amarelado (lOYR 5/8, úmido); franco-argilo-siltosa; 
muito fraca pequena blocos subangu lares ; muitos poros peque· 
nos ; muito duro, friável, plást ico ;! pegajoso; trans ição gradua l 
e plana . 

IVC3 39 - 56 em; bru~o-forte (7 .sYR 5/ 6, úmjdo); franco-argilo-siltosa; 
muito fraca pequena blocos suba ngulares; muitos poros muito 
pequenos; muito duro, friável, plástico e pegajoso; transição gra
dual e plana. 

VC
4 

56 - '76 em; bruno-escuro (7 :5YR 4/ 4, úmido); franco-argilo-siltosa; 
muito fraca pequena blocos subanguJares; muitos poros muito 
pequenos; muito duro, friável , plástico e pegajoso; transição cla
ra e plana . 

VIC~ 76 - 94 cm ; bru.no-forte (7 .5YR 5/ 6, úm ido); franco-.:'l rgilo-siltosa; 
maciça; muitos poros muito pequenos; muito duro, friável, plás
tico c pegajoso; transição clara c plana . 

VIICç 94 - 110 em+; bruno-forte (7.5YR 5/6, úmido); franco-siltosa; maciça; 
muitos P 0 1'OS muito pequenos e poucos pequenos ; ligeiramente duro, 
friável, não plástico e não pegajoso . 

Uaf'Zes - Comuns no horizonte AI ' poucas no JICI e IJIC2 c raras na s de-
mais camadas. 

Observaçao - ' Presença de concreçóes de manganês distribuídas na massa do 
solo, nas partes mais profundas do perfil. 
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PERFIL 28 1 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. n."s: 9279 a 9285 

Fra,ôes da 
COmf>OSlç~ Ilranulom~lric. 

~ f)e-n sidadc " ICIT.::! frna 
Hori:onlc amO'!<lra tolal (dispersão NaOH) ig .0 g/cmJ • oom . ~ ~ .. " " ~'::. • . ~ ;E .~ ~#§ ~ .... S :::I.!3 #' " i E Areio I Areia e- < ~ -;E ~ <I ~ Siltc Areila .- t.:l ~ 

o 
_ o 

_o , # e .. ~ ~ Simbolo Profu ndidade ~~ "E ~;§N I 
~rossa fina 0,05·0.002 < ,002 .~ ... • • 

"" ~" ·0,20 !O,20..o.0S mm ma> < ~ ~ • él~ "' v < "A mm I . nllll 
. 

A, O· 9 O O 100 x 42 41 17 14 18 2,41 
!lC, 9· 21 O O 100 X 30 50 20 20 O 2,50 
mc, 21· 39 O O 100 x 11 59 30 28 7 1,97 
IVC3 39· 56 O O 100 x 3 60 37 21 43 1,62 
VC. 56- 76 O O 100 x 5 64 31 4 87 2,06 
VIC. 76- 94 O O lCO x 2 63 35 8 77 1,80 
V!lC. 94·110+ O O 100 x 22 53 27 7 72 2,12 

pH(I :2,5) 
Complexo 50rll\'0 O; .. 

~ > 
:nE/IOOg >< IOO.AI'· · ~ 

'ê e Horizonte 5~;1 ~ . ~ S+ Al ...... ';; ~ 
Valor S Valor T • ..... KC11N Ca" Mg" K' No' AI'" 1-1 ' > " • • (soma) (soma) 

" .: 

A1 
7,0 6,0 4,8 1,9 1,32 O,ü) 8,1 O O 8,1 100 O 24 

!lC, 6,6 5,7 3,9 2, 1 1,12 0,03 7;2 O 2,9 10,1 71 O 6 
mc, 5,8 4,8 5,5 2,3 0,61 0,03 8,4 0,2 1,3 9,9 85 2 4 
IVC3 

5,3 4,3 7,1 2,5 0,08 0,04 9,7 O 3,9 13,6 71 O 2 

VC. 5,2 4,1 5,6 1,9 0,06 0,05 7,6 0,1 3,6 11 ,3 67 I 2 
VIC. 5,3 4,1 6,3 2,0 0,06 0,08 8,4 0,1 3,6 12,1 69 1 2 
VIlC. 5,4 4,4 4,7 1,6 0,09 0,09 6,5 ° 2,6 9,1 71 ° 2 

-
Ataque por H,SO, d = 1,47 

5iO, Si0 2 
Equi\ln. C 

N C % AI,0 3 ~ I ~ lente' dI' 
Horilon lP (orllõlnicoJ .. N i\I~03 R20 3 l;c20 3 

umidade .. Si02 AI.P 3 Fe;!° 3 T iO:;! P20 ;; (Ki ) ( Ki l .. 
A, 0,93 0,09 10 10,6 7,5 3,7 0,36 0,08 2,40 1,83 3,18 1 21 
IIC, 0,52 0,06 9 12,8 9,1 4,4 0,37 0,07 2,39 1,83 3;24 1 23 
mc, 0,63 0,08 8 17,8 12,9 5,7 0,46 0,08 2,35 1,83 3,55 1 30 
[VC" 0,73 0,09 8 21,1 16,0 6,7 0,47 0,09 2,24 1,77 3,74 1 34 
VC4 0,52 0,06 9 18,6 14,2 6,2 0,45 0,08 2;23 1,73 3,59 32 
VI C, 0,55 0,Q7 8 21,5 16,2 7,1 0,47 0,09 2,26 1,76 3,58 35 
VIIC, 0,41 0,05 8 15,7 11,7 5,4 0,42 0,07 2,28 1,76 3,39 26 



PERFIL 282 - DESCRIÇ.W GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 290 BA (Zona do Médio São Francisco). 

Dala - 18/06/ 73. 

Classificação - SOW ALUVIAL EUTROFICO Ta solódicQ A moderado textura 
argilosa fase flores ta caducifólia de várzea re levo pltmo. 

Localização - Na es trada que liga a fazen da Madeira Cortada ao r io Verde (par. 
te mais afastada), a 500 metI-os da sede da fazenda . Mun icípio 
de Malhada. 

Situação e declividade - Várzea com decliv idade d -.! O a 2%. 
FormuçãlJ geológica ~ tito/agia - Holoceno. Sedi mentos . 
Material originário - Sedime ntos argilosos com alguma influência de material 

calcário. 
Relevo loca'! - Plano de várzea. 
Relevo regional - Plano de várzea . 
41titude - 450 m etros. 
Drenagem - Imperfeitame,;l te drenado . 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar lige ira . 
Vegetação local - Floresta eaducifólia de vá rzea. 
Vegetação Primária - Floresta caducifólia de várzea. 
Uso atual - Pecuária extensiva. 

A, 

lle, 
llIC, 

o - 5 em; franco·-argilosa; maciça; extrçmamen te duro, ex tremamen
te firme. 

5 - 15 em; fran co-argi losa . 
15 - 2S e m; franco-a rgilosa . 

Observações - t ) Este solo apresenta mosqueado vermelho e cinzen to a partir 
do IlC,; 

B96 

2) Pontuaçõc::> de c:llcá.io na camada IHC:,!. dando cfcrvesc~ncia 
com HCl; 

3) Descrição e coleta parciais. 



PERFIL 282 -- ANALISES FtSICAS E QUtMICAS 

Amostras de labor . n,Os: 9372 a 9374 . 

Horlzon1e 
FracOes da 

amestra lotai .. 
Compo&iç!k> granll lom Nrica 

da terra fio:. , 
(...:ist>t:rs~o com N:l.Oin t ~ 

.~ ~t>O 
-----.--------�--~~~-- I --------~--------I ~~s 

.,g E OI. EE Arei a Meia Silr, A '1 !: E 
Slrnl:olo Prcf\lnd i dll.1~ 

"" 

HorizoGte 

C· 5 
5-15 

15-25+ 

pH(I :2J) 

- E ... I:: grosSll fina 00 < rÓ".~3z .~ .. 
Bd:, ~;;:;"'v 2-0.20 O.:ZO.{l .O$ O .O~~·n 2 mm < 
u ... , mm II U Il 

° X 100 ° X 100 ° 2 98 

6 
7 
7 

27 
28 
29 

31 
28 
26 

36 
37 
38 

Complexo sortivo 

mE/100g 

27 
31 
32 

9 0,86 
16 0,76 
16 0,6d 

>1 
~-8;f 

AFa -T KClIN Co" M,,, K· N::;.' 
Va.l.or S Al'u W 

Valor T >" I ! 

A, 
lIC, 
me, 

Horizonle 

AI 
IlC, 
mc, 

6,5 
7,6 
8,8 

C 
(or~nlcol .. 

1,86 
0,59 
0,39 

I 
5,0 
5,4 
6,5 

N .. C --
N 

(soma} 

12,4 3,7 0,55 0,45 17,1 
14,6 3,7 0,18 0,96 19,4 
16,2 3,4 0,10 1,3 1 21,0 

J'.wque p()r H:,:S04 Ó ~ 1,47 
% 

5iO, AI ,O~ Fe,O, TiO, PP. 

° o 

° 

5iO, 

AlaOa 
(Ki) 

0,21 9 15,4 10,0 4,0 0,36 O,OS 2,62 
0,07 8 17,1 10,3 4,8 0,34 0,05 2,82 
0,05 8 19,0 11,3 4,7 0,36 0,04 2,86 

(wma) 

3,4 20,5 83 
o 19,4 100 ° 21,0 100 

Si O;.! 

R,O, 
( Kr) 

2,Q9 
2,18 
2,26 

AlaOa 
re2.Q. 

3,92 
3,37 
3,81 

lOO.A1"· t ~ S+A1-

:. z 

ª 

° ° ° 

... 

2 
5 
6 

.: 

12 
2 
3 

Equ iva· 
Icnt~ dd 
CaCO, 

% 

o 
I 

Pa ... úliIridt 5.\is stllt1yeis {extrato 1 :~ 
COllS llt l1i~~ hldntt. 

HorilOnte .gE ~ 
AgIl' ea" Ma'" K· Nd' 

.d.! ~ " "~j • mE/ IOda de l' r. . ~ 

-- - 0,1 0,1 o 0,69 

-8 e .li I 11 

Só O Õ -8. 
III U (/) ~s 

OI 

" E He 1 K 

:P n f&~~'~i 
wnidl". 
-

g 
21 
22 



PERFIL 283 - DESCR1ÇA.O GERAL E CARACTERlSTICAS .\JORFOLOGICAS 

Número de campo - 26 BA (Zona do Médio São Francisco). 

Data - 18/06/13. 

CltLSsificação - soro ALUVIAL EUTROFICO solódico vértico A moderado textu
ra argilosa fase flo resta caducifólia de várzea relevo plano. 

l..ocalização - Lado esquerdo da estrada Venda-Fazenda Retiro, a 3 km da Fazenda . 
Município de Malhada . 

Situação e declividade - Várzea com declividade de O a 1 %. 
F'ormação geológica e litologia - Holoccno . Sedimentos 
Ma terial origitzdrio - Sedimentos argilosos com influência de material de cal· 

cário. 
Relevo local - Plano de várzea. 
Relevo regional - Plano de várzea. 
Altitude - 390 metros . 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligei ra . 
Vegetação local - Floresta caducifólia de várzea com quixabeira , mandacaru, 

angico, canafístula e outras. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia de várzea. 

Uso atual - Pecuária extensiva .na caatinga. 

AI O - 5 em: bruno-escuro a bruno (IOYR 4/ 4, úmido), bruno--amare-
lado (10YR 5/6 seco); franco-argilo-arenosa; maciça; muitos po
ros muito pequenos e pequenos; extremamente duro, extremamente 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição clara e plana_ 

I1C I 5 - 15 cm;amarelo-oliváceo (2,5Y 6/6, úmido); argila; moderada mé-
dia a grande blocos angulares; m uitos poros muito pequenos 
e pequenos; extremamente duro, extremamente firme, muito 
plás tico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

IIlC2 15 - 33 em; bruno-oliváceo (2,5Y 4/ 4, úmido); argila; moderada mé-
dia prismática composla de forte grande blocos a!lgulares; mui· 
tos poros muitos pequenos e pequenos; "slickcns ide" fraco e pau· 
co; extremamente d uro. extrem amente firme , muito plástico c 
muito pegajoso; transição gradual e plana. 

BICa 33 - 58 cm ; amarelo-brunado (2,SY 6/6, úmido); argiJa; moderada mé-
dia prismática composta de for te grande blocos angulares; mui
tos poros muito pequenos e pequenos; "slickenside" fraco e pou
co; extremamente duro, extremamente firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição gradual e plana . 

IVC. 58 - 90 crn+ ; amarel(?brunado (2,5Y 6/8, úmido); argila; moderada 
média prismática composta de forte grande blows angulares; 
muitos poros muito pequenos e pequenos; "slickcnside" fraco e 
pouco; ext remamente duro, extremamente finne. muito plástico 
e muito pegajoso . 

Raizes - Poucas no AI' raras n o IIC1 e II1C2 c ausente nas demais cama· 
das . 

Observação - Prese.nça de pontuações brancas e concreçôes de calcário , dando 
eferve~cência. nas três úl timas camadas . 

898 



PERFIL 283 - ANALISES F1SICAS E QU1MJCAS 

Amostras de lab. nOs. : 9292 '" 9296 

f'raç&cs ela Compo!.tç~\O !;lranulo~êtl'iC:(l 
• Densi(.!ad~ do lerra finl Horiz,:on::: amostra IOla) (dispersão 'om N:lOH) "g v,g g/cm3 " % . ~ ~ ô 

" ~~ ~v .= 'iil ~",E 
, :;j-Q S ;:1.9 c! (ii.< , '<;;- ;:I 

~ S ~E E AreIa Areia e' o -
Silte Ar5i18 ! ~ E o~ 

c " o 
Profundi dade 'ª~ ])j 2 ~E ~rossa fina 3# e 1i ~ ~ Sfmbolo ti ·E .... ·0.20 O,20.{l.OS '),05-0.002 < .002 1 ~~ • em • JI'l ... ~v mm mm ~ ~ ~ . 

UA mm mm ~ 
.~ ,.' 

AI 0-5 o o 100 31 17 25 27 19 30 0,93 
I1C, 5-15 ° o lOü 18 12 21 4~ 41 16 0,43 
IIICo 15-33 ° o 100 15 10 21 54 42 22 0,39 
IIIC, 33-58 o 99 14 11 21 54 42 22 0,39 
IVC4 58-90+ o 1 99 7 28 56 Só 49 13 0,50 

pH(I :2,3l Complexo sortivo ~ ] mE/ lOOg ;>~ JOO.Al ... • U"'-te "' ] 8 t • ., ~ 

~~ S+Al+++ ~ 

"- kC11N C.~ MO" K' Na' 
Valor S 

Al"· H' Valor T i 
(soma) (soma) c 

"- .; 

A, 6.4 4,6 7,2 1,3 0,16 0,45 9,1 O 2A 11,5 79 O 2 
IlC, 6,9 5,2 14,4 1,4 0.C6 1,25 17,1 O 1,7 18,8 91 O < 1 
IHC, 7,1 5,6 16,8 1,1 0,04 1,89 19,8 O O 19,8 100 O < 1 
lll C, 8, I 5,6 19,7 0,6 0,03 1,39 21,7 O O 21,7 100 ° 2 
IVC, ~.7 6,8 23,2 0,9 0,02 2,92 27,0 O O 27.0 100 ° 7 

-Ataque por H2SO. d - 1,47 
SiO, c C % SiO, 

Al:Pa : \ ... Equiva· 
N 

Al:P:l RP, 
lente de 

Horizonte rorgânko) - CaCO, .. N (Ki) (Kr) Fe:ps 
'" SiO, AI,O, Fc;!°a TiO .. pp, % 

A, 0,87 0,09 lO 12,1 8,2 2,7 0,32 0,04 2,5 1 2,07 4,76 4 
llC, 0,51 0.07 7 22,8 16,4 4,4 0,43 0,03 2,36 2.02 5,85 7 ° IIIC, 0,46 0.06 8 24,3 17,3 4,7 0,43 0,03 2,39 2,04 5,77 10 O 
IllC, 0,26 0,04 7 23,7 16.4 4,4 0,45 0,03 2,46 2,10 5.85 6 x 
IVC, 0,10 0,03 3 26.1 17,2 5,0 0,45 0,03 2,58 2,16 5,09 11 3 

Pas>. satul"adQ Sais ~olúveis {Cx l l'a!Q 1:5) 
COnSlan(cs hídricas 

" 
Horizonte o S o v 8. .• 

.. g-'!.~ Ca" Mg'- K' Nü' 
, 

tt:: ~ E ... G d Agu' " .. Eq!ll\'tl· . [! S O ' 
, 

" " " " " O O· ~ '" a lénte :!!: 
"'-ij % ",O Q:!:! " .-.~ 

~'" Vi e "- :.I ~ wnid~c.:e 
U e «-- rr. ~/ I OOg de T F. --lo ,,- '" ~-< " 

A, 17 
HC, 0,6 42 0,1 0,01 0,30 21 
IIIC, 1,0 52 0,1 0,01 0,64 23 
IIJC, 2,0 51 0,3 0.01 1,5 1 22 
IVC, 1,6 54 0,1 0,01 1,39 26 



FERFlL 284 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERIST1CAS MORFOLOGTCAS 

Número de campo - 260 BA (Zona do Médio São Francisco) . 

Data - 17/06/73 . 
Classificação _ SOW ALUVIAL EUTR6FICO Tb A moderado textura média fa

se floresta caducifólia de vdrzea relevo plano 
Localização _ Lado esquerdo da estrada Palmas de Monte Alto.-Malhada, a 6.0 km 

de Malhada . Município de Malhada . 
Siltlação e declividade - Várzea com declividade de O a 1% . 
Formação geológica e lilologia - Holoceno . Sedimentos. 
Materia l originário - Sedimentos predominantemente argilo-arenosos. 
Relevo local - Plano de várzea. 
Relevo ReeionaJ - Plano de várzea. 
Altitude - 380 metros. 
Drenagem - ImpClfeitamente drenado . 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar lige ira . 
Vegetação local - Floresta caduci(6lia de várzea com espinhei ro, surucucu, an-

gico, canafístula-do-brejo e outras. 
V ~~~tação primdria - Floresta caducifólia de várzea . 
Uso atual - Pecuária extensiva, principalmente de capr inos. 

4. t O - 17 em; bruno-amarelado-~scuro (lOYR 4/ 4, úmido); e bruno-ama-

B C, 

mc" 

IVC, 

relado-claro (lOYR 6/4, seco); franco-argilo-arenosa; maciça; mui
tos poros muito pequenos e pequemos, poucos médios; muito du
ro , friável, muito plás tico e muito pegajoso; transição gradual e 
plana. 

17 - 30cm; bruno-forlc (7,5YR 5/6, úmido); franco-argilosa ; maciça; 
mui lOS poros muito pequenos e comuns pequenos; ligeiramente 
duro, fri ávcl, muito plástic.o e muito pegajoso; transição clara e 
pla.na. 

30 - 40 em ; bruno-amarelado (JOYR 5/ 6, úmido); franco-argilosa; ma
ciça ; muitos poros muito pequenos e poucos pequenos; ex trema
mente duro, friável, plástico e pegajoso; trans ição clara e plana. 

40 - 53 em; bruno-amarelado (tOYR 5/8, úmido); franeo-argilo-areno
sa; moderada pequen a a média blocos subangular-es ; muitos po
ros muito pequenos e pequenos; extremamente duro, friável , plás
tico e pegajoso; transição abrupta e plana. 

53 - 100 cm; bruno-amarelado (lOYR 5/8, úmido); franco-argi!a.areno
sa; moderada pequena a média blocos subanguJares; muitos poros 
pequ€'.'10S; muito duro, fr iável, lige iramente plástico e ligeiramen
te pegajoso; transição gradual e plana . 

ver, 100 - 133 cm+; bruno-forte (7,5YR 5/6, úmido) ; franco-arenosa; maci-
ça; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, 
muito fri ável, não plástico e não pegajoso_ 

Raízes - Comuns do horizonte Al até a camada ire2, e raras nas demais . 

Observações - I ) Início de glcyzação a partir da camada HC:,!, com pontuaçõcs 
de cores cinzenta e vermelha; 

900 

2) Pre~ença de conereções de manganês a partir da camada ITC;:, 
aumentando com a profundidade. 



PERFIL 284 - ANÁLISES FtSICAS E QUtMICAS 

Amostras de lab. n"s.: 9286 a 9291 

Fmç{~s da 
COmptlS lç:::o ~r:!nulo:!'1ttrica I • I Dcn5idadc d, terra nn:! r Ho,h:ontc amostra 101:11 (Jjsp~rsâo NaON) ~,& gl cmJ o .. com , l:í.:! 

"I~ 
~ U' .. I' ~ .g.QE 

-ij"'S ::::.g ;j! 

1;1; 
'<;; ... ::I 

" E 0 0 E Areia I Areia 
SitIe I Arsila !'!E r:~ o e 'õ 

g~ 
~ - f-E ~ro,sa fina o 

" o -" Prorundi"dc " E '§ lo> "'= Sfmbolo i;;'";' ~.EN I 0,05.0 ,002 < ,002 ;; o ~ 

"'" . ·0.20 jO.20-<l,OS mm mm < e ~ 

8" a~ >, V mm . nlln < , 
-

A, 0- 17 O O 100 9 37 23 31 23 26 0,74 
C. 17- 30 O O 100 8 35 25 32 7 78 0,78 
IIC, 30- 40 O O ICO 8 37 25 30 O 100 0,83 
mc, 40- 53 O O 100 8 41 23 28 O lO:! 0,82 
IVC, 53-100 O O 100 6 48 21 25 O 100 0,84 
VClj 100-133+ O ° 100 5 -, ,. I ~ 13 O 100 0:/7 

-
pH(I :2.,5) 

Complexo sorlh-o 
> ~ ~ 

mE/lOOg IOO.AI"· " E Horizonte 5~S ê ~ . ~ S+AI· .... .~ " Valor S Valor T 
Aaua XCI IN CaH Mg+' K- N.- AI'" H' >c • 

(soma) (soma) ~ O; 

A. 5,4 4,2 4,5 1,6 0,51 0,04 6,7 1,0 1,2 4,2 48 33 8 
C. 4,7 3,6 3,1 0,9 0,23 0,04 4,3 0,9 3,1 8,3 52 17 
I1C, 4,7 3,6 2,7 1,3 0,15 0,04 4,2 0,9 2,9 8,0 53 18 
mc, 4,6 3,5 2,0 1,3 0,08 0,04 3,4 1,1 2,3 6,8 50 . 24 I 
IVC, 4,6 3,4 1.8 1,0 0,08 0,04 2,9 1,5 1,9 6,3 46 34 4 
ver. 4,7 3,5 1,1 0,9 0,06 0,04 2,0 0,1 4,2 11 ,0 61 1 3 

Ataque por H2SO. d = 1.47 
SiOz SiOz Equha· C C % ; I~ N AI2°;j !cnle de Horizonte- (orgânlco) J\1:!O;1 R~P;I .. N 

FC:'P:I 
umidade .. Si02 AI,O, Fe20 3 Ti02 P,O, (Ki) (Ki) .. 

A, 1,29 0,13 10 25,9 9,8 3,8 0,36 0,08 4,49 3,60 4,04 22 
C. 0,42 0,07 6 15,0 10,6 4,6 0,38 0,07 2,4 1 1,88 3,61 23 
IIC, 0,34 0,06 6 14,6 10,3 4,5 0,40 0,06 2,41 1,88 3,59 22 
IHC, 0,22 0,05 4 14,1 9,5 4,3 0,40 0,05 2,52 1.96 3,46 I 20 
IVC. 0,16 0,03 5 12,8 8,1 4,0 0,40 0,06 2,69 2,04 3,18 1 18 
VC5 0,07 0,02 4 6,6 4,3 2,5 0,35 0,05 2,61 1,90 2,71 1 10 



PERFil. 285 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 264 BA (Zona do Médio São Francisco). 
Data - 28/06/73 
Classificação - SOW ALUVIAL EUTRÓFlCO Tb A moderado textura média fa

se caatinga lIipoxerófila de vdrzea relevo plano 
Localização - Lado esquerdo da estrada Bom Jesus da Lapa - Pau Preta. ,na fa. 

zenda Araçá, a 23 km de Bom Jesus da Lapa. Município de Bom 
Jesus da Lapa. 

Situação e declividade - Área plana, com O a 2% de declividade 
Formação geológica e Utologia - Holoceno. Sedimentos. 
Maierial originário - Sedimentos areno-argilosos. 
Relevo local - Plano de várzea. 
Relevo regional - Plano de várzea. 
Altitude - 400 metros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente . 
Erosão - Não aparente . 
Vegetação local - Caatinga rupoxerófila de várzea com jurema, braúna. pau-san

gue quixabcira, açoi ta<avalo e jatobá. 
Ve~etação primária - Caalinga hlpoxerófila de várzea. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caa tinga. 

IIC, 

mc, 

rue, 

90i 

o - 20 cm; bruno-amarelado (lOYR 5/ 4, úmido); bruno-claro-acinzen
tado (lOYR 6/ 3, seco); franco; maciça moderadamente coesa; mui
tos poros muito pequenos e comuns pequenos; duro, firme, plás
tico e pegajoso; transição data e plana. 

20 - 55 em; bruno-muito-claro-acinzentado (IOYR 7/ 4, úmido); franco; 
maciça moderadamente coesa; muitos poros mui to pequenos e 
comuns pequenos; muito duro, friável, plástico e pegajoso; tran
s ição clara e plana. 

S5 - 85 cm; bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido); franco-arenosa; maçi
ça moderadamente coesa; muitos poros mui to pequenos e co
muns pequenos; muito duro, friável ligeiramente plástico e ligei· 
ramente pegajoso; transição gradual e p lana. 

85 - 150 cm + ; bruno-muito-claro-acinzentado (lOYR 7/ 4. úmido); franco
arenosa; maciça coesa; muitos poros muito pequenos e pequenos e 
comuns médios; partes muito duras e partes extremamente duras, 
muito' friáve l, não p lástico e não pegajoso . 



PERFIL 285 - ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 

Amostras de lab. nOs ,: 9304 a 9307 

Honzonte 

SJmbolo Profundidade 

'"' 

Frações da 
amostra total .. 

Composlçào granulomtlnca 
da lerra f ina 

(dispersão com NaOm .. 
;1 .8 e E Arell Areia Siltc Argila 

- "'_ l -O,20 0.2\)-0 OS mm mm .a -~.@ ~,â~ aro'~a fina 0,05.0002 < 0002 

<31\ 2'" V mm nUf\ __ J ___ :....:..::.-'...::...--'----'--_-'--_-'-_--' ___ c _____ ---------'-----'---

A, 
I1C, 
mc, 
I1IC. 

--
A, 
HC, 
mc, 
mc, 

HorizonlP 

A, 
IIC, 
IIIC. 
1IlC, 

O- 20 
20-55 

55- 85 
85-140+ 

° ° ° ° 

° lCO 16 ° 100 17 
1 99 27 
5 95 31 

pH(J ,'.5l 

"-

5,2 
5,6 
5,6 
5,8 

C 
(or~njco) .. 

1,14 
0,28 
0,13 
0,10 

x:.C IN Co- M." 

3,9 3,5 1.3 
3,9 3,1 1,4 
4,1 1,5 0.8 
4,4 1,3 0,8 

Ataque por 
N C .. N 

SiO .. 

0,12 10 ll.2 
0,04 7 11,4 
0,02 7 6,2 
0,02 5 5,0 

AI:.P:! 

7,3 
7,5 
4,0 
3,4 

25 
28 
42 
47 

34 
32 
18 
II 

25 
23 
13 
11 

Complexo sortivo 

mE/IOOg 

K' Na-
Valor 5 

AI'" 

0,13 0,02 
0,05 0.D2 
0,ü3 0,01 
0,04 0.D2 

H,SO. d 
% 

FC,:O :1 TiOt 

2,7 0,30 
3,3 0,30 
2;2 0,23 
1,8 0;24 

(soma) 

~ 

5,0 0,6 
4,6 \:,5 
2,3 C, I 
2,2 O 

1,47 
S I() .. 

1\1,:0:; 

P:.P:, (K;) 

0,04 2,6 1 
0,03 2.59 
0,03 2M 
0,04 2,50 

18 
19 
10 
9 

28 1,36 
17 1,39 
23 1,38 
18 1,00 

'" " > ~ 
D 6 ... ;: . ~ Valor T 

H' >" 
(soma) ~ 

3,6 
1,6 
0,9 
v,8 

SiO" 

R;!O;j 
(K;) 

2, 11 
2,02 
1.95 
1,87 

9,2 ó~ 

6,7 6ry 
3,3 70 
3,0 73 

AI});! 

Fe:p:; 

4;24 
3,57 
2,84 
2,95 

" :! lOO.Al· ... A 
.~ ~ 

8+ ... .1 ..... • ~ 

11 
10 
4 

O 

• 7 . 

ª 
~ 

1 

• 
.; 

2 

2 
7 

Equi\ .. · 
lente d~' 
umidade .. 

21 
18 
12 
9 



PJORFl L 286 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MOFOLOGICAS 
(PARCIAIS) . 

Amostra Extra - 301 BA (Zona do Médio São Francisco). 

Data - 26/06/73 

CiC!ssificação - SOLO ALUViAL DISTReJFICO Ta A moderado textura siltosa 
fase floresta caducilólia de vdrzea relevo plano 

l..ocalização - Margem esquerda da estrada Carroçável que segue da fazenda 
Araçás para o rio São Francisco, distando 4 km de Araçás. Muni· 
cípio de Bom Jesus da Lapa 

S ituação e declividade - Várzea com O a 1% de declividade. 
Formação geológica c litoloeia - Holoceno. Sedimentos. 
Material originário - Sedimentos argilo-siltosos . 
Relevo local - P lano de vár.l.ea. 
Relevo regional - Plano de várzea. 
Altitude - 400 metros. 
Dn~nCleel11 - Imperfeitamente dre nado. 
Pedregos idtld~ - AU!lcnte. 

Hrolião - Laminar ligeira. 
Vege.tação local - Flm"es ta caducifólia de várzea. 
Vegetação primária - Floresta caducifólia .. de várzea 
Uso atual - Pecuária extensiva .. 

A l O - 5 em; (não coletado). 

He, 

HIC, 

5 - 20 cm; bruno-amareiado (lOYR 5/4, úmido); argilo-siltosa; fraca 
a moderada pequena blocos subo.ngulares. 

25 - 40 em; b r uno (IOYR 5/3, úmido), franeo-argiJo-siltosa. 

Observação - Descrição e coleta parciais .. 



PERFIL 2l!6 _ ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. n,Os: 9391 e 9392 

Composiçlo granulométric;) 
, 

Frações da da ternt fi na , 
Horizon .. amostra total (disperslo com NaOH) [l • .';j 

Stlllbolo 

HC , 
IIIC, 

tlorilOOh: 

HC, 
mc, 

HoritonlC' 

HC I 
IHC, 

.. • • .. ~~ r .~ 

e-3S li 
.i! E 

ii"".t 
E .!!E ;J .~;. ~ Are" Siltc I\ T6i1a ,,~ Profundidade 

]~ 5~.G ,,. fina <:: .002 .... IS 

t f-g.20 ,10-0.05 O.O5-0'(lO2 
"" 

5-20 
25-40 

... V 

U U lUU 
O O 100 

mm mm 

I 
4 

7 
8 

~ 

51 
52 

m m 

41 
36 

-., 
37 
17 

10 1,24 
53 1,44 

pH(I:2.5) 
Com plexo sor livQ -;;; • >" 

.<sua 

4.9 
5,7 

C 
(orglnicol .. 

0,96 
0,45 

I 

mE/ lOOg o 

- 5f# 
Valor 5 Valor T .~ 

XCI IN Ca" Mg" K' No' AI'" 11' >-
(soma) (soma) g 

3,6 
3.5 

4. 1 
4.0 

1.7 0.17 0.05 6.0 2.6 4,8 13,4 45 
46 1.5 0.06 0,30 5,9 3,0 3,9 12,8 

Ataque por H,SO, d = 1,47 
SlO, Si02 N C % AI}}, - 1\1 ::0:.1 R'20 :J 

FCiP3 
.. N 

SiO,_ AI,O" FC:'P:I TiO:,! 1' .. 0. (Ki I (Ki) 
- " 

0, 12 8 21.6 14,5 5,6 0,47 0,06 2,53 2,03 4,06 
0,07 6 21,6 14,4 7,6 0,45 0,09 2,55 1,91 2.97 

Densldllde 
g!emJ 

E 
f ii 1 .. 
< 

100.AI·" 

S+Al'-

30 
34 

• 
~#~ 
~ ~ 
~ -

1l 
> 
~ .' ã ~ 
.~ ~ 

• .. 

~I 
Equiva-

ª ... 
x 
2 

lente de 
umidade .. 

32 
27 



PERFIL 287 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTlCAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 57 BA (Zona Cacaueira) . 

Data - Fevereiro de 1966. 

Classificação - SOLO ALUVIAL DISTROFICO Tb A moderado textura média 
fase floresta perenifólia de várzea relevo plano. 

Localização - Fazenda "Os Largos" (Roça Mato Grosso), de propriedade do Dr. 
Boaventura Ribeiro, locaJizada no km 9 da estrada de Barreiras. 
Município de Canavieiras. 

Situação e declividade - VárL.ea com declividade. de O a 2%. 
Formação geológica e litolagia - Holoceno. Sedimentos tluviais. 
Malerial originário - Sedimentos areno-argilosos não consolidados. 
Relevo local - Plano de vár.t.ea. 
Relevo regional - Plano de várzea com desníveis pouco perceptíveis. 
Altitude - 20 metros. 
Drenc:gem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Não aparente. 
V egetação primária - Floresta perenifólia de várzea. 
Uso atual - Cultura de cacau, pas tagens de capim sempre-verde e angola. 

AI O - 10 cm; bruno-acinzentado-escuro (lOYR 4/ 2, úmido); franco-argi. 
lo-arer. >sa; fraca a moderada pequena a grande granular; plásti
co e p 'gajoso; transição abrupta e p lana. 

IIAJ 10 - 25 cm; bruno-cscu ro ( lOYR 4/3 , úmido); franco-arenosa; maciça 
muito .)OUCO coerente; plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

ruc l 25 - 43 cr:~ ; bruno·amarelado-escuro (lOYR 4/4, úmido); franco-areno-
sa; m ciça m'lito pouco coerente; plástico e pegajoso; transição 
clara c 'plana. 

IVC!} 43 - 60 em; bruno-amarr:"' rlo (:CYR ~;/< , l~ :·.:ico); fr:mco-arenosa; ma· 
Ciç.,:1 mui to pouco coerente; plástico e pegajoso; liD.nsição clara e 
plana. 

VC3 60 - 95 em; bruno-amarelado (10YR 5/6. úmido); franco-arenosa; maciça 
muito pouco coerente; ligeiramente ' plástico e pegajoso; transi· 
ção gradual e plana. 

VIC.
1 

95 - 140 em; amarelo (lOYR 7/ 6, úmido); franco-arenosa; mosqueado 
comum, pequeno c proeminente cinzento-claro (N7 I , úmido) e 
abu ndante, pequeno e proeminente bnmo-forte (7,SYR 5/6, úmi
do); franco-arenosa; maciça pouco coerente; ligeiramente plásti
co e pegajoso; transição gradual e plana. 

VIICã 140 - 165 crr.+ ; coloração variegada composta de vermelho (2,5YR 4/6, 
úmido) e cinzento (lOYR 6/1, úmido); franco-argilo-arenosa; macio 
ça pa'.ICO coerente; plástico c pegajoso. 

Raizes - Abum.',antes no A!, comuns no horizonte IIAa. poucas em IHC! e 
raras em IVC!:!> 

Observações - 1) Atividade biológica proveniente de térmitas e minhocas. 
2) O perfil constitui inclusão na área de HQ1. 



PERFIL 287 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostrass de lab . n.Os: 1765 a 1771 

Composlçio 8unu:oa:ctrj~ 
, 

Horizonte 
FnçOe'l da da lerra fina , 

amostn lotai (dlsperslo com NaOH) K~ ~% .. ... .. 
:ã': .r =~ ~~.t ;1 . h ~·ê ""'i. ~ '"", • , "'" Sihe Mtl3 .!:11 ,,~ Slm!)o)o Profundidade 

]~ 
gross. fina O.oS.{).OO2 < .002 .~ " 1# t tll .... 2-0.20 .20-0.0S em rrun mm " ... V mm mm 

A, 0-10 U U lt!O 45 18 16 21 10 52 0,76 
lIA, 10- 25 O O 100 19 54 8 19 9 53 0,42 
IIIC. 25- 43 O O 100 53 17 11 19 9 53 0,58 
IVC, 43- 60 O O 100 53 20 12 15 9 40 0,80 
VC3 60- 95 O O 100 56 22 10 12 8 33 0,83 
VIC., 95-140 O O 100 49 23 10 18 x 100 0,56 

VIIC, 140-165+ O O 100 46 20 8 26 O 100 0,31 

pH( U.5) Comp'"xo sOrlivo ~ ~ 

mEtlOOs ., ri 

Horlzontc 1----,---I---,--r--r--,---r--r---,--I1~5f# 
Valor T .. "o 

>-

A, 
liA" 
IIIC, 
IVC, 
VC3 
VIC, 
VIlC, 

-
Horitonlt' 

A, 
liA, 
UIC, 
lVC. 
VC, 
VIC, 
VIlC, 

,(go..a KCI IN 

4,7 
4,3 
4,5 
4,7 
4,9 
4,7 
4,8 

C 

(ortCllico) .. 
1,38 
0,79 
0,50 
0,32 
0,26 
0,24 
0,23 

N 

4.3 
3,9 
4,0 
4,0 
4,1 
4,1 
4,0 

.. 
0,16 
0,09 
0.05 
0,03 
0,03 
0.03 
0,03 

C 

N 

9 
9 

10 
11 
9 
8 
8 

Cao • 

3,3 5,1 
0,9 
0.4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,6 

Al aque 

1---

por 

:)t O~ AI,o" 

9,2 5,9 
8,5 5,7 
9,2 6,2 
7,1 5,5 
5.1 4,3 
6.8 5,8 

10,4 8.8 

Na' Valor SAI'" 
(soma) 

0,20 0,21 
0,09 0,09 
0,05 O,C6 
0,08 0,07 
0,03 0,04 
0,04 0,05 
0,04 0,05 

H 2S04 d 
% 

Fe":'P:1 TiO, 

3,6 1,02 
3,3 0,93 
3,1 O,E2 
2,7 1,09 
2,5 1.14 
2,3 0,94 
2,5 0,96 

= 

8,8 0.4 
1,1 2,0 
0,5 2,0 
0,6 1,3 
0,5 1.0 
0,6 0,9 
0,7 1,6 

1.47 
SiO:,! 

i\1~OJ 

1\:0.'1 (Kil 

0,06 2,6 
0,05 2,5 
0,32 2,5 
0,24 2,2 
0,02 2,0 
0,02 2,0 
0,02 2,0 

li' 
(>ama) ~ 

4,6 13.8 
3,1 6,2 
2,6 5,1 
1,5 3,4 
0,9 2,4 
1,0 2,5 
1,5 3,8 

Si0 2 

R ~ ()3 
(Ki) 

1,9 
1,8 
1,9 
1,7 
1,5 
1,6 
1,7 

64 
18 
10 
18 
21 
24 
18 

AI,O" 
1:;'(;'2° :; 

2,6 
2.7 
3,2 
3,2 
2,7 
4,0 
5,5 

Densidade 
<1<'"' 

• c e • ~ 
< 

• Z 

8 

i 
'" 

4 
65 
80 
68 
67 
60 
70 

>-

2 
I 
I 
2 
2 
2 
I 

~ ~ .~# :J 

~ ~ 
2. -

I~ -

4 
2 
1 
3 
3 
I 

<I 

Equh'a· 
lente d<' 
umidade .. 

17 
14 
15 
13 
11 
14 
18 



19 - RENDZ1NA 

Compreende solos pouco desenvolvidos, rasos ou muito rasos (fig. 122) pos
suindo seqüência de horizontes ACR ou AR, sendo o horizonte A chernozêmico 
("mallie epipedon "), com teores elevados de CaCOs equivalente, alta fer tilidade 
natural e originados de calcários (fig. 122). 

São solos moderada a fortemente alcalinos, com capacidade de troca de ca
tions (T) para 100g de argila (após correção para carbono) superior a 50mE, por 
vezes atingindo lOOmE, muito elevada soma de bases t rocáveis, onde o Ca++ re
presenta mais de 80% das bases (valor V g.eralmente ating indo 100%) e com altos 
valores para a relação molecular Ki. 

São argilosos ou muito argilosos, com o horizonte A apresentando espessu
ra normalmente entre 25 e 40 em, colorações bnrnadas (bruno-averrnelhada, b ru
no-acinzentada) e mais escuras (cinzen to-muito-escura). geralmente com fragmen
tos e concreções calcárias. Segue-se material de coloração esbranquiçada que nor· 
malmente constitui um horizonte C pulverulento ou crosta calcária sobre a rocha 
subjacente (calcário). 

Com relação à distribuição geográfica, são poucas e pequenas as ocorrên
cias destes solos na área mapeada. Encont ram-se associados aos Cambisols e So
los Litólicos em área limítrofe entre as zonas do Baixo Médio São Francisco e da 
Chapada Diam.antina, onde apresentam relevo suave ondulado e ondulado. São 
derivados de calcários do Grupo Bambuí, (Pré-Cambriano A) , com vegetação de 
caatinga hipoxcrófila sob condições de climas 4bTh de Gaussen e BS"h' de Kop
pen, com 5 a 6 meses secos, índice xeroténnico de 100 a 150 e precipitações plu
viométricas médias anuais da ordem de 700 mm. São também encontrados na Zo
na do Nordeste, em associação com Solos Litólic.os e Cambisols, com relevo on
dulado e forte ondulado, derivado de calcário do Pré-Cambriano B, com vegeta
ção de caatinga hipoxer6fHa e sob condições de climas 5bTh de Gaussen e BSsh', 
de Koppen, com 5 a 6 meses secos, índice xerof;érmico entre 100 e 150 e precipita
ções em torno dos 500 mm; noutra área estão associados aos Cambisols e Vertisols, 
com relevo plano e suave ondulado, vegetação de floresta caducifólia, sob os mes
mos climas da área anterior e também derivados de calcários do Pré-Cambria
no B. 

São pouco cultivados, sendo suas áreas mais aproveitadas com pecuária ex
tensiva, utilizando-se pastos naturais, ou áreas com algumas pastagens de capim 
sempJ:e-verde. Os principais fatores restritivos ao uso agrícola destes solos são a 
grande susceptibiJjdade à erosão (face à pouca profundidade dos mesmos), as bru
xas precipitações nas suas áreas de ocorrência e a pedregosidade e/ou rochosida
de que apresentam, impedindo a mecanização. São solos, no entanto. de alta ferti
lidade natural, com elevada soma de bases trocáveis, mas CODl baixos teores de fós
foro assimilável. 

Tendo em vista as fases de pedregosidade e/ou rochosidade. vegetação e 
relevo foram subdivididos conforme segue: 
19 .1 - RENDZINA 

908 

fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e for te ondulado. 
3.° componente de ReI. Perfil 288 . 
fase pedregosa e rochosa caatinga Ilipoxerófila relevo suave ondulado c 
ondulado. 
2.° componente de Ce12. 
fase rochosa floresta caducifóJ{a relevo plano e suave ondulado. 
2." componente de Ce8. 



PERFIL 288 - DESCRlÇAO GERAL . E CARACTERlSTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 285 BA (Zona do Nordeste) 

Data - 08/ 06/ 73. 

Classificação - RENDZINA fase pedregosa caatinga hipoxe1·ófila relevo forte on· 
dulado. 

Localização - Serra do Capitão. Município de Paripíranga. 
Situação e declividade - Terço médio de elevação com forte declividade. 
Formação geológica e litologia - Cretáceo. Calcário. 
Material origindrio - Proveniente do calcário. 
Relevo local - Forte ondulado. 
Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 
Altitude - 220 m etros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Muita. 
Erosão - Laminar ligeira a moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófíla com catingueira e cansan~ão. 
V egetação primária - Caatinga n ipoxerófila. 
Uso atu.al - Pecuária extensiva na caatinga. 

AI O - 24 e m; bruno-escuro (7,SYR 3/2 .. úmido); franco-argilosa; fraca 
pequena granular; poros comuns muito pequenos e pequenos, 
poucos médios: muito p lástico e muito pegajoso; tr.ansição a brup
ta c plana. 

R 24-30 cm+; 

Observacões - 1) Solo coletado úmido; 
2) Descrição e coleta parciais. 



PERFIL 288 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostra de labor . n,O: 9358 

Horizonfe 
Frações da 

am05lra lotai .. 
Compos ição granulométric:a 

da terra fina := 
(dispersão com NaQH) :; .. 

% ~ ~ 
----.-------�--occ-~--I --_,--_,~--~---I~ ~ : 

" E SE E Areia Areia OI! '" ::I .... .. Si ll c: Argil . _ c 
~E ";6 ""' E I grossa rina O <: 0002 .~ " _~ ~N ~ ;§NV 2·0.20 O)(}.{I.05 .O~::)2 m~ < 
~i\ a~ mm mm 

s tmbolo Profundidade 

'"' 

0-24 1 7 92 13 9 41 37 23 

pH( 1 :2,5) Comple .... o sortivo 

mE/I OO!;: 
Horironte 

38 l ,lI 

O; • > ," o 

1st., 
V:llorS V~ lor T .~ 

J.gua KCIIN Ca" M g" K' N,· AJ'" 11' >-• (soma) ( ~oma) 

" 
8,2 7;3 26,2 2,0 0,33 0,24 28,8 o o 28,8 100 

Ataque por H 250 .. d = 1,47 
Si02 Si0 2 C 

N C % AI:;!:O;l HoriZOUI. (oflO\n.ico) AI::Oa R,O, .. N Fe:zOa .. Si02 AI2O, Fe20 S Ti02 P~P6 (Ki) (Ki) 

4,00 0,47 9 14,5 9,3 3,8 0,13 0,14 2,65 2,10 3,83 

" > 
IOO.A)··· " E 

:~ o 
S+ Al '- o 

• • 
~ 

o 1 

Equi~ .. · :. 
Z lente de 

§ ... umidade .. 
1 31 



PERFIL 289 - DESCRIÇJlO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra 283 - BA (Zona do Nordeste). 

Data - 06/06/73 

Classificação - RENDZI NA fase caatürga hipoxer6fila relevo forte ondulado. 
Localização - Serra do Jirau. Munidpio de Euclides da Cunha. 
Situação e declividade - Terço médio de encosta com forte declividade. 
Formação geológica e litologia - Cretáceo. Calcário. 
Material originário - Proveniente do calcário. 
Relevo local - Forte ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado a forte ondulado. 
Altitude - 490 metros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Muita. 
Erosão - Laminar ligeira a moderada. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 
Vegetação local - Caatinga hipoxer6fila com icozeira, catingueira, marmelo e 

outras. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Ai 0-20 em; bruno-escuro (7.5YR 3/2. úmido); franco-argilosa; fraca pe. 
quena granular; muitos poros pequenos e médios. 

Raízes - Muitas no At . 

Observações - 1) O solo encontrava·se úmido. 
2) Descrição e coleta parciais. 
3) O perfil cons titui inclusão na área de Re9. 

911 



PERFIL 289 - ANALISES FlSICAS E QUIMICAS 

Amostras de lab . n o 9353 

Horilõ:onlt' 
Frações da 

amostnl tOla l .. Composição granulométrica 
da ferra fina ::! 

(dispersão ~om NaOH) ~ ~ 

- --.,------1- - ;-:,-.,---1---,- - ,..---,---1 ii':.:1 

!l;~e ~ Ee •• eE Areia ..\ceia Si llc Ar§ila .!! í:: 
/'I - grossa fina O O 002 '!it " 
u"'" to.!:.... Z.O,20 0.20-0,05 . S.<J,OOZ <. . .:;; 

t!3J\ á~ ,..."'v rnm " un mln mm -. 

SI .. boIo Profundidade 
<m 

0-20 o 24 76 14 14 40 32 17 

pHO :2,5) 
Complexo sonivo 

mEj lOOg 
Horlzorlte .... KCI IN ea" Mg" K' N,- Valor S 

AI'" H' 
(soma) 

8.2 7.3 20.9 5,8 0,33 0.19 .18.9 o o 

Alaque por H:lSO .. d = 1,47 
c c % SiO, 

N 
AI:P3 Horizonto (o rglnlco) -.. N (Ki) .. SiO, AI,O, Fe:P3 T iO;! p,o, 

4,23 0,48 9 14.0 10,8 4.2 0,24 0,26 2.20 

1,25 

<; 

" • . > >" 100.1\1·" " • • ... 9 ; :~ ~ o. 
~ 

Valor T ." S+AI'" 
" >c • 

(soma) .; .: 

28,9 100 o 3 

SiO, 
.AI!'!°a ~ I~ 

Equiva. 

R,o, lente de 
CaCO, 

(Kr ) Fe20 S % 

1.76 4.03 1 10 



20 - SOLOS LlTOLICOS 

Compreende solos pouco desenvolvidos, rasos ou muito rasos (fig. 117), pos
suindo apenas um horizonte A assentado diretameme sobre a rocha - R - ou 
~obre materiais desta rocha em grau mais adiantado de intemperização (hori
zonte C). Em alguns locais verifica-se início de formação de um horizonte (B) in· 
cipiente. 

Estes solos podem ser eutróficos (fig. 117) ou distróficos (fig. 121), quase 
sempre apresentando bastante pedregosidade e/ou rochosidade (fig. 120) na su
perfície. O horizonte A apresenta-se comumente fraco ou moderado (fig. 117) e a 
textura pode ser arenosa, 5iltosa, média e argilosa, cascalhenta ou não. 

O horizonte A apresenta espessura variando normalmente de 15 a 40 em e 
com predominância de cores brunadas (com matiz variando de 2.5 YR a 2,5Y, 
sendo mais freqüente lOYR), valor de 2 a 5 e cromas de 2 a 8, com raras ocorrên
cias de cores vermelhas ou acinzentadas; estrutura para os solos de textura mé
dia ou argilosa comumente fraca a moderada pequena a média blocos augulares 
e subangulares ocorrendo também fraca pequena granular, sendo que os solos de 
textura arenosa apresentam, com maior freqüência, estrutura maciça ou em grãos 
simples. A consistência varia normalmente de ligeiramente dura a dura para o solo 
seco, de friável a firme para o solo úmido, e de ligeiramente plástica e ligeiramente 
pegajosa a muito plástica e muito pegojosa para o solo molhado. Ainda se observa, 
em alguns solos de textura arenosa, consistência solta para o solo seco e úmido, 
e não plástica e não pegajosa para o solo molhado. 

Segue-se ao horizonte A a rocha dura (R) ou já intemperizada, constituin
do o horizonte C com muitos materiais primários. 

São solos moderada a acentuadamente drenados, e comwnente muito sus
ceptíveis à erosão em decorrência do relevo e da reduzida espessura. 

As análises químicas mostram que os solos de caráter eutrófico possuem, 
no horizonte A ou AC, pH normalmente em tomo de 6,5 (com valores extremos de 
5,2 e 8,2), soma de bases trocáveis (S) variando de 2,5 a 28,9 mE/ l00g de TFSA, 
saturação de bases (valor V) normalmente acima de 70%, e alumínio trocável au
sente ou com teores muito baixos. Nos solos distróficos, no horizonte A ou AC, o 
pH oscila em tomo de 4,7, com valores extremos de 3,1 c 6,4, a soma de bases tro
cáveis (8) varia de 0,2 a 3,5 mE/ l00g de TFSA, a saturação de bases (valor V) é 
normalmente inferior a 25% e o alumínio trocável é médio a alto, comumente va
riando em torno de 1,5 mE/lOOg de TFSA. 

Estes solos ocorrem dispersamente por toda a área mapeada, com exce
ção das zonas do Litoral Norte, Recôncavo, Cacaueira, Extremo Sul e de Conquis
ta. O material originário em grande parte corresponde ao produto da decompo
sição de arenitos, ortoquartzitos, folhelhos, argilitos e siltitos do Pré-Cambriano 
A; xistos, quartzitos, ardósias, fi1itos e calcários do Pfé.Cambriano B; gnaisses, 
migmatitos, anfibolitos e quartzitos do Pré-Cambriano Indiviso; e micaxistos (fig. 
117), filitos, quartzitos, itabiritos e dolomitos do Pré-Cambriano C. O relevo varia 
desde plano até montanhoso (fig. 120), ocorrendo, com maior freqüência, suave on
dulado, ondulado' e forte ondulado. Estão sob influência dos climas 4bTh, 4cTh. 
4aTh, 2c, SbTh, 3bTh e pequenas áreas sob 3aTh e 2b de Gaussen, e BSw"h', Aw, 
Cfb), Aw', Aw", B8wh', BSs'h' e B8h' de Kõppen, com 3 a 11 meses secos, índice 
xerotérmico de 40 a 300 e precipitações médias anuais de 400 a 1. OOOmm. A vege
tação é de caatinga hiperxer6fila (fig. 118) e hipoxer6fila com áreas de precipita
ções até 800 mm anuais, e de floresta caducifólia nas áreas com 800 a 1.000 mm 
de precipitações médias anuais. Ocorre também vegetação de cerrado, associada 
com caatinga hipoxerófiJa ou ainda em associações complexas, como caatinga al
timontana e/ou campo altimontano e/ou caatinga hipoxcrófila e/ou cerrado. 

Grandes partes das áreas destes solos ainda encontram-se cobertas pela ve-

913 



getação natural. Foram constatadas a lgumas pequenas áreas com partagens ar
tificiais c, em áreas de relevo pouco movimentado, pequenas culturas de subsis
tência (como milho e feijão). Ê comum o aproveitamento da vegetação natural 
com pecuária extensiva. A pouca utilização agrícola destes solos decorre das fo r· 
tes ou muito fortes limitações peja falta d 'água, presença de pedregosidadc e/ou 
rochosidade, erosão e pequena profundidade do solo. Nas áreas mais acidentados 
e com maiores declividades, deve·se presen .. ar a vegetação natural. 

Segundo os caracteres eutrófico ou distrófico. tipos de horizontes A, cla ~· 
ses de textura, pedregosidade, rochosidade, relevo, vegetação e substrato, estes so· 
los foram subdivididos e fasados coní:ormc segue: 

20 . I - SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS A moderado e cherno7.êmico textura 
argilosa e média. 

fa se floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado substrato 
gnaisse e anfibólito. 
2.° componente de BV3. 

20 . 2 - SOLOS LITúLJCOS EUTRóFICOS A moderado e chernozêmico textu ra 
média 

fase floresta subcadllci/ólia e caducifólia relevo ondulado, forte andulado 
e montanhoso substrato gnaisse e granito. 
3.° componente de BV2. 

fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e 
ondulado substrato gnaisse e granito. 
2." componente de PLS2. Perfis 290, 291, 292 e 297. 

20. 3 -- SOLOS LITóLICOS EUTROFlCOS A moderado textura média e argi losa 

fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
calcário. 
3: componente de Ce12. 

fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
granito. 
3.° componente de LEd. 

20 . 4 - SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS A moderado textura média 
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fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado substrato 
gnaisse e granito. 
3.° componente de PE6. 

fase floresta subcaducifólia relevo ondulado, forte ondulado e monta
nhoso substrato gnaisse e granito. 
2: componente de PE7. 

fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado substrato fi. 
lito e xisto. 
2.° componente de PE16. 
fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado substrato 
gnaisse. 
2: componente de Ce19. 

fase floresta caducrtôlia relevo ondulado e forte ondulado substrat':J 
gnaisse e granito. 
3.° componente de PE18. 

fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado, 
ondulado e forle ondulado substrato xisto. 
Unico componente de Re2. 



Fig. 116 

Fig.115 
Perfil de Solo Aluvial Ois· 
tr6fico A moderado, ven· 
do-se o horizonte A sobre 
estratos claros de textura 
arenosa, e estratos escuros 
de textura média. 

Aspecto de terraço com caatinga de várzea sobre Solo Aluvial Eutr6fico A moderado textura média. 
às margens do rio SSo Francisco. Munic(pio de Malhada. 



, 
1"'. 

Fig. 117 
Perfil de Solo litólico Eutr6fico A moderado textura siltosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano 
substrato xisto. Munidpio de Teofilãndia. 

Fig.118 
Aspecto de caatinga hiperxer6fila sobre Solos Litólicos Eutr6ficos na área da Associação Re13. 
Munic(pio de Paulo Afonso. 



fase caatinga hipoxer6fila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
gnaisse e granito. 
2.0 componente de PE20 e 3.° componente de PE23. 

20 . 5 - SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A moderado textura arenosa c média 

fa se floresta caducifólia relevo suave ondulado substrato gnaisse. 
3.· componente de PLe. 

fase floresta caducifólia relevo stla\'e ondulado, ondulado e forte ondl/' 
lado subscrato g!1aisse e granito. 
],0 componente de Re4. 

fase floresta ca~ucifólia relevo ondulado e forte ondulado substrato 
gnaisse e granito. 
2.- componente de PEl7. 

fas e floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e 
ondulado substrato gnaisse e granito. 
L- componente de Re3. 

tase caatinga hipoxerófila relevo suave on(]u!ado e ondulado substrato 
gnais5e e granito 
3.- componente de Ce21. 

fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
gnaisse e granito. 
3.a componente de LVel, LEeS e Cc22, 

fase caatinga Ilipoxerófila relevo ondulado, forte ondulado e montanllo-
50 substrato gllaisse e granito. 
3.· componente de PE26. 

20. 6 - SOLOS UTOLlCOS EUTROFICOS A fraco e moderado textura argilosa 

fase caatinga hipoxerófila arbórea relevo ondulado, forte ondulado e mon
nh050 substrato calcdrio . 
2.· componente de Cc3. 

20. 7 - SOLOS LlTOLICOS EUTROFICOS A fraco e moderado textura siltosa e 
média 
fase caatinga hiperxerófila e hipoxerófila relevo suave ondulado e ondu
lado substrato xisto e gnaisse. 
2.a componente de V6. Perfil 2%. 

20. 8 - SOLOS LlTOLICOS EUTROFICOS A fraco e moderado textura média 

fase caatinta hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
gnaisse, xisto e sillito. . 
3.· componente de LVd26. 

fase caatinga hipoxerófila relevo suaVe ondulado e ondulado substrato 
xisto. 
1.0 componente de Re6 e 2.° componente de PE28 e PE45. 

fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
%isto. 
1.0 componente de Re7. 

fase caatinga IJipoxerófila relevo o"dulado, forte ondulado e montatlllO-
50 substrato gnaisse e granito. 
1.0 componente de ReS. 

fase caatiuga hipoxerófila e hiperxerófila relevo Sllave ondulado, ondu
lado e forte ondulado substrato calcdrio. 
2.° componente de Ce13. 
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20 9 - SOLOS LJTúLICOS EUTROFICOS A fraco e moderado textura arenosa 
e média 
fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e 
ondulado substrato gnaisse e granito. 
4.° componente de PLSe3. ,Perfil 293. 
fase floresta caducif6lia e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado, 
ondulado e forte ondulado-substrato gnaisse e granito. 
3.° componente de PE21. 
fase caatin.ga hipoxerófila e floresta caducifólia relevo ondulado e forte 
ondulado substrato arenito feldspático. 
2," componente de PE41. 
fase caatinga hipoxerófila e floresta caducif6lia relevo ondulado, forte 
ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito. 
4," componente de PE19. 
fase caatinga Izipoxerófila relevo plano e suave ondulado substrato gnais
se e granito. 
2.° componente de PLSe4 e 3.° componente de PLSeS. Perfil 294. 

fase caatinga hipoxer6fila relevo suave ondu.lado substrato gnaisse e gr!l
nito. 
3.° componente de PLSe8 e PLSe9 e 4." componente de PLSelO. 

fase caatinga Izipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
gnaisse. 
3.° componente de PE33. 

fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
gnaisse e granito. 
3.° componente de PE34 e 2.° componente de PLSe? e REed1. Per fil 295. 

fase caatin.ga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
migmatito. 
1.0 componente de Re8. 

fase caatinga hipoxeró/ila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
gnaisse, granito e xisto. 
2.° componente de PE30. 

fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado, forte ondulado e montanho
s@ substrato gnaisse e granito. 
1.0 componente de Re9. 

fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado, forte ondulado e montanho
so substrato gnaisse, xisto e granito. 
2.° componente de PE2? 
fase caatinga hipoxerófila e hiperxerófila relevo suave ondulado e ondu~ 
lado substrato gnaisse. 
3,· componente de PE31. 

20 .10 - SOLOS L1TóLlCOS EUTRÓFICOS A fraco textura argilosa 

fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
xisto com lentes de calcdrio. 
1.0 componente de RelO. 

20.11 - SOLOS L1TóLlCOS EUTRÓFICOS A fraco textura média e sittosa 

fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
xisto. 
1.0 componente de Re12. 



20 .12 - SOLOS LlTÓLICÓS EUTRóFICOS A fraco textura média e s iltesa. 

fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
xisto. 
1.0 componente de Rcll e 3,· componente de PE36. Perfil 299. 

fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado, ondulado e forte on
dulado substrato gnaisse. 
2,' componenle de V7. 

20 . H - SOLOS LrTOLICOS EUTRúFICOS A fraco textura arenosa e média 
fase caatinga lliperxer6fila relevo plano e suave ondulado SLlbslralo 

gnu.isse e xisto. 
3.° componente de NCl. 

fase caatinga TliperxerófUa relevo plano e SLlave ondulado substrato 
gnaisse e granito. 
2,· componente de 5S2. 

tas~ caatinga 11iperxer6fila relevo suave ondulado substrato gnaisse. 
2,· componente de NC3. 

fase caatinga lliperxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e xisto . 
2.· componente de NC2. 

fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e 
granito. 
3.° componente de PLSe14 e 4.° componente de PLSelS. 

fa se caatinga hiperxerrifila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
gnaisse e granito. 
2.· componente de S83. 

fase caatillga l1iperxerófila revelo suave ondulado, ondulado e forte ondu
lado substrato gl1aisse e granito. 
1.- componente de Re13. 

fa se caatinga hiperxerófila relevo ondulado, forte ondulado e montanlw
so substrato gnaisse e granito. 
1.- componente de Re14. 

20 .14 - SOLOS L1TóLICOS EUTRÓFICOS com e sem C carbonático A modera
do tex tum média c argilosa 
fase caatinga l1ipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
xisto com lentes de calcdrio e conglomerado com cimento calcá riu. 
1.0 componente de ReI. Perfil 300. 

20 .15 - SOLOS LlTOLlCOS EUTROFICOS e DISTRÓFICOS A fraco textura are
nosa, média c siltosa 
fase caatinga hiperxeró/ila relevo plano e suave ondulado substrato me
ta-siltito e meta-arenito. 
3.° componente de SS4. 

20.16 - SOLOS L1TóLICOS DISTRóFICOS e EUTRóFICOS A fraco c moderado 
textura arenosa, média e sUtosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo Sl~ave ondulado substrato m eta·síltito e 
meta-arenito. 
3.- componente de PLSe22. 

20 .17 - SOLOS L1TOLlCOS DISTRóFICOS e EUTROFICOS A fraco e modera· 
do textura arenosa e média 

fase cerrado e caatinga lIipoxerófilG relevo ondulado, forte ondulado e 
montanhoso substrato quartzito e gnaisse. 
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1.0 componente de Rdc. 

20 . 18 - SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A moderado e proeminente textura 
arenosa e média 

fase campo altimontano relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado 
substrato quartz.ito e arenito. 
2." componente de PV16. Perfil 307. 

20 . 19 - SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A moderado textura média 

fase caatinga l1ipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substratt1 

arenito e siltito. 
3.° componente de PE24. Perfil 310 . 

20.20 - SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A fraco e moderado textura argilosa 
e média 

fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado substratlJ 
siltito 
1.0 componente de Rd3. Perfil 304. 

20.21 - SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A fraco e moderado textura arenosa 
e média 

fas e caatinga altimontana e/ou campo altimontano e/ou caatinga hipo
xerófila e/ou cerrado relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso 
substrato quartzito, arenito e xisto. 
1.0 componente de Rd1. Perfis 308, 309, 311 , 312, 313 e 315. 

fase caatinga hipoxer6fila e/ou caaitnag altimontana e/ou campo altimon
tano e/ou cerrado relevo suave onduIado, ondulado, forte ondulado c 
montanhoso substrato quartzito e arenito, 
L" componente de Rd2. Perfil 314. 

fase caatinga hiperxeró/ila e hipoxerófila relevo suave ondulado, ondula
rio e forte ond14.1ado substrato quart7.Uo, 
1,° componente de Rd4. 

20.22 - SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A fraco textura média e argilosa 

fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
filito. 
2.- componente de RelO, 

20 .23 - SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A fraco textura arenosa e média 

fase caatinga hiperxerófila relevo ondulado, forte ondulado e mon-tanho
$0 substrato quartzito e arenito. 
1.. componente de RdS. 

20.24 - SOLOS LITOLICOS DITROFICOS A fraco textura arenosa 

fase caatinga hip~rxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
arenito. 
2.° componente de AQd6, 

fa se caatinga hiperxer6fila relevo suave ondulado, ondulado e fo rte on
dulado substrato arenito, ' 
3,- componente de PLSe17. 



PERFIL 290 - DESCRIÇIlO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 270 - BA (Zona de Feira de Santana) . 

Data - 15/08/73. 

Classificação - SOW L/TOL/CO EUTROFICO A chernozêmico textura média 
fas e flo resta caducifólia relevo Sl~ave ondulado substrato gnalsse. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Jaguara (Bom Despacho) - Anguera, 
distando 4,0 km de Jaguara. Município de Feira de Santana. 

Siruação e decl ividade - Corte de estrada em topo de suave ondulação com 5-7% 
de declividade . 

Formação geológica e li tologia - Pré-Cambriano Indiviso . Gnaisses . 
Material originário - Proveniente da alteração de anfibóli~gnaisse. 

Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 
Altitude - 110 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar Ligeira. 
Vegetação local - FlOl"eSta caduci fólia. 
Vegetação primária - Floresta caducifólia. 
Uso atual - Cultura de milho em cerca de 50% da área. 

o - 20 em; bruno-escuro (lOYR 3/ 3, úmido), bruno-amarelado (lOYR 
5/ 2, seco); franco-arenosa com cascalho; fraca pequena e média 
blocos subangulares e angulares; muitos poros pequenos e co
muns médios e grandes; duro, friável, ligeiramente plás tico e li
geiramente pegajoso; trans ição clara e plana, 

c 

R3ize~ 

20 - 50 em + ; rocha em decomposição; franco-arenosa muito casca. 
lhenta, 

- Muitas no Al e raras no C. 
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PERFIL 290 - ANÁLISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de lab, n,'s: 9534 a 9535 

Horizonte 

SI._ 
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21J.50+ 

pH(I:2.5) 

FraçÕC's da 
amostr::J total .. 

]E "E 
~~ õE 

°M • 51i UA 

I 8 
9 50 

• E 
t·~~ 
>--v 

91 
41 

.... KClIN Ca--

6,2 
6,4 

5,2 
4,6 

5,7 
6,1 

Composição granulom~lI;ca 
d. terra f ina 

(disp~rs3u ,oro NaOtf) 

Areia 
~rossa 

-0.20 
mro 

MS" 

34 
32 

Areia 
fina 

0.20-0.05 
IllJn 

26 
28 

'. 
Sit1e 

0.05·0.002 
mm 

28 
29 

Arsda 
< .em 

mm 

12 
11 

Complexo sonivo 
mEjlOOg 

Valo .. S 
K' N~' Al'" 

(soma) 

2,2 0,37 0,33 8,6 
9,0 

O 
O 2,5 0,11 0,33 

" o-
~, 

.~ 

-õ ... .j .-- , 
.~ ... ., 

8 
9 

11 ' 

<1,~ 
uv . ~ 

;.; 'i'!> o 
~;;s "'~ " u 
O~ #$ 

33 2,33 
18 2,64 

.. 
• >~ 

5 ~# 
• u Valor T >" • (soma) " 

2,0 10,6 81 
86 1,5 10,5 

Ataque por H 2SO .. d ~ 1,47 
5,0, Sio., C 

Horitontco 

Ai 
C 

(orgânico) .. 
1,04 
0,48 

N C .. N 

0,10 10 
0,06 8 

Si0 2 

8,1 
8,8 

AI,O" 

3,3 
4,0 

% 

Fr.!:::P3 T iO:! P~Oii 

3,1 0,8i 0,06 
3,5 0,76 0,03 

I\l;P 3 
(Ki) 

4,17 
3,74 

R ~0:l 
(Ki) 

2,ól 
2,40 

I\I:P;l 

f (':.Pa 

1,67 
1,79 

Densidade 
IUcm3 

" , 
e '8 • e o: ., 

. IDO.AI'" 

S+A1 ...... 

O 
O 

• u .. • E 
~S;l 
e õ 
i. .::. 

~ 
~ e 

'ª 
~ '. ~ " • 

~ 

23 
4 

~ 
Equ i\" .. · 

z 
8 >-

3 
3 

len te de 
umidade 

% 

15 
14 



PERFIL 291 - DESCRiÇÃO GERAL E CARACTERlST/CAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 275 BA (Zona de Feira de Santana) . 

Dala - 19/08/73. 

Classificação SOLO LITóLICO EUTRÓFICO A chernozêmico lex.{ur3 média 
cascalhenta fase floresta caducilólia rele,!o suave ondtl~ado suas
lralo gnaisse. 

Localizc!ção - Lado esquerdo da estrada BR-116, trecho entre Feira de Santana -
Santo Estevão, distando 3,4 km de Santo Estevão. Município 
de Santo Estevão. 

SiLU(lção e declividade - Corte de estrada em terço médio de elevação com 3 a 
5% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 
IAlti tude - 90 me tros. 
Drenagem - Moderadamen te drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Floresta caducuólia. 
Vegetação primária - F loresta caducifólia. 
Uso atual - Pastagem de capim sempre-verde. 

o - 15 cm; bruno-rnuito-escuro (10YR 2/ 2. úmido), bruno-acinzen ta
do-escuro (IOYR 4/ 2, seco); franco-arenosa cascalhenta; modera

da pequena e média blocos angulares e subangularcs; muitos 
poros muito pequenos e pequenos e comuns médios; ligeira
mente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição p lana 
c clara. 

c 
Raíze.s 

IS - 50 cm+; rocha em decomposjção; franco-arcnosa cascalhcnta. 

- Muitas no horizonte Al ' 
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PERFIL 291 - ANALISES FlSICAS E QUtMICAS 

Amostras de Jab. n.Os: 9546 a 9547 

Horizonte 
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5 iO, Si0 2 % AI , O. 

1\ 1.,03 R20 J 
FC20 3 .. Si01 AI ,O, Fe:,p:I Ti02 PoO_ ( Ki) (Ki) 

- " 

A, 
C 

1,65 
0,46 

0,19 9 10,2 
0,05 9 11 ,6 

3,0 
2,5 

5,9 1,12 0,91 
6,7 0,99 1,00 

5,78 2,56 
7,89 2,91 

0,80 
0,58 

Densidade 
81cmJ • 1,J • ~ ~ ~ e .e -• ~ .. 

< 

.. 
> 

tOO.A)'·· ~ 

jj • ~ 
S+ Al'''' ': ~ 

• Z 

ª 
I 
1 

° ° 

... 

• .: 

592 
496 

Equ iva· 
lcnl e de 
umiqadc .. 

18 
13 



PERFIL 292 - DESCRlÇllO GERAL E CARACTERlSTCAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 238 BA (Zona do Nordeste). 

Data - 28/ 09/ 72. 

Classificação - SOLó LlTOLlCO EUTROFlCO A moderado textura média fa
se floresta caducifólia relevo ondulado substrato gnaisse. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Valente-São Domingos. a 6,0 km de 
Valente. Município de Valente. 

Situação e declividade - Terço superior de encosta com 8 a 15% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Pré--Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 
,Altitude - Cerca de 400 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Pouca. 
Erosão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Formação secundária caducifólia. 
Vegetação primária - Floresta caducifólia. 
Uso alual - Pecuária extensiva, sisal e culturas de subsistência. 

Al O - 12 cm; bruno-avermelhado.escuro (2,SYR 3/ 4. úmido) e vermellio. 
escuro (2,5YR 3/ 6, seco); franco.argi!o.arenosa; fraca pequena a 
média blocos subangulares; muitos poro!l muito pequenos e pe. 
pequenos, comuns médios; ligeiramente duro, friável, plástico e pe
gajoso; transição abrupta c plana. 

C 12 - 32 cm +; material bastante decomposto. 
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PERFIL 292 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de lab . D.·S: 8829 • 8850 

Horiwnrt: 

5 1mbolo Profundidade 
em 

0-12 
12-32+ 

Fra~6es da 
amOSlra lotai .. 

" E ~ E 
~~ õE 

~., 

<lA <l ': 

o 3 
2 25 

e" ê 
~ .=N "' - v 

97 
73 

pH( I :2,S) -,. 

A, 
C 

.... 
6,7 
6,9 

KCIIN 

5,7 
5,4 

ea .. 

12,6 
13,7 

I Composlçoo innulomftrica 
terra fina d. 

(disperSa0 COIU NaOH) 

Arei. 
~rossa 

.(l.lO 
mm 

32 
35 

Areia 
fina 

0,20.0 ,05 
, mm 

24 
25 

.. 
Silt e 

0.OS ·0.002 
mm 

19 
21 

Ar5i11 
<: ,002 

mm 

25 
19 

Complexo sortivo 

mE/ 1OOg 

K' Na' 
Valor S 

"".1'" MC" 
(soma) 

7,6 1,09 0,12 21,4 
8,8 0,13 0,11 22,7 

o 
O 

< l>.; 
" ~ :; .... , 
~E ...... 
" < 

14 
13 

li ' 

2,5 
1,6 

.' . ~ "O~ ;; .~ 

e31 ~ < 

,, ~ : # 

4,4 0,76 
3,2 1,11 

Valor T 

(soma) 

23,9 
24,3 

"" • >; 
~ ~# 
."0 

>" • 
" 
90 
93 

Ataque por H2SO. d = 
C 

1,47 
Si02 Si02 

Horizaof. 

A, 
C 

(Ol"J,ânjool .. 
1,69 
0,75 

N C .. N 
SiOz 

0,19 9 14,5 
0,D9 8 18,8 

Al,O, 

7,0 
8,1 

% 
AI:P 3 

Fe20 S Ti02 P2°,5 (Ki) 

6,8 1,02 0,15 3,52 
9,3 1,25 0,13 3,95 

R20 3 
(Ki) 

2,18 
2,28 

AI,O, 

FC'l° 3 

1,61 
1,37 

DensIdade 
II /cmJ 

• c • " • ~ 
< " • 

'" 

IOO.AI· " 

S+Al'''' 

O 
O 

• ." .. • ~:$ 
~ -
" ~ ,1! -

i 
" • .~ ~ 
• ~ • • .: 

73 
105 

;1 ... 
Equha· 

I 
I 

lente de 
umidade .. 

20 
19 



PERFIL 293 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLOGICA3 
(PARCIAIS). 

Amostra Extra - 223 BA (Zona do Litoral Norte). 

Data - 19/08/72. 

Classificação - SOW L/TOL/CO EUTROFICO A moderado textura média cas· 
calhcnta fase floresta caducif6lia relevo ondulado substrato 
gnaisse. 

Localização - Lado direito da estrada Gangu - Acajutiba, a 6 km de Gangu. 
Município de Acajutiba. 

Situação e declividade - Terço médio ue elevação com declividade de 3 a 8%. 
Formação geológica e lilOlogia - Pré·Cambriano indiviso. Gnaisse. 
!Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Ondulado. 
Relevo regional - Plano a ondulado . 
.Altitude - 100 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidace - Pouca. 
Erosão - Laminar moderada. Ocorre Cl'Osão laminar ligeira em alguns locais. 
Vegetação local - Formação secundária com jurerna, velame, jurubeba e alecrim. 
11 egetação primária - Floresta caducifólia. 
Uso atual - pecuárja extensiva. 

AI O - 15 cm; bruno (lOYR 4/3, úmido); franco; muito pequena a pe-
quena blocos subangulares; friável. 

C 15 - 40 cm + ; bruno-amarelado (lOYR 5/4, úmido); franco. 

Observação - Descrição parcial. 
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PERFIL 293 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de Iab . n.OS: 8604 a 8605 

Horizonle 

Sfmbolo Profundidade 

A, 
C 

em 

015 
15-40+ 

F~s da 
amostra total .. 

5 17 
O 4 

78 
96 

pH(U,5) 

HoriZODte 

-
Aoua 

5,2 
3,6 

KCl IN 

4,2 
3,9 

CaH 

2,2 
1,1 

Composiç~o granu!ométric9 
da lerra fi na 

(dispt:rsão com NaOH) .. 

17 
13 

30 
26 

37 
47 

Complexo sortivo 

mEflOOs 

16 
14 

Mg" K' No' 
Valor S AI'" 

1,7 0,16 0,13 
2,2 0,Q7 0,10 

(soma) 

4,2 0,3 
3,5 0,5 

Ataque por H2S0~ U - 1.47 
SIO~ C 

HoriZOllt E' 

A, 
C 

(org.1nicol .. 
1.38 
0,39 

N C .. N 
SiO" 

0,10 14 8,6 
0,04 10 11,9 

AI 2°;j 

6,0 
8,0 

% 

Fc::P3 TiO:.! P:.Pt> 

2,2 0,32 0,02 
3,2 0,45 0,02 

AI ::0 3 
(K ; ) 

2,47 
2,53 

10 
11 

li' 

4,4 
2,2 

38 2,31 
21 3,36 

Valor T 

(soma) 

8,9 
6,2 

'" • >" • .". 00. . ~ 
>-
~ 

47 
56 

S;O, 
AI:.!0J 

R:;P3 
(K; ) 

1,97 
2,02 

Fc;!O:; 

4,26 
3,92 

Ü 
> 

lDO.AI'" " 8 
:~ ~ S+Al · .... ~ 

• z 

ª 

7 
13 

,.. 

I 
2 

• o: 

< I 
<1 

Equiva· 
Jtonle de 
umidade ... 

19 
18 



PERFIL 294 - DESCRiÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 299 BA (Zona de Feira de Santana). 

Data - 27/10/73. 

Classificação - SOW LITOLICO EUTROFICO A moderado textura média cas
calhenta fase caatinga hipoxerójila relevo suave ondulado subs
trato gnaisse. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Ipirá - Itaberaba, distando 20.,3 km de 
Ipirá. Município de Ipirá. 

Situação e declividade - Trincheira em terço médio de elevação com 8% de 
declividade. 

Formação geológica e li/alogia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 270 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Pequenos afloramentos na área. 
Brosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 
r; egetação primária - Caatinga hipoxerófila. 
Uso atual - Milho. feijão e mamona. 

AI 0- 20cm; bruno..amareiado..escuro (lOYR 3/4. úmido), bruno (7,5YR 
4/4, seco); franco-arenosa cascalhenta; fraca pequena blocos su. 
banguIares; poros comuns pequenos; dtlI'o ,friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e ondula.da. 

AC 20 - 40 cm+; material semi-decomposto da rocha em mistura com 
material proveniente do Al' 

Raizes - Poucas raizes no AI' 
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PERFIL 294 - ANÁLISES FISICAS E OUIMICAS 

Amostras de labor. 110°5: 9718 a 9719 

Horbonte 

Sfm!'Jolo Profundidade 
em 

0-20 
20-40+ 

Prações da 
amostra total .. 

~J ,gE 
-E l ~N 
~i<l 

1 17 
O 40 

• E 

"1 E 
~ . .... 
.. V 

82 
60 

pH(U . .5) 

Horl%ODte 

-

-

A, 
AC 

Agua 

6.6 
6,1 

KCIIN 

5,6 
5,0 

0." 

5,9 
5,7 

CompoSlçlo gunulométriea 
da terra fina 

(dispersA0 com NaOH) .. 
Silte rossa (ina Areia ~ '"""' 

~ ... 20 .lQ.O." O.oS·O .(M}2 
Afta < .002 

mm mm 

36 
38 

23 
16 

mm 

26 
21 

<nm 

15 
25 

Complexo sortivo 

mE/IOOg 

MS" K· Na' 

1,7 0,28 0,10 
3,6 0,20 0,14 

V.alor S 

(som3) 

8,0 
9,6 

AI '" 

° O 

, 
• o 

~~ • .ll . ~ ~~ ::: '~ ij"'.r :J.!'l s . , "'~ .. E "~ 
.~'" "" &# 
« 

12 
22 

20 1,73 
12 0,84 

11' 
Vi\lorT 

(soma) 

1,0 9,0 
I,l 10,7 

" • >~ 

5~# 
• u 
> -• 
" 
89 
90 

Ataque por HZS04 d = 1.47 
SiO:! Si0 2 

Horizon tt' 

A, 
AC 

C 
(orglnlco) .. 

0,88 
0,52 

N C 

... N 
SiO? 

0,09 10 7,2 
0,06 9 1l,2 

AI20 3 

4,8 
7,5 

% 

Fe:'!0 :l TiOz PzO" 

3,2 0,73 0,05 
3,8 0,74 0,04 

1\1 2° 3 
(K il 

2,55 
2,54 

R~:P3 
(Ki I 

1,79 
1,92 

Ar,O" 
I;;'C20 3 

2,35 
3,09 

Densidade "",", 1 ~ -;tg • ~ ~ c 
~ 1i ~ -• ~ '" '" 

õl 
> 

lOO.Al··· " e •• a. 
S+ Al· ... "i:j a. 

, 
• z 
8 

O 
O 

~ 

1 
1 

• 
~ 

9 
2 

Equiva· 
lente de 
umidade .. 

15 
18 



PERFIL 295 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS). 

Amostra Extra - 360 BA (Zona Serra Geral) . 

Dala - 03/10/73. 

Classificação - SOW LITOLICO EUTROFICO A moderado textura m édia caso 
calhenta fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave on
dulado substrato gnaisse. 

Localiz.ação - Estrada Botuporã - Tanque Novo, distando 9,5 km de Botuporã. 
Município de Botuporã. 

Situação e declividade - Topo de elevação cotn encosta suave e 3 a 8% de de· 
clividade. 

Formação geológica e litalogia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado. 
Drenagem - Bem drenado. 
Altitude - 820 metros. 
Pedregosidade - Muita à superfície. 
ErosiUJ - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila arbustiva. 
Vegetação primdria - Caatinga túpoxer6fila. 
Uso atual - Pastagem e cultura de subsistência. 

Al O - 20 cm; bn.<no-acin.lentado-muito-escuro (lOYR 3/2, úmido), bruno 
(lOYR 5/3, seco); franco-arenosa; moderada pequena blocos su
hangulares; duro friável, não plástico e não pegajoso. 



PERFIL 295 - ANALISES FtSICAS E QUtMICAS 

Amostra de labor. n.O: 9765 

Frações da 
ComposIção i;rilnulom~llic. • D~msidade da terra fina 

Horh:onle amostra 10lal (dispersão NaOH) tg .0 g/cm3 • com " 
~ .. .. ~'C !! • .. "~ .~ :!!:$ :r;; ... S E38 ;;; .. , ; -" E ~E <lJ OI § Areia Areia Sille Arail• ~E (.J ~ 

o " o 

~~ 
:, ~ .. ~ ~ 

$imbolo Profundidade ã~ "o ~ro3Sa fina O,(ls.o.002 < ,002 'ti. " • • :;; :;:: '" \ .0.20 0.20.0,05 " ~ o: <= ~~ mm mm < ilA ,. V mm Inm .. 
0-20 o 19 81 31 37 21 11 8 27 1,9 1 

pH( I;2,5) 
Complexo sortivo '" 'ü • > 

mE/lOOg ;>~ I OO.AI"· ~ 

Horlzooi. ~~.f ~ 
e 
~ . ~ s+AI ....... ~ 

Valor S ValorT " .... KC1 tN Ca·· Ma'· K' Na' AI' " H' ;>" • 
(soma) (soma) ~ .; 

6,6 5,5 4,5 1,3 0,50 0,04 6,3 0,1 0,8 7,2 88 2 2 

Ataque por H2SO. d = 1,47 
Si02 

EQl.Iha· C C Si0 2 ' -
N % AI:Pa • 

HcriUOf. (ortAnico) Alz03 R2O:t 
z leme de .. N Fc:'!°a 8 ... umidade .. Si02 Al20S Fe20 a Ti02 P:,P6 (Ki ) (Ki) .. 

0,74 0,08 O 6,4 4,6 2,0 0,42 0,04 2,37 1,85 3,61 1 10 



Fig. 119 
Aspecto de eros5o laminar severa em área de Solos lit6licos Distr6ficos A fraco textura média e 
argilosa fase caatinga hiperxer6fila relevo suave ondulado substrato f ilito (Associação Re10). Sul de 
Canudos. Municfpio de Euclides da Cunha. 

Fig.120 
Relevo forte ondulado e montanhoso de $0105 Lit6Hcos Oistr6fioos substrato quartzito e arenito + 
Afloramentosde Rocha (Assocjacfo Rd1) no Espinhaço. Munidpio de Água Quente. 



Fig.121 
Aspecto de Solos LitÓlicos DistrÓficos substrato arenito + Afloramentos de Rocha na serra do 
Tombador. (Associaçio Rdll. Municfpio de Jacobina. 
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Perfil de Rendzine desen
volvida a partir de calcário 
do Bambu r, a noroeste de 
Ired. 



PERfi L 296 - DE;;CRlÇ'AO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFOLóGICAS 

Número d e campo - 237 BA (Zona do Nordeste). 

Data - 28/ 09/ 72. 

Classificação - SOLO L1TOLICO EUTRÓFICO A moderado textura siltosa fa
se caat inga hipoxerófila relevo plano substrato xis to. 

Localização - Lado direito da estrada Teofil ândia - Salgadália, a 1,0 km da es
trada central Arací - Conceição do Coité. Município de Teofi· 
lândia. 

Situação e declividade - Topo plano de elevação suave com O a 3% de decliv idade. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano B. Xisto. 
Material origindrio - Saprolito do xisto. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - Cerca de 300 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Não observada. 
Erosão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Pau-de-colher, icozeira, pindoba, macambira , pa lmatória-bra· 

ba e outras. 
Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila. 
Uso atual - Cultura de sisal e pecuária extensiva na caatinga. 

c 
Raízes 

o - 12 em; bruno-amareJado-eseuro (IOYR 4/4, úmido) e bruno·ama
relado (lOYR 5/ 8, secó); franco-argilo-siltosa; moderada muito 
pequena e pequena blocos subangulares; muitos poros muito 
pequenos e pequenos, poucos . médios ; duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição abrupta e plana. 

12 - 30 cm+; rocha em decomposição muito fragmentada. 

- Comuns no Al . 

931 



PERFIL 296 - ANÁLISES FISICAS E OUIMICAS 

Amostras de lab. n.Os: 8827 a 8828 

Horizonte ~ Fraçôcs da 
amostra total .. 

Composlçao granuJomélnca 
da (erra fina 

(dispersão com NaOH) .. .' ~, 

.~ 

:.;j""s 

.a;j .8 e !'I 2 ê Areia Meia Silte Argila !! E 
Sfmbolo Profundidade i; e - " grossa fjna C 05 O 002 < O OOZ 'fD" 

~N ~._..... 2-0.10 0.20.0 OS '. . . ' -
lj.t\ a~ ~- V mru mIO mm mfll 1 < 

_____ L-______ ~~~ __ ~_~ ___ 
om 

Á J 

C 
0-12 

12-30 

pH(] :l.5) 

2 5 
O 33 

93 
67 

8 
12 

5 
9 

57 
52 

30 
27 

Complexo sortivo 

mE/lOOg 

9 
6 

70 
78 

1.90 
1,93 

" • 
> ~ 

Densidade 
g/emJ 

lOO.Al+H 
i 
] e Roa' " lo 

~~' " S+Al- " Valor $ Valor T • 
Aoua J<CI1N Ca~ M .. - K- Na- A}u+ H - ; 

AJ 
C 

Hor iwnfl!' 

AJ 
C 

6,6 
6,4 

C 

(Ofi:lnico', .. 
1,09 
0,44 

6,0 
5,4 

N .. C 

N 

0,12 9 
0,06 7 

(soma) 

10,2 
11,4 

6,9 0,35 0,39 17,8 
11,2 0,16 0,71 23,5 

Ataque por 

SIOZ AI2°;J 

19,6 13,7 
21,8 12,3 

H2SO" d = 1,47 
% 

Fe~p:.l Ti02 P,Ü, 

5,0 0,33 0,05 
5,4 0,28 0,04 

O 
O 

$ 102 
AI 20 3 
(Ki ) 

2,43 
3,01 

(SOIJUl) • 
" 

1,2 19,0 
1,3 24,3 

SIO ~ 

R~01 
(Ki) 

1,97 
2,35 

94 
95 

AI,O, 
Fe-;:O;l 

4,29 
3,57 

" Z 

8 

O 
O 

>-

2 
3 

.: 

4 
2 

EQui\,l· 
lente de 
umidade .. 

25 
23 



PERFIL 297 - DESCRIÇJ\O GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLóGICAS. 

Número de campo - 240 DA (Zona de Feira de San tana). 

Dala - 29/ 09/ 72. 

Classificação - SOW LlTóLICO EUTR.OFICO A moderado textura areno
sa com cascalho fase caat inga hipoxerófila relevo plano substra
to gnaisse. 

Localização - Lado direito da es trada Tanquinho - Mimo, a 2,0 km do asfalto 
que liga Tanquinho 3 , Riachão do Jacuípe. Entrada a 9.0 km de 
Tanquinho. Município de Tanquinho. 

Situação e d eclividade - Topo de elevação com O a 3% de declividade. 
Formação geológica e lilologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse 
Material origindrio - Saprol ito do gnaisse. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - Cerca de 250 melros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófiJa com quixabeira, umbuzeiro, facheiro e 

juázeiro 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 
Uso atual - Pastagens e cultu ras de subsistência. 

Raizes 

o - 25 em; bruno-escuro (tOYR 3/3, úmido) e cinzento-brunadoda
ro (IOYR 6/ 2, seco); franco-arenosa; maciça; muitos poros pe
quenos a médios; duro, muito fr iávcl, não plástico e não pega
joso. 

- Comuns do Al' 

Observações - Estes solos variam de espessura, chegando em alguns locais a 
ter 35 em de horizonte A~ e, em outros, apenas 10 em. 
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PERFIL 297 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. n.O: 8835 

1 Frações da 
Compos .. ;lio grlou lomélr1C1 

= Dens idade d. lerra fina 
Horboflte amoslTa 10la l (dispersão com N30H) t.~ .0 Ir fcmJ • ~ 

" .. .. ~~ ." 
.~ =i' ~S§ ij "' .: ~ -31 " ~E "' .. o -n E Areia Areia Silte Afj ill .- (.:l ~ C " o 

::!~e 
_c 

# $ ~ -: ~ ~ Sbnbolo Profundidade õE ~rossa fioa 0,05·0 ,0)2 <: .002 .~ .. 
UN ::; ._ ..... -0.20 O.~.OS • "" ali: mm .. ~ '" /lA "'-v mm ann "'"' .. 

A, 0-25 o 13 87 42 28 22 8 4 50 2,75 

pH(I :2,S) Complexo sortivo '" "il • > 
mE/lOOg >~ 'OO.AI"· " E Horizonte 15 eS :~ ~ S ... Al· ... • Valor S V:llor T . ~ ..... KCl tN Ca'· MS" K' N.' AI' " f.j ' >- • 

(soma) (soma) " .,; 

6,4 5,3 3,7 1,4 0,25 0,07 5,4 o 1.5 6,9 73 o 11 

Ataque p o r H ::!~O " d ~ 1,47 
Equha· C C ('/ 0 

SiO .. SiO .. 

~I N 
AI ~.,p3 R::O~ 

AI:P:I Ir' rue d(' 
Hori~onle (or~ojco) .. N Fc2O:l ª ... umidade .. S IO, A1 20 J Fe;!°3 Ti02 P~O:i (K i) (Ki) .. 

0,69 0,06 12 3,9 1,9 2,7 1,76 0,04 3,50 1,83 1,10 I 12 



PERFIL 298 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTlCAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAIS). 

Amostra Extra - 436 BA (Zona do Médio São Francisco). 

Data" - 23/ 11/ 73. 

Classificação - SOLO LIT6LCO EUTROFICO A fraco textura média com cas
calho fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado substra
to gnaisse. 

l JOcali.zação - Lado direi to da estrada Sebastião Laranjeiras - Mandiroba. a 
11,2 km de Sebastião Laranjeiras. Município de Sebastião la
ranjeiras. 

S ituação e declividade - Corte de estrada em terço m édio de suave elevação com 
pequena declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (eD.) Gnaissc. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado c ondulado. 
Altitude - 600 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar l igeira. 
Vegetação local - Jurema , velame, ca tin g3-de-porco e pinhão. 
Vegetação primária - Caa tinga tlipoxe rófiJa. 
Uso atual - Pecuária ex tensiva na caatinga. 

A1 0- 20cm; bruno-acinzentado (lOYR 5/2, úmido) e cinzento (lG~R 6/ 1, 
seco); franco·arenosa; fr iável. 

Observ(!ções - 1) Descrição parcial. 
2) O perfil consti\~i inclusão j" área de LVd30. 
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PERFIL 298 - ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 

Amostras de labor. n .... : 10 .085 

Fcaçôu da 
ComposIção aranulomf! ttica 

• Densidade 
, 

da terra fina Horizonte amostra 10lal (dispersão com NaOH) 
, 

.0 g/cml • .. • • ~ .. 
" .. ~, .. ~ " • . ~ .~ ~ # S :;;;" t! :J !l;1 ~ • -e ~e 

e I ""'" 
Areia . ' < e :g SiJ !e Ar9i1a .!e . ~ c 

"mbolo Profundidade ~~ -e t ~ e ~rossa fina O,OS·O.rJ02 < ,002 '& " to " # S ~ 1í ~ 5N ... ;;::'" -0.20 O.20.{l .OS • em 
,,~ 3~ I- V mltl mm mm < ~ '" rllm < 

0-20 o 13 87 27 35 24 14 10 29 1,71 

pH(I,'.sl 
Complexo sortivo "" .. • > 

mE flOOg > ~ lOO.Al-" ~ 

.'" ] 8 Hor' lO ~ 0 ' # 
S+Alt++ ~ 

ValorS Valor T ~~ -- ICQ IN CaH K- N.- AI"· H' -M." • 
(soma) (soma) ! .; 

6,0 5,0 2,7 0,7 0,08 0,04 o 1,5 5,0 70 O <I 

Ataque por H2S04 d = 1,47 Equjva· C 
ti C % Si0 2 SiOz AI,O, 

:, 
Ho1'itOot. {orpnico} AJ :P a 

I-n- z lente de .. N R::P 3 

ª 
f- umidade .. Si0 2 AJ2O, Fe20 3 Ti02 P2°:\ (Ki) (Ki) FeZOJ 

" " 

0,58 0,06 10 5,7 4,5 1,8 0,09 0,02 2,15 1,75 3,90 I 11 



PERFIL 299 - DESCRIÇÃO GERAl, E CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAlS) 

Amostra Extra - 176 BA (Zona Sertão do São Francisco). 

Dara - 31/05/ 72. 

Classificação - SOLO LlTOLICO EUTROFICO A fraco textura média casca· 
lhcnta fase predregosa c rochosa caatinga hiperxerófila relevo 
suave ondulado substrato xisto. 

{..ocalização - Lado esquerdo da es trada Cocorobó - Macururé, a 13 km depois 
de Formosa. Município de Chorrochó. 

Situaçao e decli.vidade - Topo de encosta. 
Formação geológica e litologia -- Pré·Cambriano B. xi s to. 
Material originário - Saprolito do xisto. 
Relevo local - Plano (parte superior de encosta). 
Relevu regional - Suave ondulado e ondulado. 
Altitude - 400 metros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Muita pedregosidade na superfície e na massa do solo. 
Erosão - Laminar ligeira. 
V egetação local - Xique-xique, fachei ro, carqucja, nnha-de-gato e catingueira. 
Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 
Uso aw_al - Pecuária extensiva na caatinga. 

AI O - 35 cm; bruno-amarelado (lOYR 5/6, úmido) e bnmo-amarelado-
claro (lOYR 6/4, seco); franco cascalhento. 

Observação - Descrição parçial. 



PERFIL 299 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. n,O: 8375 

Horizonte 

"lDboJo Profundidade 

"'" 

0-15 

Frnçõcs da 
amostra tOlal .. 

.) 33 64 

pH{l:2.5) 

Horlzoate .... KCIIN CaH 

6,9 5,9 3,7 

Ataque 
C N C 

Hort~f. (orp.wco) .. N 

Compos ição granulomt lric8 
da lerra fjna 

(dispo::r s1o com NaOH) .. 
Arei. ~A.J:ei3 I Silte 
2.0.10 .20.0 ,05 0.05·0,002 gT03sa fma I !\ r ~ila 

<: 0.002 
rnm m ln mm mm 

14 33 32 21 

Complexo sort ivo 

mE/ tOOg 

Mg" K' N,' 
Valor S 

AI '" 
(som 3) 

1,8 0,43 0,17 6,1 o 

por H,SO, d = 1,47 
Si02 % 

A1l!03 .. Si02 AI20S Fe20 3 Ti02 P206 (Ki ) 

0,75 0,10 8 10,8 7,4 5,7 1,15 0,U5 2,48 

18 14 1,52 

O; 

" • > 
>~ l OO.AI"· " 8 - ~. li ~ o •• 

S+ Al· .... ~ 
Vator T ~f~~ • • li' • 
(soma ) • o: -" 

1,0 7,1 86 o 2 

E'Iuha. SiOz 
, 

AI :P3 • lente de 
R2°;j Z 

FC:l°a li! ... umidade 
(Ki) .. 
1,67 2,04 2 18 



PJ;RFIL 300 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

NúmefO de campo - 172 BA (Zona do Nordeste). 

Data - 22/02/72. 

Classificação - SOLO LITóLICO EUTRÓFlCO carbonático A moderado textu
ra média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo 
ondulado substrato meta-couglomerado. 

úxaln.ação - Lado direito da estrada Paripiranga - Adustina, a 14,4.km de 
Adustina (passando pelo açude do mesmo nome). Municlpio de 
Paripiranga. 

SituaçiJo e declividade - Terço superior de elevação com 16% de declividade. 
,Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A. Grupo Bambuí. Meta<:on-

gJomerado com cimento calcário. 
Material originário - Proveniente da rocha supracitada. 
Relevo local - Ondulado. 
Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 
Altitude - 240 metros. 
Drent .. gem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Muitos calhaus e mataci5t::s . 
Erosãú - Laminar moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófiJa. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

o - 15 em; bruno-amarelado.escuro (lOYR 4/ 4, úmido); franco-argi· 
10sa; . moderada pequena blocos subangulares; muitos poros peo 
quenos; Jigeiramente duro, (dável, plástico e pegajoso; transição 
clara e plana. 

c 15 - 30 cm+: conglomerado com seixos (calhuus) de natureza diver
sa e cimente. calcário. 

- Mwtas no Al 
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PERFIL 300 - ANÁLISES F1SICAS E QutMICAS 

Amostras de labor. D.O: 8011 

I 
Fraçõcs da Composição granulométric8 

• d, lerra fina Dens idade Honron!e amOSlr3 tOla l (dis~rsl!o com NaOH) " v .~ gJcmJ • 
" v' v ~ " 

~ '. ~ , 

" " • • " w '" 'i;> " --~ !I ~.t 

( ~ í! E ""';, ~ Ar,;, I S;I , 
" , "'< " " E ~ ~ ê A. rSlla . - ~ g , 

j~ -" S fmbolo Profundidade õ E roua flOa • c < ,002 ·~ u "" .: , ~ ii o > 
~ .=N ~.O .20 .20.0 .05 10.0---0 .002 ~ -

"" 
O N • J A 8>i "' - v rnro nu" mm mm < ~ '" < 

0-15 4 4 92 14 22 35 29 25 14 1,21 

pH(I :2,5) 
Com plexo sort; vo '" " • > 

mE/lOOg > ~ lOO.A)·" ~ 

HoritoDte 15 ~ ;f 'ª 
e 
~ 

":i ~ 

Valo r S Valor T ." S + Al·H ..... KCI IN Ca· · M S" K' N, ' AI'" H' >~ • • (soma) (soma) '" ~ 

A, 8,2 7,7 18,3 1,5 0,16 0,27 20,2 o o 20,2 100 o <1 

- Ataque por HzSO. d = 1,47 
C C % Si02 SiO, 

.Al2O. :. Equiv8' 
N 

AI20 a R20 s 
Z lente de 

Horizonte (Ofp:An lco) - .. CaCO, .. N FezO • § 

" Si02 AI20 S Fe20 S Ti0 2 P20 0 ( Ki ) ( K r ) % 

2,44 0,32 8 12,3 7,6 3,3 0,12 0,09 2,75 2,16 2,30 1 26 



PéRFIL 301 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFOLóGICAS 

Número de campo - 257 BA (Zona Chapada Diamantina). 

Vala - 16 '06/73. 

Classificação - SOW LITÓLICO DISTRóFICO A proeminente textura média fa.. 
se pedregosa e rochosa campo altimontano relevo forte ondula

do substrato arenit('l. 
Localização - Margem direita da es trada BR-242. que liga Itaberaba a Seabra, 

distando 144.0 km de Itaberaba, depois de Pai Inácio. Município 
de Palmeiras. 

Si!uação e declividade - Terç.o médio de encosta com 15% de declividade. 
Fovmação geológica e litologia - PrbCambriano A. Grupo Chapada Diamantina. 

Fonnação Morro do Chapéu. Arenito. 
Material origindrio - Proveniente do arenito. 
Relevo local - Forte ondulado. 
Relevo reg ional - For te ondulado, m('lntanhoso e ondulado. 
Altitude - 850 metros. 
Drenagem - Fortemente drenado. 
Pedregosidade - Muita. 
Erosão - Laminar moderada. Ocorre também erosão laminar severa e erosão 

em sulcos profundos repetidos freqüentemente. 
Vegetação local - Campo altimontano. 
V egetação primdria - Campo altimonl'ano com algumas espécies de cerrado. 
Uso atual - Campo natural. 

AI O - 15 em; bruno-amarelado-escuro (5YR 3/2, úmido); franco-are-

R 

,Raízes 

nosa; fraca muito pequena e pequena granular; muitos poros 
pequenos; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

15 cm+ ; arenito entremeado em alguns pontos, possivelmen
te, com siltito. 

- Comuns no AI 

Ob;i6rvações - 1) O solo foi coletado úmido; 
2) Na área ocorrem inclusões de Solos Litólicos A moderado 

textura argilosa substrato siltito entremeado com arenitQ. 
3) Col~tado e!D área da associação Rdl. 
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PERFIL 301 - ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 

Amostras de labor . n .O; 9275 

Frações da 
I 

Çompo§lç~ aranulomélrica • Densidade da terra fin a 
Horizont~ amostra 101al (dispe rsão NaOH) < ... ,g g/ cmJ • com ~g . ~ .-" .. ~v " " .~ .~ ~#§ ;.c~.f 

o ·Vi :1-:: # < , 
; E 12E Eg o -E /\reil! Areia Silte . Are ila . " c " o 

e~E 
-< # # ~ .. ~ ~ SímboJ(J Profundidade ~~ -;;; E ~ro!Sa fina 0,05·0.002 < ,CI02 .~ ... "'" ~ o~ " ,,~ I -0.20 O,2Q.o,05 • • em ftj ~o mm mm < o ~ 

UI\ I UN 
>. v mm . nlm < 

-

A, 0·15 4 2 94 38 35 10 17 10 41 0,59 

pH(l ;2,5) Comp lexo sorth'o '" 'il 
>~ • mE/lOOS IOO.AI · " 

~ 

Horizonte " 9 '§ E 
o :;# o 
.~ S+ Al*- .~ o 

Valor S Valor T 
Água KCIIN Cau Mg" K' Na' AI'" H' >" • • (soma) (soma) '" ~ 

A, 4,2 3,8 0,3 0,11 0,01 0,4 2,1 5,4 7,9 5 84 1 

Ataque por 11 2S0~ c ~ 1,47 
SJO ~ SiO" Equiva· 

C 
N C % 1\I :l0 ;} • Icn lc d<.> 

AJ 20 3 R ~OJ 
Z 

Horizon ll' (org<1nico) .. N !-=e:.p:l ê >- umidade .. SiOz A1 ZO:! Fc:P ."1 TiO:? P'.Pb ( K i) (Ki) % 

A, 1.44 0,10 14 8,8 7,2 1,4 0,10 0,02 2,08 1,85 8,02 1 15 



PERFiL JUZ - DESCRTÇAO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFULO(ji CAS 
(PARCIAIS) . 

Amostra Extra - 423 BA (Zona Chapada Diamantina). 

Data - 17/ 11/73. 

Classificação - - SOW LITOLICO DISTROFICO A proeminente textura média 
cascalhenta fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila ye
levo forte ondulado substrato quartzito. 

Localização - Estrada Rio de Contas - Marcolino Moura, distando 9,0 km de 
Rio de Contas. Município de Rio de Contas. 

Situação e declividade - Terço médio de encosta com 15 a 30% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A. Grupo Chapada Diamantina. 

Formaçã,o Morro do Chapéu. Quartzito. 
Material originário - Proveniente do quartzito. 
Relevo local - Forte ondulado. 
Relevo regional - Forte ondulado a montanhoso. 
Altitude - 840 metros. 
Drenagem - Acentuadamente drenado. 
Pedregosidade - Muita pedregosidadc e rochosidadc à superfície. 
Erosão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 
Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila e transição caatinga/cerrado. 
Uso atual - Pecuária extensiva. 

o - 30 cm; bruno-acinzentado-muit.o-escuro (lOYR 3/2, úmido); cin
zento-escuro (lOYR 4/ 1, seco), franco-arenosa, grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso. 

Ratzes - Muitas no horizonte AI. 

Observação - Coletado em área da associação de RdI. 
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l>ERFIL 302 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostra de labor. n." 10, 058 

Prações da 
Composiçlo granulométrico 

Densidade 
Horizonte 

da (erra fina ~ amostra (oul (d ispersA0 com NaOH) z.~ • .'i g/cmJ • .. ... " -'.' '" ~ .. ~ :6:f .r f~.f 
.::: "iiil 

U h • e Areia 
0 .'( • ~ ~ Areia Si ltc AroUa ~e ,, ~ c 

S'm~Jo Profundidade -e -~e ~rosSl (ina 0.05-0 .002 < ,002 ' ~QI # 3 ~ e I! -~M ~. N .{).20 O.2!J.O.05 • "'" /lA ... v mm mm ~ ~ .. 
ui! mm mm < 

0-30 15 20 65 49 25 13 13 8 38 1,00 

! pH ( I:2.5) 
Comple",o sorth'o -,;; 'ü 

>~ , . 
mE/ IOOg IOO. Aj ·" ~ o 

] e· Horizonte 5 ~# ~ . " S + Al· .... ': o 
valor~ 1 AI ' " Va lor T ..,.. KCIIN Ca" MS" K' Na' 1-" >- • • (soma) (som:!.) '" ,; 

3,9 3,4 0,7 0,23 0,02 1,0 1,6 6,2 8,8 11 62 4 

Ataque por H2SO", d = 1,47 
Equila-C SiOz Si02 

. 
N C % Al,O, • Icnle de H CriUlDIl' (orPnico) AI;Pa R20 3 

z .. N 
FC:'!° 3 § ... umidade .. Si02 AI,o, Fe20 S Ti0 2 P:I:Ü~ ( K; ) (K;) .. 

1,59 0,09 18 4,7 3,5 0,5 0,05 0,02 2,28 2,09 11 ,06 I 9 



PERFIL 303 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 153 BA (Zona da Chapada Diamantina). 

Data - 16/ 09/71. 

Class ificação - SOLO LITOLICO DISTR6FICO A proeminente textura arenosa 
cascalhenta fase pedregosa e rochosa cerrado subcaducifólio 
relevo suave ondulado substrato arenito quartzoso. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Santo Inácio - Xique-Xique, a 4,6 km 
de Sto. Inácio. Município de Gentio do Ouro. 

Situação e declividade - Trindteira para mineração em posição do subtopo. 
Formação geológica e litologia - Pré Cambriano A. Grupo Chapada Diam~tina. 

Arenito quartzoso. Na á rea também ocorrem arenito e conglo
merado. 

Material originário - Saprolito da rocha supracitada. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado e ondulado, ocorrendo também relevo forte on· 

dulado. 
Altitude - 650 metros. 
Drenagem - Acentuadamente drenado. 
Pedregosidade - Muitos cascalhos, calhaus e matacões de arenito na superfície. 
Erosão - Laminar ligeira. Na área ocorre também erosão laminar moderada. 
Vegetação rocal - Cerrado subcaducifólio tendo no estrato rasteiro ciperáceas 

e gramíneas (dominando o capim egresso) . 
Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio arb6reo-arbustivo e ocorrência de 

caatinga hipoxerófila . 

Al O - 20 cm; bruno.escuro (7,SYR 3/ 2, úmido) , brun0-'escuro (10YR 
3/3, seco); areia franca cascalhenta; grãos simpl~s com mistu~ 
ra de calhaus e cascalhos ; solto, solto, não plástiCO e não pega
joso; transição clara e plana. 

C 20 - 40 cm+; bruno-amarelado (lOYR 5/8, úmido), amarelo-brunado 
(lOYR 6/6, seco); areia franca muito cascalhenta; grãos sim· 
ples com mistura de cascalhos e calhaus; solto, solto, não plásti~ 
co e não pegajoso. 

- Comuns no AI e C. 

Observação - Coletado em área de Rdl. 
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PERFIL 303 - ANALISES FtSICAS E QUtMICAS 

Amostras de labor. n .OS: 7699 a 7700 

Horizonte 

S'm!)olo 

A, 
C 

Horizonte 

Profundidade 

"" 

0-20 
20-40 + 

pH(I : 2.~) 

Pnçôes da 
amostra total .. 

;1 ílE 

]~ ~A 
33 29 
14 52 

~~ê 
" N 
~ V 

38 
34 

Compo$Jçlo granulomêlrica 
da tCITa fina 

(dispersa0 com NaOH) 

"";, ~ Are;, ros~ fina ~.c,20 .1().O.O5 
mm mm 

41 
37 

43 
36 

.. 
Sille 

0.05-0 ,002 
r._71 

)) 

10 

Artl3 
<: .002 

",m 

5 
7 

Complexo sortivo 

mEl100g 

~ 

h 
~~ .r 
.!E 
.~ ., 
~ 

2 
3 

, 

u~ u • ~, 

~3S == -~ 
"'~ 

o ~ Ss 

60 2,20 
57 1,43 

.. • >: 
I>f; . ~ ..... KCIIN Ca" MS" K' N,' 

Valor S Valor T 
AI'" li' >-• -

A, 
C 

Horizonlr 

A, 
C 

6,4 
5,7 

C 
(or~Dico) .. 

0,98 
0,28 

4,7 
4,1 

0,5 
0,4 

Ataque por 
N C .. N 

SiO ... 

0,07 14 3,2 
0,03 9 4,6 

AI 20 j 

2,5 
3,9 

0,06 0,03 
0,03 0,04 

HzSO", 
% 

d 

I (soma) 

0,6 
0,5 

= 1.47 

Fe;l° 3 TiOZ PzO" 

0,8 
0,5 

SjO~ 

AI 20 3 
( Kd 

1,3 0,07 0,03 2,18 
1,8 0,10 0,04 2,01 

(soma) " 
4,2 
1,6 

SiO~ 

R:P3 
(K; ) 

1,63 
1,55 

5,6 
2,6 

11 
19 

AI,O" 
fc20 J 

3,02 
3,38 

Densidade 
1!I<m] 

~ 
c 
~ e • ~ " < 

IOO.A.1"· 

S+Al· .... 

57 
50 

• .. -
i1",~ 
~ 1. 

• > 

" :ê 
• ,; 

e· 
~ 
~ 

3 
1 

• Equiva· 
z 

ª 
... 

<I 
2 

lente de 
umidade .. 



PERFIL 3U4 - DESCRl(,:AU GEIVIL E CARACTER ISTICAS MURFOLOGICAS 

Amostra Extra - 353 BA (Zona Serra Geral). 

Data - 28/09/77. 

Classificação - SOLO LITÓLICO DISTROFICO A moderado textura argilosa 
fase caa tinga hipo:ce rófila relevo oru.iu}ado substrato sil tito. 

[ ,ocalil.ação - Estrada Igaporã - Lagoa Cla ra. distando 27,0 km de Lagoa Cla
ra. MunicJpio de Macaúbas. 

Situação e declividade - Terço médio de encosta com ·J5 a 20% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambl"lano A. Grupo Bambuí. Siltito ar· 

giloso. 
Material originário - Provcn;cnte da decomposição do s iltito argiloso. 
Relevo local - Ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 
iAlIitude - 820 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Poucos calhaus à superfície e a partir de 30 em. 
Erosão - Laminar ligeira a moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila arbórea. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila . 
Uso atual - Culturas de subsistência e pecuária extensiva n a caatinga. 

Al O - 13 cm; amareJo-brunado (lOYR 6/4, úmido) ; bruno-amareladcr 
claro (lOYR 6/4, seco); franco-argilosa; moderada pequena blcr 
cos subangulares; duro, fri~vel, muito plástico e pegajoso; tran· 
sição dara e plana. 

AC 13 - 32 em; bruno·amarelado (I0YR 5/ 6, úmido), amarelo-brunado 
(lOYR 6/6, seco); argila; fraca pequena blocos suban gulares; du· 
ro, friá\l'el, plástico e pegajoso. 



PERFIL 304 - ANALISES F/SICAS E QU/MICAS 

Amostras de labor. n."s: 9754 a 9755 

I frações da 
ComposIção iranu lom~ tric li 

~ ! Den sidade da ferra fina • Horizonte amOSfra total (dispersão com NaOH) '. •• .. i / cm] 

SfmboJo 

A, 
AC 

H_te 

A, 
AC 

Horh:onle-

A, 
AC 

.. .. t., ~~ .-
.~ ;j! .[i> ;a..o.: ~~$ 

ílE .' < "E An!ia ..veia .- ,~ -< "'",ê Silte Areil• ~~ '-'" # # Profundidade -E ~roua fina 0,05·0,002 < ,002 .~ ... eN t·S ..... ·0 .20 0,20-0 .05 "'" 5~ .. -V mm < 

0-13 
]3-32 

~A 

1 2 
O 5 

97 
95 

mm 

15 
10 

pHU:2.5) 

.... 
4,7 
4,7 

C 
(o'1:;1nico) .. 

1,13 
0,44 

KCIIN 

N 

3,9 
3,9 

.. C 

N 

Co" 

0,3 
0,3 

MS" 

Ataque por 

Si01 AI:P3 

0,\2 9 \5,2 13,8 
0,07 6 17,8 15,4 

mm ~n 

29 
27 

17 
2\ 

39 
42 

29 96 0,44 
98 0,50 

CompleJo sortillo 

mE/lOOc 

K- N.- Valor ~I AI'" 
(soma) 

0,\5 0,02 
0,09 0,02 

H2S0~ d 
%, 

FeZ0 3 TiO:! 

-

0,5 
0,4 

1,47 

P~P5 

1,3 
1,3 

$ ,0, 

AI ::P 3 
(Ki) 

4,1 0,35 0,05 \,87 
6,3 0,41 0,06 1,96 

I 

.. 
• >~ 

5~# . ~ 
H' Valor T >" • (soma) "-

4,1 
2,5 

SiO: 

R;!0J 
(Ki) 

1,57 
\,56 

5,9 
4,2 

8 
10 

Al~OJ 

F'e:Pa 

5,29 
3,83 

~ .. 
~#§ 

11 8 "2 
~ ~ fi. -
~ " < 

" IOO.AI'" ~ " ~ s+AJ· ... · ~ · 

;, 
Z 

ª 
\ 
1 

72 
76 

.. 

• 
~ 

3 
1 

Equ iv3' 
lem e dI!' 

umidade .. 
19 
17 



PERFIL 3U5 - Db'SCRl~'AU (;lilUL li CARACTliRISl'iCAS MUR.FULO(;iCAS 
(PARCIAiS). 

Amostra Extra - 352 BA (Zona Serra Geral). 

Data - 28/ 09/73. 

Classificação - SOLO LlTOLlCO DISTROFICO A moderado textura argilosa 
cascalhenta fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxer6fila 

relevo ondulado substrato xisto. 
l ,ocalização - Estrada Caetité - Igaporã, distando 5,0 km de Igaporã. Municí· 

pio de Igaporã. 
Situação e declividade - Terço inferior de enco.i la com cerca de 8% de decli-

vidade. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Xisto. 
Material originário - Saprolito de xisto sericítico grafitoso. 
Relevo local - Ondulado . 
.Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 
Altitude - 700 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Muita na parte superficial e subsuperficial. 
Erosão - Laminar ligeira a moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila e transição cerrado/caatinga. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 
Al O - 25 cm; bruno-oliváceo-claro (2,5YR 5/4, úmido); bruno-amarelado-

AC 

Raízes 

claro (2,5Y 6/4, seco); argila com cascalho; moderada pequena 
blocos subangulares; ligeiramenle duro, friável, plástico e pega· 
joso; transição clara e plana. 

25 - 45 em; bruno-oliváceo-claro (2,SY 5/ 6, úmido) , amarelo (2,SY 7/ 6, 
seco); argila com cascalho . 

- Muitas no Al' 

Observações - 1) O horizonte AC é constituído de mistura de materiais do ho
rizonte Al com fragmentos de rochas, 

2) Descrição parcial. 
3) Coletado em área da associação Rd3. 

949 



PERFIL 305 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. n"s: 9752 a 9753 

Horizonte 

Ilmbolo Profundidade 

"" 

1).25 
25-45 

FnçOes da 
amostra tOlal .. 

~~ ;1 E 
~2E t ~fá t ....... 
"'-v 

2 20 78 
21 29 50 

pH(l :2,5) 

Bw? .. 
Ap 

4,9 
4,9 

Jta IN 

3,9 
3,9 

c..+ 

0,3 
0,3 

Compos lç~ KnnulomttnclI 
da te ITa fina 

(dispersA0 com NaOm .. 
Silte 

~rossa fina Me .. ~ ""ia 
-010 .20-0 OS 0.05.0 002 

Are i/a 
< .002 

mm 
mIO nllfl mm 

13 
8 

..... 

13 
11 

28 
29 

46 
52 

Complexo lO"h'O 

me/lOOg 

K- Na-

0,29 0,02 
0,27 0,02 

ValorS AI·" 
(soma) 

0,6 1,5 
0,6 1,5 

= 

• C 
1I.~ 
.N 

~" .1 
.. e 
'Q" 
• 1< 

28 
2 

11-

5,1 
3,6 

.0 

"\~ ~~ 

e3# ~S 
o~ #: 

39 0,61 
96 0,56 

Valor T 

(.oma) 

7,2 
5,7 

'" >~ 
" ~~# 
.! 

8 
11 

Ataque por H 2SO.j, d 1,47 
$ 1°2 510 :.-C 

N C % AI ,O, 
Mochou!iI' (orailllico) .. 

1,38 
0,87 

.. N 
$.Oz Al2O:l 

0,18 8 17,7 16,0 
0,14 6 21,3 19,5 

AI']O J 

Fe~0:l TiO;.! P:.'O;<. (K;) 

8,4 0,45 0,10 1,88 
8,3 0,50 0,11 1,86 

R,O, 
(K;) 

1,41 
1,46 

Fe:,!O;1 

2,99 
3,68 

Densidade 
i / cmJ • ~ -

:2;f~ • e -c o ~ f .. 
• • .. -
~ '" < 

'i 
lOO.Al"· ~ 

P 8+Al- '; Il: 

" z 
8 

71 
71 

... 

1 
1 

.: 

3 
2 

Equlu , 
lente dt' 
umidade .. 

20 
22 



PERFIL 306 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAIS). 

Amostra Extra - 429 BA (Zona Chapada Diamantina). 

Data - 21 / 11/73. 

Classificação - SOLO LITOLICO DISTROFTCO A moderado textura média fa
se cerrado relevo ondulad.o subslraco microbrecha. 

Localização - Estrada Mucugê-Cascavel, dis tando 0,5 km de Cascavel. Município 
de Mucugê. 

Situação e declividade - Terço médio de encos ta com 8 a 15% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Pré·Cambriano A. Microbrecha. 
Material originário - Proveniente de ro i crobl"t~cha quartzosa com cimento argi-

lo-ferruginoso. 
Relevo local - Ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 
Altitude - 980 melros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Capim provisório, colonião e café. 
Vegetação primária - Cerrado. 
Uso atual - Cultura de café (pequenos talhõcs), capim provisório e colonião. 

A, 

R 

Raíz.es 

o - 25 cm; cinzento-escur6 (2,SYR 4/ , úmido). cinzento (2,5Y NS/. se
co); franco-argilo-arenosa; plástico e pegajoso. 

2S - 30 cm+; 

- Abundantes no AI' 

Observações - 1) Presença de linha de cnlhaus semi-desarestados c desaTes-
lados; 

2) Em alguns trechos o solo apresenta horizonte Cj 
3) Descrição parcial. 
4) O perfil constitlli inclusão na área do Rdl. 



PERFIL 306 - ANALISES FISICAS E QUlMICAS 

Amostras de labor . n."; 10.073 

Horizonre 

Stmbolo Profund ídade 

"" 

-~l 0-25 

FraçÔC's da 
amosl ra tota l .. 

o o 100 

pH(L2,5) 

HotizoDte 

..... KCI IN c ... 

4,3 3.8 0,2 

Ataque 
C N C 

eorilClOt~ (orPu.ioo) .. ir 

Composição gran ... :c métrica 
d a te r ra fin a 

(d is P'!fS30 CO IT. NaOH) .. 
Areie ~~eia I· SitIe 
~~.26 Jo~~o5 1 0.05·0,002 

Argila 
<:: 0,002 

m m n ll n mm m m 

24 36 8 32 

Complexo 50n ivo 

mE/l OOg 

Mg" K' Ua' 
Valor S 

AI '" 
(soma) 

0,02 0,03 0,3 1,2 

por H 2S04 d = 1,47 
% Si02 

AJ 20 a .. 
51°2 AI2O, Fe20 a Ti02 P20~ (Ki) 

0,97 0.D7 14 14,6 12,6 0,7 0,23 0,02 1,97 

24 25 0,25 

"" >~ 

[)eon si d ade 
g;cm3 

" > 
~ lOO.AJ · " 

5~.f 'li 
S+ A1+- ': . ~ 

H ' 
Valor T >" • • (soma) 

"" .: 

3,7 5,2 6 80 2 

Equha-Si0 2 

; I ~ R2O;j 
AI20a leme de 

FetOa umidade 
(Ki ) .. 
1,90 28,07 1 17 

e 
~ 
~ 



PERFIL JU7 - DESCRI~'AU GERAL E CARACTERISTlCAS MORf'ULOG Lc:A:> 
(PARCIAIS). 

Nú.mero de campo - 431 BA (Zona Chapada Diamantina). 

Data - 22/ 11/ 73 . 

Classificação - SOW LITOLICO DISTROFICO A moderado textu ra média fa se 
campo altimontano relevo ondulado substrato arenito. 

Localização - Estrada I bicoara-Barra de Estiva, dis tando 20,0 km de Barra de Es
tiva . Município de Barra de Estiva. 

Situação e declividade - Terço médio de encosta. 
Formação geológica e litologia - Pré;-Cambriano A. Grupo Chapada Diamantina . 

Formação Morro do Cha~u. Areni to. 
Material origindrio - Proveniente do arenilo. 
Relevo local - Ondulado. 
Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 
'Altitude - 1060 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Pouca à superfície. 
Erosão - Laminar ligeira a moderada. 
Vegetação local - Campo altimontano. 
Vegetação primária - Campo altimontano e floresta subperenifólia a ltimontana. 
Uso atual - Sem utilização agrícola. 

Al 0 - 2Ocm; cinzento (tOYR 6/ 1, úmido). cinzento-claro (lOYR 7/1, se· 
co); franco-arenosa; friável, ligei ramente plástico e ligeiramente 
pegajoso. 

Observações - 1) Ocorrem perfis com A proeminente; 
2) Descrição parcial. 



PERFIL 307 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor . n.o: 10.077 

Composição granulomélric"a 
Frações da da lerra fina ~ 
amos~r.I 10lal (dispersão com NaOH) &. ~ 

-------.----------�,--~~_c-----I -----._--_,,~~--_,-----I " ~ "I °E E Areia ~Areia ~~:. ; ~E ~~E f Silte AfoUa 
..I: UN - .... g~O"',2'Oa ,~~a.OS O,OS·OJ)(,l2 <: .002 <'e-'" - ... ' lU;;:: 2 ........ nun mm al\ a~ i- V mm mIO 

5lmbolo Profundidade 

"" 

Densidade 
... .!! g/cmJ ~ ...... 

~ ÊI-•• -;---- lic:~ 
i: !' õ 
'" - ;> #3 - Qj .:e .... 
[ ~ 
< 

HortzQnre 

0-20 o 99 15 58 13 14 12 14 0,93 

pH("2,5) 
Complexo sortivo Ô ~ mE/lOOg >~ lOO.AI·" e Horl%oate ,.o § 00# '" S+A1- '" ValorS Valor T ;:~ " " "'"" ICCllN Co" Mg" K' N.' AI'" H' • (soma) (sorna) .; .. 

A, 4,8 4,0 0,1 0,04 0,02 0,2 0,7 2,0 2,9 7 78 1 

Ataque por H2SO. d = 1,47 
Si02 Si02 

Equilla-C 
~J. C % AI,O, 

;, 
Z lente de 

BoriMlllrl' (orPnico) .. N AI::03 R::!03 § ... umídade .. SiOz A120s Fe20 S Ti02 P2°t\ (Ki) (Ki) F~20j .. 
" 

0,65 0,05 13 8,3 5,6 0,4 0,03 0,02 2,52 2,41 21,96 1 13 



PERPIL 308 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 468 - BA (Zona SeITa Geral). 

Data - 11/05/74. 

Classificação SOLO LITOLICO DISTROFICO A moderado textura média 
fase pedregosa e rochosa cerrado relevo montanhoso substrato 
ayenito. 

Localização - Serra da Inhaúma, no limite de Bahia com Minas Gerais. Municí· 
pio de Cordeiros. 

Situação e declividade - Terço superior de elevação com declividade muito forte. 
Formação geológica e Utologia - Pré·Cambriano A. Arenito. 
Material originário - Proveniente do arenito. 
Relevo local - Montanhoso. 
Relevo regional - Forte ondulado a montanhoso. 
Altitude - 850 metros. 
Drenagem - Acentuadamente drenado. 
Pedregosidade - Bastante à superfície. 
Erosão - Laminar moderada. Ocorre erosão laminar severa em Qutros locais. 
Vegetação local - Cerrado. 
Vegetação primária - Cerrado. Nas partes baixas ocorre' caatinga hipoxer6fila. 
Uso atual - Não utilizado agricolamente. 

Al O - 30 cm; franco; fraca pequena blocos subangulares; muitos poros 
pequenos. 

Raíz.es - Comuns no Al' 

Observação - Descrirão parcial. 



PERFIL 308 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. n ,"s: 10 .394 

Frações da . 
Composlç:kl granulomêlnca 

~ Densidade da tcrra fina 
Horizonte amostra lotai (dispersão com NaOH) ".g g/cmJ • • • 

"\~ " -.. .. ~, ,,~ • • .~ 

E~# :;::I ~ =2s§ ;a'<G S "'c " U ~ê e~ê Are" Areia SitIe Ar8ilB ~E ~~ 
c 2 Õ 

S/robalo Profundidade ~ro,sa fina 005·0002 < .002 '§ " &~ ~ é ce ~ 
~N t itõ

N -0 ,20 0.20-005 • 
'"' 5!i mm mm c ~ ~ 

/lA .. v mm nLln < 

0-30 o 3 97 9 42 35 14 7 50 2,50 

pH(I:2» Complexo sortivo '" ] >] 
Rw' li 

mE/lDOg lOO.A1+" ] 8 

!~' 
~ 

5+"1- ~ ,.. =IN e.- M ... K- Na-
ValorS 

AI"+ H- Valor T a 
(soma) (soma) • "- ,.; 

5,1 4,3 0,5 0,05 0,02 0,6 0,5 2,3 3,4 18 45 1 

Ataque por H,SO, d = 1,47 Equl\a-C C % SI02 S,O, " N AI,O, lenle de 
HorjlOO I~ (orgânico) R:P.'i 

z .. N AI 20 J 
r e:p:t § ... umidade .. $1°2 A12°;! Fe~P3 Ti02 P:P5 (Ki l (K il .. 

-

0,70 0,05 14 8,7 7,2 4,9 0,82 0,05 2,05 1,43 2,31 1 16 

--------------~--------------------------



PERFIL 309 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLOGICAS 

Amostra Extra - 355 BA (Zona Serra Geral). 

Data - 29/ 09/73. 

Classificação - SOLO LlTOLlCO DISTROFlCO A moderado textura média caso 
calhenta fa se pedregosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado 
substrato xisto. 

Localização - Estrada Canatiba - Macaúbas, a 2,0 km de Canatiba. Municlpio 
de Macaúbas. 

Situação e declividade - Corte em elevação com 8 a 15% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambdano B. Xisto. 
Material originário - Saprolito do xisto sericitico grafi toso. 
Relevo local - Ondulado. 
Relevo regional - Ondulado e forte ondulado, 
Altitude - 600 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Muitas na parte superficial e subsupcrficia1. 
Erosão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila . 
Uso atual - Pastagem natural c pecuária extensiva na caatinga. 

AJ O - 25 em; cinzento-escuro (5Y 4/ 1. úmido), cinzento (5Y 5/ 1, se· 
co); franc"argilosa; fraca pequena blocos subangulares; duro, 
friável, plástico e ligeiramente pegajoso. 

R 25 - 30 cm+: 



PERFIL 309 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostra de labor . n .O: 9757 

Horizonte 
Fra,ôe's da 

amostra IOla) .. 
Composição granulométric8 

da terra fina 2 
(diSpI!rsão com NaO H) u .. .. ~ , 

---~-----I---,--~--I--~--~--~---I~': # 

~~ I! ~ª g~~ ~~~ Ilo .. Siltc Ar8Ul ~G u Sfmbole Profundidade 
em • Uh 

~..... tõ ·_"" 2.0.20 .10.0.05 .... 5·0 .002 < . -
~~ .... -v mm mIO mm mm < 

A, ()'25 12 16 72 9 19 44 28 

pH (I:2.S) Complexo sorth'o 

Horlzoote 
mEf lOOg 

..... KCI IN Ca" Mg" K' N,' 
Valor 5 

A[ ' " 
(soma) 

A, 4,3 3,6 0,4 0,11 0,07 0,6 1,7 

= 

23 

li' 

3,9 

18 \ ,57 

<; 
• >~ 

5~3 
.u Valor T >" • (soma) '" 

6,2 10 

Ataque por "ZSOfo d 1,47 
C C % Si02 Si02 N AI,O, Horiwatl' (oraAnieo) AI20 3 R~P3 .. N Fet 0 3 .. Si0 2 Al20 S Fe20 3 T iO, P:.PtI (Ki) (Ki) 

A, 1,05 0,11 10 14,5 11,7 5,4 0,37 0,04 2,11 1,63 3,38 

~nsidade 
@fem] 

" > 
lDO.AI·" ~ 

'ê 
5 + AI''''' ·0 

• • 
~ 

74 3 

Eq ui\.l· . • z lem le de 

ª 
(- umidade .. 

1 30 

" ~ ~ 



PERFil. 310 - DESCRiÇÃO GERAL E CARACTERiSTICAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAIS) . 

Amostra Extra - 383 BA (Zona Serra Geral) . 

Data - 15/10/73. 

Classificação - SOW LlTcJLlCO DISTRóF1CO A moderado textura média fa
se pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondu
lado substrato arenito. 

Localização - Estrada serra do Monte Alto-Mutãs, a 1.7 km de Mutãs. Municí
pio de Guanambi. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço superior de encosta com de-
clividade de 15 a 30%. 

lo'ormação geológica e liJologia - Pré-Cambriano A. Arenito siltitico. 
Material origindrio - Proveniente do arenito. 
Relevo local - Forte ondulado. 
Relevo regional - Forte ondulado a montanhoso. 
Altitude - 870 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Calhaus e rnatacões de arenito. 
Erosão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 
Vegetação regional - Caatinga bipoxerófiJa. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Ai O - 25 em; franco-argilosa. 

Raítes - Comuns no horizonte Ai' 

Observações - 1) Presença de cascalhos, calhaus e matacões na IDassa do 
solo. 

2) Descrição parcial. 

959 



PERFIL 310 - ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 

Amostra de labor. n."s: 9811 

Pr.ções da Compo~içlo granulomt!trice • Oensldllde 
Horizonte amostra lotai da terra fina • (dispersA0 com NaOm R~ .~ &lcmJ l -.. .. ~ o 

. ~ 
:ij" J' :1!! S =: 'ee -.,~ 

U h • E .m,. .,.,. f' "'< • ~ ~ Silte 1\r6i1a .!!E <.) ~ a 

]~ 
fina #3 w i Slm!)olo ProfuDdidade .~E ~"" .. 0.05·0,002 < JXl2 .~ " • .e -~ . N -<>,20 O,2Q.O.05 • "" "" ... V mm mm < ~ '" mm mm < 

0-25 o I 99 10 19 36 35 25 29 1,03 

pH(I:2,5) 
Compluo sort ivo " " • " mE{lOOg >~ IOO.Al"· ~ 

HoriZOllto Sfef ~ 
8' 
~ 

.~ s+Al· .... ~ 
Valor S Valor T • - KCI IN Ca" Mg" K' N,' AI'" H' >- • • (soma) (soma) "- .,; 

4,7 3,7 0,9 2,0 0,56 0,04 3,5 2,7 10,7 16,9 21 44 6 

Ataque por H2SO .. d = 1,47 
SiO~ Equiva· C fi C % 

Si02 AI,O, 
:, 

len te de 
Iloriuot. (orFnloo) AJ :Pa 

~n- z .. N R, O, 
Fe20J § ... umidade .. $i02 A120a Fe20 a Ti02 P2°:\ (Ki) (Ki) .. 

2,92 0,20 15 16,1 11,6 3,3 0;27 0,05 2,36 2,00 5,52 I 26 



PERFIL 31J - DHI;CRlÇAO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra 422 BA (Zona Chapada Diamantina). 

Data - 16/11/73. 

Classificação - SOLO LITOLICO DISTROFICO A moderado textura média cas
calhenta fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo 
forte ondulado substrato quartz.ito. 

Localização - Estrada Inúbia - Catolés (via Ribeirão), 7,0 km após Ribeirão de 
Cima. Município de Piatã. 

Situação e declividade - Terço superior de encosta, com 15 a 30% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A. Grupo Chapada Diamantina. 

Formação Morro do Chapéu. Quartzito. 
Material originário - Proveniente do quartzito. 
Relevo local - Forte ondulado. 
Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 
Altitude - 1080 metros. 
Drenagem - Acentuadamente drenado. 
Pedregosidade - Muita na superfície e na parte subsuperficial. 
Erosão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Caat inga hipoxer6fila. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila . 
Uso atual - Pecuária extensiva na caa tinga. 

o - 25 cm; bruno-acinzentado-escuro (lOYR 4/2, úmido), bruno-acin· 
zentado (lOYR 5/2, seco); franco-argilo-arenosa; g rãos simples; 
solto solto, não plástico e não pegajoso. 

Raiz.es - Muitas no horizonte AI' 

Observação - Ocorrência na área de perfis menos pedregosos. 

961 



I>ERFIL 311 - ANALISES FISICAS r. QUIMICAS 

Amostra de labor. n.Os: 10 .057 

Frações da 
ComposiçAo granulomélrica 

• Densidade Horizonte amostra total da te lT8 fina • (dispersto com NaOH) K~ u~ &lcmJ • .. U ~ .. -.. 
:; :fi J' 

~~ 
'::; '~ 'ª# ~ f-3.1 

~~ 
ílE ~ E Are;, ~ .... ;. "' o< ~ ~ ~ $lhe A. r9i13 .!e ,,~ c -e oss. fina II ~ 11 $fmbolo Profundidade 
BN "~e f.o.20 ,2()'O,OS 0.05·0.002 <: .002 '&:, u f. -U ' N " [ ao 
3~ .... V ~ mm " .. 

mm mm " 
0-25 7 29 64 50 15 13 22 9 59 0,59 

p l-l (l:2,~) 
Complexo sortivo .. õl 

> ~ > 
mE/ lOOg HIO.AI·" ~ o 

] e Hori&ODte sf# ~ 

.~ S +Al+- · ~ A .... KCIIN Ca" Ms" K' Na' 
Valor S 

AI'" li' 
V~lor T >- · • 

(soma) (soma) .; O; 

4,3 3,8 0,8 0,20 0,02 1,0 1.6 6.5 9.1 11 62 3 

-
Ataque por H2S0~ d - 1,47 

SiO, Si0 2 
Equlva· 

C N C % AI,O, • Icnl e de 
i\1::Pa R20 a • Horitonl~ (ori,::lnicol .. N l:;'e;pJ ª 

.... umidade .. SiO .. AI20 J Fe~O.1 TiO~ 1'2°;" ( K i) (Ki) .. 
1,60 0,11 15 7,5 7,3 4,5 0,27 0,07 1,75 1,25 2,55 1 11 



PERFIL 312 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTlCAS MORFOLóGICAS 

Amostra Extra - 420 BA (Zona Serra Geral). 

Data - 15/ 11/73. 

Classificação - SOW LITOLICO DISTROFICO A moderado textUra siltosa cas
calhenta fase caatinga hipo:cerófila relevo forte ondulado subs
trato xisto. 

Localização - Estrada Ibiajara - Ibitiara, distando 1,5 km de Ibiajara. Municí-
pio de Rio do Pires . 

Situação e declividade - Terço médio de encosta com 15 a 30% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano B . Xisto. 
Material originário - Saprolito do xisto. 
Relevo local - Forte ondulado. 
Relevo regional - Forte ondulado e ondulado. 
Altitude - 590 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Muita pcdregosidade e rocllosid;::.de. 
Erosão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 
Uso atuaI - Pecuária extensiva na caatinga. 

A, O - 25 em; bruno (7,5YR 4/4, úmido). bruno-claro (7,5YR 6/ 4, seco) 
franco com easea.lho; fraca pequena blocos subangulares; ligei
ramente duro, friável. lig<!irarnente plástico e ligeiramente pe
gajoso; transição clara e plana. 

C 25 - 55 em; amarelo-avermelhado (5YR 6/ 6, úmido); franco-siltosa. 
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PERFIL 312 - ANALISES FtSICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor . n.'5: 10.054 a 10 .055 

Horizonte 
Frações da 

amostra tOlal .. 
Composlç'-o gnnuJom~lnc. 

da terra fina 
(dispersA0 com NaOm .. 

Sfmbolo 

----
A, 
C 

Horizoate 

A, 
C 

Horizoo'. 

Profundida4e 

"" 

0-25 
25-55 

4 51 
O 22 

pH(I :2,.5) 

..... 
5,5 
5,5 

C 
(orpn,ico) .. 

1,27 
0,23 

KCII N 

N 

4,3 
4,3 

.. C 

N 

0,09 14 
0,02 12 

ca .. 

45 
78 

16 
11 

MS" 

2,0 0,6 
0,8 

20 
19 

45 
56 

19 
14 

Compt~xo sonil/o 

mE/lOOg 

K' No' 

0,07 0,03 
0,06 0,14 

Valor 5 

(soma) 

2,7 
1,0 

AJ'" 

0,2 
0,1 

Ataque por H,50, d = 1,47 
Si02 

St02 

8,8 
7,5 

AI,O, 

7,1 
5,9 

% 

Fe20 3 TiO, P:!0o. 

4,7 0,13 0,03 
4,1 0,07 0,02 

AJ :.!° a 
(Ki ) 

2,11 
2,16 

14 
12 

H' 

3,2 
1,1 

26 2,37 
14 4,00 

Valor T 

(soma) 

6,1 
2,2 

.. • >a 
5~# 
;:~ 
,; 

44 
45 

Si02 Al,Oa 
R:Pa 
(Ki) 

1,48 
1,50 

FetO:] 

2,37 
2,26 

"ü 
> 

lOO.AI'" ~ 

'ê 
S+Al'- ':; 

• 

;, 
z 

7 
9 

• .: 

1 
1 

Equha· 
lente de 

e 
~ 
~ 

§ ... umIdade 

1 
1 

.. 
20 
15 



PERFIL 313 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERlST!CAS MORFOLóGICAS 
(PARCIAIS). 

Amostra Extra - 356 BA (Zona Serra Geral) . 

Data - 29/09/73. 

Classificação - SOLO LlTOLlCO DISTROFICO A moderado textura arenosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado substrato 
quartzito. 

Localização - Estrada Macaúbas - Canatiba, distando 9,0 km de Canatiba. Mu
nicípio de Macaúbas. 

Situação e declividade - Meia trincheira e m terço superior de elevação com 15 a 
30% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré·Cambriano A. Grupo Chapada Diamantina. 
Formação Morro do Chapéu. Quartzito. 

Material origindrio - Proveniente do quartzito. 
Relevo local - Forte ondulado. 
Relevo regional - Forte ondulado e montanhoso. 
Altitude - 820 metros. 
Drenagem - Acentuadamente drenado. 
Pedregosidade - Muita à superfície e na parte subsuperficial. Ocorre também 

muita rochosidade. 
Erosão - Laminar moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 
Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila. 
Uso atu.al - Pecuária extensiva na caatinga. 

Al O - 20 em; bruno (lOYR 4/3 , úmido), bruno..claro-acinzentado (lOYR 
6/3, seco); areia franca; fraca pequena e média granular; não 
plástico e não pegajoso. 

Observações .- 1) Presença de trechos menos movimentados na área que dão 
lugar à ocorrência de Areias Quartzosas Distróficas; 

2) Os perfis de Solos Litólicos da área variam muito em espes
sura (l040cm). 
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PERFIL 313 - ANAl I SES FlSICAS E QUtMICAS 

Amostras de labor . n.O: 9758 

I Frações da 
Compos ição granulométricl I Densidade da lerra fina ~ 

Horizonle aDlost ra total (di spersão NaOH) ~~ .0 gjçm3 • rom .~ ~ .-.. ... ~~ 
~ .~ ~#§ .~ • :a ~ .: ~:;" • 

U ~E ..... ª Areia Areia 
~ 

" o Õ 
Silte Arai la .- ,~ , _o Z. ProtUndldade oS ~roua fina .~ " "= S I • i 2-51mbolo 'o 0,05.0.002 < ,001 , 

UN l; '- '" O,2Q.(),OS • em .:lA 5~ ",-V 
.a,20 mm mm ~ ~ '" mm n lln '" 

A, ().20 12 17 71 29 53 9 9 5 44 1,00 

pH( I :2,5) 
Complexo sorlivo 

> ~ ~ 
mE/lOOg IOO.AI'" " e Horizoote ~ts :~ ~ 

Valor T ~~ s+A1· .... ~ ..... KC1 1N Co-' M&,' K - N.- VaIar S 
AI'" H' • • (soma) (soma) .; .; 

A, 4,6 3,6 0,3 0,20 0,01 0,4 1,2 3,7 5,3 8 75 4 

Ataque por H2S0~ d = 1.47 
S,O, SiO" Equ i\',,· C C % ~[ ... N 11.1 :.10 :1 lente d~ 

Horhontt' (or'gânico) .. N AI:Pl R:Pa 
f c;.!0J 

um idade .. SiOz Al,O, Fc:;!0:1 TiO:.! P20~ (Ki ) (Ki) -, .. 
A, 1,18 0,08 1,5 4,4 3,1 1,2 0,16 0,02 2,41 1,93 4,05 1 9 



PERFIL 314 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERISTJCAS MORFOLOGICAS 

Número de carnpo - 222 BA (Zona Chapada Diaman tina). 

Dala - 17/ 08/ 72. 

Classif icação - SOW L1TOLICO DfSTRóFICO A moderado textura arenosa fa
se pedregosa e rochosa campo altin1Ontano relevo suave ondu
lado substrato arenito. 

T.ocalizaçiio - Lado direito da est rada Morro do Chapéu - Mundo Novo, distan
do 3,9 km de Morro do Chapéu. Município de Morro do Chapéu. 

Situação e declividade - Encosta suave com 3 a 4% de declividade. 
Formação geológica e lilologia - Pré·Cambriano A. Formação Morro do Chapéu. 

Arenito. 
Mat erial originário - Proveniente do arcnüo. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondu lado. 
Altitude - 850 melros. 
Drenagem - Bem drenado. 
PedrcMosidad e - Matacões e afloramentos de rocha na superfície do solo. 
Erosão - Laminar moderada . Ocorre também erosão lamina r severa . 
V egetação local - Campo alt imontano. 
Vegetação primária - Campo a!ti 'nontano. 
Uso atual - Campo natural. 

o - 20 em; bruno·averm.:!lh ado-e~;::: uro (5YR 3/2. úmido) , bruno (7,S ·, R 
5/2. seco); a reia ; grãos s imples; muitos poros rn llito peql1enos: 
solto. solto não plás tico c nC:o pegnjoso; trans ição abrupta e on· 
dulada. 

20 - 40 em + ; arenito. 

Raí<.cs - Mui tas raízes no AI' 
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PERFIL 314 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. 0,°: 8618 

Horizont~ 
Fra~ões da 

amostra tola l 

" 
Composição granu lomt lrtc. 

da terra fina r 
(dlsp"!rs!io com NaOH) o '" 

~'" a..;:I ----.---- -1----;-::--,---1--,-:--;---,--, --,--1 :ã': i 
~ ª ~. EE !! li; EE "-"'ele ~ Al;eia I Si lle Argila .!! E 
.c~ <.IN t .S.... ~~r: ,:O~~051 0.05·0,002 < 0,002 .~ ... 
". ~~ ~ - V mm mm < 0" u~.--- mm 11un 

Ifmbolo Profundidade 
em 

0-20 18 81 56 35 7 2 I 50 3,50 

pH (U.5) CCmplelto sOrlh'o '" • mE/l OOg >~ 
Horiwote 8 ~# 

I 
.~ Valor 5 ValorT 

Agua KC'II N Ca'" Mg" K' Na' AI'" 11' > . 
(sema) (soma) .; 

3,1 2.4 0,4 0,02 0,03 0,5 7,9 1,7 10,1 5 

Ataque por H2SO-, d = 1.47 
S,O';! C N C % 

5102 AI,O, 
AI :>0 J R,O, Horizootc (orio,nico) .. N Fe~O;l .. SIOZ AI20 J FC:,0J T i0 2 P ... O. (K ; ) (K;) 

" .' 

1,56 0,06 26 <1 <I <I <1 0,01 

" > 
tOO.AI"· " 8' 

:~ ~ S+A1+- ~ 

• 
.: 

94 I 

Equnil' • z lente de 

ª 
... umidade .. 
I 4 



PERFIL 315 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERlSTlCAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 354 BA (Zona Serra Geral). 

Data - 29/09/73. 

Classificação - SOLO LIT6LICO DISTROFICO A moderado textura arenosa fa
se pedregosa e rochosa cerrado subcaducif6lio relevo forte on
dulado substrato quartzito. 

Localização - Estrada Macaúbas - Canatiba, via Lapi.'"1ha, distando 26,0 km de 
Macaúbas. Município de Macaúbas. 

Situação e declividade - Meia trincheira em terço superior de encosta com 15 a 
30% de declividade. 

Formação geol6gica e li!ologia - Pré-Cambriano A. Grupo Chapada Diamantina. 
Formação Morro do Chapéu. Quartzito. 

Material origindrio - Proveniente do quartzito. 
Relevo local - Forte ondulado. 
Relevo regional - Forte ondulado e montanhoso. 
Altitude - 940 metros. 
Drenagem - Acentuadamente drenado. 
Pedregosidade - Muita na superfície e na parte subsuperficial. 
Erosão - Laminar ligeira a moderada. 
Vegetação local - Cerrado subcaducifólio. 
Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 
Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

Al O - 30 cm; bruno-acinzcntadc-e~curo (I0YR 4/2, úmido), bruno (I0YR 
5/3, seco); areia franca; grãos simples; solto, solto, não plástico 
e não pegajoso. 

Observação - a) Restos de çueimadas anteriores observados na porção super
ficial do perfil, de espessura de 5em, apresentando cor mais 
escura. 



PERFIL 315 - ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 

Amostras de labor . n,": 9756 

Composição gra nu lomf tricl 
Frações da da terra fina ~ 

amostra total (dis~ rslio com NaOH) t !! 

" '" ~N ----;-----�-:-:-~::_7-- 1. -, ___ , - - ,---,--1 i; " .I 
; § i! E E Areie ~ ~eia 1 Sil1 Ar~ila <\I E 
:S~ ]~ ~ .~~ ~~8.!2Ôa 10~~051 o.ÜS.o.OO2 < 0.002 ~ .. 
c:!A ~:;a !- .... v mm mln mm mm < 

" mbolo Profundidade 
ao 

Horizonte 

0-30 9 6 85 3\ SI 9 5 2 60 1,80 

Complexo sorl ivo " 'il pH(I:2 ,5) • > 
mE/lOOIl >~ !(lO.AI··· " e Horizonte 5~# :~ ~ S+Al'- ~ 

Valor S Valor T .~ .... KCllN c ... Mg" K' Na' AI'" 11 ' >c • • (soma) (soma) " .: 

3,9 3,7 0,2 0,04 0,02 0,3 1,1 3,2 4,6 7 79 3 

Ataque por H2S04 d = 1,47 
Si02 SiOz Equi\a· C C % 

, 
N AI,O, • 

Hbri&ODt. (orPnIco) AJ :l° a R:Pa 
z lenle de .. N Fc,Pa § ... umidade .. SiO, AI,O, Fe20 a Ti02 P20~ (Ki) (Ki) .. 

0,75 0,05 15 2,7 2,2 0,7 0,06 0,02 2,08 1.73 4,91 1 7 



21 - REGOSOL 

Compreende solos pouco desenvolvidos, de seqüência de horizonte AC, are
nosos, mediana mente profundos a profundos (fig. 123), derivados principalmente 
de granitos, com teores express ivos de feldspato alcalino nas frações areia e/ou 
cascaJho, sendo este um dos principais aspectos que os destinguem das Areias 
Quartzozas. São eutr6ficos ou distróficos, com ou sem fragipan na p arte inferior 
do perfil e excessivamente drenados a bem drenados. 

O horizonte A norf!1almente é fraco e possuí espessura de 20 a 35 em, p0-

dendo compreender Al e As. Quanto . à coloração, o solo úmido é bnm.,acinzenta· 
do-escuro, bruno-escuro, bruno ou bruno-amarelado, com matiz lOYR, valor 3.5 a 
5 e croma 2 a 4; quando seco, varia de bruno-acinzentado, bruno-claro-acinzcnta
do a cinzento-claro, com matiz lOYR. valor 5,5 a 7 e croma 1.5 a 3. 

O horizonte C tem profundidade bastante variável, sendo normalmente de 
80 a 150 cm na maioria 'dos perfis. Pode· compreender CJ , C2 e eg _ O horizonte Cz 
situa-se principalmente entre. as profundidades de 40-70 em a 80-120 em e suas pro
priedades podem ser tomadas como representativas do horizonte C e do próprio 
Regosol em estudo. O fragipan, quando presente, corresponde preferencialmente ao 
Ca (Csx) c mais raramente ao C2 (C2x). 

Tanto o horizonte A como o horizonte C, apresentam textura da classe areia 
franca ou franco-arenosa, geralmente com cascalho. Pra ticamente não apresen· 
tam estrutura, registrando-se a presença de grãos simples com aspecto maciço 
pouco coeso "in situ", sendo mais coeso no fragipan. Quanto à consistência, o so
lo se apresenta solto a macio (quando seco), solto a muito friável (quando úmido) 
e não plástico e não pegajoso (quando molhado), sendo que o fragipan quando 
seco varia de duro a muito duro. 

A granulometria destes solos é representada predominantemente pelas fra· 
çõcs areias, tendo-se constatado na terra fina as seguintes variações de valores: 
45-52% de areia grossa, 14-33% de areia fina, 10-20% de silte e 3-10% de argila. A 
relação sitte/argila varia de 0,9 a 6,1. Para as frações da amostra total foram re
gistrados valores de 2 a 15% ue cascalho. 

As propriedades químicas ligadas ao complexo sortivo e pH apresentam pe
quenas distinções entre o Regosol Eutrófico (REc) e Regosol Dfstrófico (REd). 
Tomando-se o horizonte C2 , verifica-se que a soma de bases (valor SL apresentada 
predominantemente por ea·" + MgH e cerca de 10-20% de K", varia de 0,8 a 2,3 
mE/l00g para os REe e de 0,4 a 1,0 mE/l00g para os Red. A saturação de bases, 
que define os caracteres eutrófico e distrôfico, varia de 52 a 85% para os REe e 
de 19 a 42% para os REd. Os valores de pH verificados paras os REe foram 5,4 a 
6,9 (pH em água) e 4,2 a 5,5 (pH em KCl). Para os REd esses valores foram 4,6 a 
5,4 e 3,9 a 4,1 ~ respectivamente. 

Quanto à distribuição geográfica, esses solos ocorrem em regiões semi-ári
das do sertão e agreste, com vegetação de caatinga hiperxerófila e hipoxerófi1a, 
e em áreas de transição para zona úmida de vegetação tipo floresta caducifólia. 
Os tipos climáticos são BSsh', BSs'h' e BSwh' de Kõppen e 4bTh, 4aTh e 5aTh de 
Gaussen . São 5010s desenvolvidos de granitos (Plutônicas Ácidas) e gnaisses r efe· 
ridos ao Pré-Cambriar..o Indiviso (fig. 126) e estão situados em superfícies de p e-
diplanação, de relevo plano e suave ondulado (fig. 124), com algumas partes che· 
gando a relevo ondulado. 

São solos bastante utilizados com diversas culturas de subsistência tais 
como mandioca, milho e feijão. São utilizados também com sisal (fig. 125), pas
tagem e pecuária extensiva em meio à vegetação na tural. São bastante profun
dos e com boa reserva de minerais primários de fáci l intemperização (principal
mente feldspato potássico); no entanto, são muito arenosos e bastante suscepti· 
veis à erosão, possuem muito baixos teores de nitrogênio e fósforo e situam-se 
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em áreas secas, com baixas precipitações pluviométricas. Plantas de ciclo vege· 
tativo curto, tais como feijão e milho e também outras tolerantes à carência de 
água, podem ser cultivadas tomando-se as devidas precauções, inclusive controle 
de erosão. Podem ser utilizados corno pastagens. Em geral, necessitam de aduba
ções com nitrogênio e fósforo, bem como adubações orgânicas. 

Segundo os caracteres eutrófico ou distr6fico, presença ou não de fragi· 
pan, tipos de horjzontes A, classes de textura e fases de vegetação e relevo, estes 
solos foram subdivididos conforme segue. 

21.1 - REGOSOL DISTRÓFICO com e sem fragipan A fraco e moderado textu· 
ra arenosa. 

fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo plano e suave on· 
dulado. 
2." componente de PV27. Perfis 319 e 323. 

21.2 - REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO A fraco e moderado textura are
nosa. 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 
2." componente de PLSe9. Perfil 317. 

21. 3 - REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO A fraco textura arenosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 
L" componente de REedl. Perfis 316, 318 e 320. 

21.4 - REGOSOL EUTROFICO E DISTROFICO com e sem fragipan A fraco 
textura arenosa. 

'J7l 

fase caatinga hipoxerójila relevo plano e suave ondulado. 
2.° componente de .PE42. Perfil 324. 

fase caatinga hiperxerófila relevo plano. 
1.0 componente de REed2 e REed3. Perfil 322. 



PERFIL 316 - DESCRlÇJlO GERAL E CARACTER1STICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 239 BA (Zona do Nordeste). 

Data - 28/09/72. 

Classificação - REGOSOL EUTROFICO A fraco tex tura arenosa fase caatinga 
hipoxerófila relevo plano. 

Localização - Lado direito da estrada Ret irolândia - Queimada do Curral, a 
10 km de Relirolândia, na Fazenda Vargem do Vito. Município de 
R~tiroJândia. 

Situação e declividade - Parte plana com declividade de O a 3%. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 400 metros. 
Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligei ra. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila com pindoba, pau-de-rato, alecrim, ju-

rema preta, gravatá e macambira. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila. 
Uso atual - Sisal e pastagem extensiva. Culturas de subsistência. 

A O - 35 em ; bruno-amarelado (lOYR 5/4, úmido) e cinzento-daro (lOYR 
7/ 2, seco); areia; muito fraca pequena granular; muitos poros pe
quenos a médios; macio, solto, não plást ico e não pegajoso; tran
sição gradual e plana. 

C1 35 - 75 cm; bruno-amarelado-claro (lOYR 6/4, úmido); areia com cas-
calflo; grãos simples; muitos poros pequenos a médios; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição difusa e plana. 

Cz 7S - 120 em; bruno-muito-claro-acinzentado (lOYR 7/3, úmido); areia; 
grãos simples; muitos poros pequenos a médios; macio, solto, não 
plástico e não pegajoso; trans ição difusa e plana. 

Ca 120 - 170 em; bruno-muito-claro-aeinzentado (lOYR 7/ 3, úmido); areia; 
grãos simples; muitos poros médios ; macio, solto, Dão plástico e 
não pegajoso; transição abrupta e plana. 

R 170 - 200 cm + 



PERFIL 316 - ANALISE MlNERALOGICA 

Al Areias - 98% de quartzo hialino, subarredondados e arredondados, um 
ou outro com aderência ferruginosa; anfib61io com traços de de tritos; 
1 % de ilmenita; turmalina, algumas idiomorfas com traços de detritos ; 
1 % de feldspato (microclina); mica-biotita e detr itos. 

Cascalhos - Maior percentagem de quartzo, grãos subangulosos e subar
redondados, alguns com aderência ferruginosa, um ou outro com pon 
tos de feldspato; feldspato (microclina), poucos grãos. 

C1 Areias - 98% de quartzo, grãos hialinos, subarredondados, arredonda
dos e um ou outro bem arredondados, um ou outro com aderência fer
ruginosa; 2% de feldspato (microclina); mica-biotita intcmperizada e de
tritos. 

Cascalhos - Maior percentagem de quartzo hialino, grãos subarredonda
dos e arredondados, a lguns com aderência ferruginosa, um ou outro 
com pontos de feldspato; feldspato (microc1ina), alguns grãos com inclusões 
de quartzo. 

C2 Areias - 90% de quartzo, gl'ãos angulosos, superfície irregular, inco
lores com inclusõe5 de ilmenita; 10% de microcJina, grãos angulosos, su
perfície irregular, coloração branca; i1menita, grãos angu losos, superfí
cie irregular, coloração negra com traços de detritos. 

Cascalhos - 90% de quartzo, grãos angulosos e subangulosos, coloração 
branca, alguns roseos, superfície irregular com aderência de óxido de 
ferro e feldspato; 10% de microclina, grãos angulosos, superfície irregu
lar com aderência de óxido de ferro, 

, Ca Areias - 90% de quartzo, grãos angulosos, superfície i rregular , algum~ 

com aderência de óxido de ferro, incolores e brancos; 10% de microcli
na, grãos angulosos e subanguJosos, superfície irregular, coloração 
branca. 
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Cascalhos - 90% de quartzo, grãos angulosos, superfície irregular, com 
aderência de óxido de ferro, coloração amarelada e branca; 10% de m i
croclina, grãos angulosos, superfície irregular, coloração branca. 



PERFIL 316 - ANALISES F1SrCAS E QUtMICAS 

Amostras de labor . n.O 

H_I< 
Praç&os da 

amostra total 

SfmboJo 

A 
C, 

Horhoote 

A 
C, 

Profundidade 
em 

0-35 
35-75 

pH (1:2,~) 

.. 
;1 .li E 

]~ t 
o 3 
O 9 

E 
~~~ 
... v 

97 
91 

..... KCIIN C. " 

6,5 
5,8 

5,0 
4,3 

0,8 
0,6 

Composiçlo granulomltrlC8 
da lerTII finl 

(dispersa0 com NaOH) 

Are;. ~ Are", 'SI [ma 
f.8.20 .20-O.OS 

llUU mm 

67 
71 

25 
22 

.. 
Silte 

1.05-O.()02 
mm 

4 
4 

Art1a 
< .002 

mm 

4 
13 

Cemplelro sortivo 

mE/lOOS 

Mg" K' Na- Valor S 

(sema) 

0,13 0,02 1,0 
0,07 0,02 0,7 

AI'" 

O 
O 

~ 

H 
~ r 
.!E 
"E'" 
< 

I 
I 

fi' 

0,8 
0,7 

, 
. .'; • .! ~ ., 

= '~ ~ !!s .' "< 
. ~ 

"" II 

75 1,00 
67 1,33 

Valor T 

( soma) 

1,8 
1,4 

Oi • > " • ··s ou 
.~ 
>-.; 

56 
50 

Ataque por H,SO, d = 1,47 
Si0 2 Si02 

HoriMOt<r 

A 
C, 

C 

(o~oo) .. 
0,18 
0,08 

.U C .. N 

0,02 9 
0,01 8 

Si02 

0,8 
0,8 

AI,O, 

0,6 
0,6 

% 

Fe20 a Ti0 2 
<. 

P206 

0,2 0,09 0,01 
0,2 0,10 0,01 

1\1,0, 
( K i ) 

2,25 
2,25 

R::!°3 
( K i) 

1,85 
r,85 

1\1,0, 
FeZ0 3 

4,54 
4,54 

Iknsl~de 
&temJ 

j ! :!. " < 

lClO.Al··· 

S-+Al'-

o 
O 

i --,! 
~ l .. -

'il 
> 
~ 

1 • ~ ~ • .: 

<1 
<1 

" 
Equi ... -

:z 

ª 
... 

1 
1 

lenle de 
umidade .. 

2 
2 



PERf'lL 317 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERlST!CAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 314 BA (Zona de Feira de Santana). 

Data - 18/ 08/73. 

Classificação - REGOSOL EUTRóFICO A fraco tex tura arenosa fa se caat inga hi
poxerófila relevo plano. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Cavunge - Santo Estevão (Via Fazenda 
Boa Vista), dis tando 15,5 km de Cavunge. Município de lpecaetá. 

Situação e declividade - Meia t rincheira em topo plano de suave ondulação com 
O a 2% de declividade. 

Formação geológica e l i tologia - Pré-Cambriano indiviso. Granito biotítico. 
Material origindrio - Saprolito da rocha mencionada. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 120 metros. 
Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
ErosiúJ - Laminar Ligeira . 
Vegetação local - Cultura de fumo. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila . 
Uso alual - Culturas de fumo, mandioca e milho. 

C 40 - 80 em; bruno-acinzentado (lOYR 5/2, úmido); areia franca; grãos 
simples; solto, não plástico e n ão pegajoso. 

Observações - 1) Cole ta realizada com o trado; 
2) O solo se encontrava úmido, não sendo possível determinar 

cor e consistência a seco. 
3) Descrição e coleta parciais. 

PERFIL 317 - ANÁLISE MINERALOGICA 

C Areias - 95% de quartzo, grãos hialinos subarredondados e arredon· 
dados e bem arredondados , com aderência ferruginosa, alguns com im
pregnação ferruginosa; 1% de ilmenita negra brilhante, algumas roladas; 
traços de turmalina; traços de anfibólio; 4% de feldspato alcalino (mi
croclina); traços de carvão e traços de detritos. 
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Cascalhos - Maior percentagem de quartzo, grãos subarredondados e 
arredondados, com aderência ferruginosa, alguns com impregnação fernt
ginosa, poucos com aderência de mica-biotita intemperizada; feldspato 
alcalino (microclina), alguns com aderência ferruginosa, alguns com 
quartzo; detritos. 



PERFIL 317 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor . n,O: %29 

I Fraçtks da 
ComposIção granulomt tric8 • Den iidadc d, terra fina 

Horizonte amost ra tOlal (dispersl0 oom NaOH) C 
~,~ a/cm3 U .. . ~ . ~ ~ " .. ~ ~ ~~ 

" 'i!> ~#~ :;:;'CI J> :J~S • .h . , "'~ c e ! - e "' .. ê ANia Areia Sil le Ara ila !! e ' ~ 
~~ · e fjna .~ " "" & S ~ '5 o 

Sfmbolo Profundidade ' o ~rossa 0,05-0.002 < ,00] .. U N to_r-. .0.20 0,20.(1 ,05 ~ "" 5~ "'-v mm mm ~ .. • mm ~ Uh mm 

c 40-80 o 8 92 54 26 16 4 3 25 4,00 

pH(l:2,.5) Complexo $artivo '" 1 • 
mE/lOOg >~ lOO.A1· ... e Horizoale sf"" .. 

. ~ S+Al+- .. .... KC11N Ca" Mg" K' No' 
Valor S 

AI '" • H' 
Valor T >c • • (soma) (soma) '" .; 

c 6,2 5,3 1,2 0.9 0.09 0,06 2,3 o 0.4 85 o 1 

Ataque por H,SO. d = 1.47 Equiva-C 
N C % SiOz SiO~ 

AI,O, 
;, 
:z lente de 

Horbenll' (orlAnlco) .. 11 AI , O, R,O, 
Fe2°;l ª <- umidade .. Si02 Al20s Fe20 aJ T~2 P20~ (Ki) (Ki) .. 

c 0.19 0,03 6 1,9 0,5 1.4 0,57 0.02 6,47 2,31 0,56 2 5 



PERFIL 318 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 44 BA (Zona do Nordeste). 

Data - 23/04/71. 

Classificação - REGOSOL EUTR6FICO A fraco textura arenosa fase caatinga 
hipoxerófila relevo suave ondulado. 

Localização - Margem da estrada Cansanção - Monte Santo, a 9,5 k.m de Cansan. 
ção. Município de Monte Santo. 

Situação e declividade - Superfície localmente mais elevada em vale do rio Ca· 
rioca com 3% de declividade. 

Formação geológica e litologio. - Pré-Cambriano Indiviso. Granito e gnaisse. 
Material origindrio - Saprolito das rochas supracitadas. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado. 
Altitude - Cerca de 400 metros. 
Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira: 
Vegetação local - Caatinga hlpoxerófila. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila. 
Uso atual - Cultura de sisal. 

C 140 - 180 em; bruno-muito-claro-acinzentado (IOYR 7/ 3. úmido) e bru-
no-muito-clart>acinzentado (lOYR 8/3, seco); areia franca casca· 
lhenta; não plástico e não pegajoso. 

Observações - 1) Foi encontrado Regosol com fragipan na mesma estrada, cer· 
ca de 1 (um) quilômetro após este perfil, em direção a Mon
te Santo. 

2) Descrição e coleta parciais. 

PERFIL 318 - ANALISE MINERALóGICA 

C Areias - 90% de quartzo hialino e leitosos, grãos subarredondados, ar
redondados, um ou outro arestado; turmalina com traços de detritos; 
ilmenita com traços de detritos; 10% de feldspato (microclina e plagio
clasio); mica-biotita intemperizad.a; detritos; estaurolita; clorita e car
vão, os cinco com traços de detritos. 
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Cascalhos - Maior percentagem de quartzo, grãos hialinos e leitosos, 
poucos com aderência ferruginosa; feldspato (plagioclásio) com traços 
de detritos. 



• .j, " h' ,.... ( -

Fig. 123 

J ' .;':;..,<C 
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Aspecto de corte expondo perfil de Regosol próximo ã cidade de Santaluz. 

Fig.124 
Relevo suave ondulado típico de área de Regosol ao su l de Conceição do Coité. 



Fig. 125 
Cu ltura do sisal (agavel em área de Regosol nas proximidades de Pedra Alta. Munidpio de Araci. 

Fig.126 
Aspecto de afloramento de granito. Esta rocha constitui a principal fonte de material de origem de 
Reg0501 e Planosol Solódico no t recho da estrada carroçável de Queimadas para Santaluz. 



PERFIL 318 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor . n.": 7247 

Honzonle 

Sfmbolo Profundidade 
em 

c 140·180 

pH( I ;2,5> 

Horizoote 

Fraçôcs da 
amosuc:J lota' 

0' 

o 21 79 

Composição granulomérric8 
da ferra fina 

(dis~rsão com NaOHl '. 

72 16 6 

COi::Jplcxo sortivo 

mE/lOOg 

6 

.... KCI IN C.H Mg" K' Na' 
Valor S 

AI'" 
(soma) 

c f .O 4,5 0,9 0,09 0,08 o 

At aque por ll,SO. d .. 1,47 
$ 10" C C ... N 

Horironlc (orglnicol 

" N AI,:,°l .. 5101 AI,o" FC:P:l TiO:.! P2Ü5 
(K; ) 

c 0,21 0,02 11 3,6 2,7 0,5 0,11 0,01 2.26 

4 33 1,00 

., 
" • > 

;>~ IOO.Aj'" ~ 

5~# ~ e 
~ . ~ s+AJ· ... ~ 
~ 

Valor T 
H' ;>" • • (soma) '" .: 

0,6 1,7 65 o <1 

SiO" Equiv3.' 

~ I ~ AL,Pa len te de 
R;P3 re .. O .. umidade 
(K; ) . ., - , .. 
2,03 8,55 5 3 



PERFIL 319 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTER1STlCA5 MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 208 BA (Zona do Senhor do Bonfim). 

Data - 29/m /72. 
Classificação - REGOSOL DISTROFICO A fraco textura arenosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 
Localização - Lado direito da estrada Senhor do Bonfim - Jaguarari, distando 

19,5 km de Senhor do Bonfim. Município de Jaguarari. 
Situação e declividade - Corte de estrada em terço médio de encosta. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo locaI - Suave ondulado. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado . 
. 4.ltitude - 520 metros. 
Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Capoeira e plantação de agave. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 
Uso atual - Agave e mandioca. 

C 100 - 145 cm; bruno-claro-acinzentado (lOYR 6/3, úmido), cinzento-cl~ 
ro (lOYR 7/2, seco), areia-franca; muito fraca pequena em blocos 
subangulares ; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos e 
poucos médios; macio, muito friável, não plástico e não pegajoso. 

Observações - 1) Linha de infiltração de matéria orgânica, quase horizontais c 
paralelas, em coloração mais escura, de cor bruna (lOYR 5/3) . 

2) Descrição e coleta parciais. 

PERFIL 319 - ANÁLISE MINERALOGICA 

C Areias - 95% de quartzo, grãos angulosos e subangulosos, superfície ir4 

regular, coloraç~o branca e incolores, aderência de muscovita e feldspa
to e inclusões de opacos; 5% de microclioa - grãos angulosos superfí
cie irregular, alguns com aderência de óxido de ferro; traços de mus
covita (pequenos pacotes); turmalina (grãos anguloS(lS coloração verde
acastanhada) piroxênio - hyperstênio (cristais angulosos, coloração escura, 
superfície irregular com c1ivagem quase em ângulo reto), detritos (pe
quenos fragmentos de raizes). 
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Cascalhos - 80% de quartzo, grãos angulosos e subanguIosos superfície 
irregular com aderência de óxido de ferro, feldspato e muscovita, colo
ração branca e rósea; 10% de microclina, grãos angulosos, coloração 
branca, superfície irregular; 2% de muscovita - aderida ao quartzo. 



PERFIL 319 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor . n.O: 8583 

Horizonte 

IlmboJo Profundidade 
<m 

c 100-145 o 4 96 54 31 11 4 3 25 2.75 

pH(l :2,5) CompLexo sortiv::J '" ~ 
mE/ IOOg > ~ IOO.AI·" ~ 

" Horlzonlo Stf 'ª 
~ 

~~ S+Al-- '. ~ Valor S Valor 'I • ...... KCIIN C.~ Mgo. K' Na' AI'" H' • (soma) (soma) ~ ~ 

c 4.9 4.1 0.4 0,06 0.02 0,5 0.3 0.9 1.7 29 <I 

Ataque por H2S04 d = 1,47 
Si02 Si02 

Equi\lól' C 
ti C % AI,O, o lenle de z 

Horizonte (orPWco) 

" N AJ:.P3 R2°:l § 
,.. umidade .. Si0 2 AI20 2 FezOa Ti02 P:P:i (Ki) (Ki) Fe:;! O:! .. 

-, 

c 0.11 0.01 11 1,5 1.2 0.6 0.11 2.12 2,U 1.60 3.11 I 6 



PliRFIL 320 - DESCRlÇAO GliRAL E CARACTERISTICAS MORFOLúCICAS 
(PARCIAIS). 

Amostra Extra - 160 BA (Zona do Nordeste). 

Data - 20/05/72. 

Classificação - REGOSOL EUTROFICO A fraco textura arenosa fase caatinga 
hipoxerófila relevo suave: ondulado. 

Localização - Lado direito da es trada Quijingue-Cansanção, 9 km após Lagoinha 
(Dexaí). Município de Cansanção. 

Situação e declividade - Terço médio de eJevação com declividade de 3 a 8%. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano lndiviso. Gnaisse. 
Material origindrio - SaproHto do gnaisse. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 320 metros. 
Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Formação secundária com muito cansanção, jurubeba e ouricuri. 
Vegetação primdria - Caatinga hipoxeróFtla. 
Uso atual - Culturas de subsis tência e s isaL 

C 80 - 9S cm; areia franca com cascalho . 

Observações - 1) O horizonte C foi colhido com trado. 
2) Descrição e coleta parciais 

PERFIL 320 - ANALISE MINERALóGICA 

C Areias - 94% de quartzo, grãos hia linos e leitosos, subarredonclados e 
arredondados; 6% de feldspato (microclina e plagioclásio); detritos; tur
ma lina; mica-biot ita intemperizada ; detritos; os quatro com traços de 
de tritos, 
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PERFIL 320 - ANALISES FISICAS E QUlMICAS 

Amostras de labor . n,O 8350 

I FraçÕC's da 
Composlç50 granulomélrica • Densidade da rerra f ina " o Ho rh:OfllC amostra tOlal (disperslo com NaOH) R ~ 0° 0-" i l cmJ ~ 

" .. .. ~~ 
?; 'e- ~# ~ . ~ 

~!! I' ._,.. . 
" 2E " . . ' <h, e ! -E 

III .. ª Arei a I Arei3 Si ltc Ara ila .- " ~ o 

.a~ 
_ o 

3 S ~ ~ i. oE rossa fina .~ ... '"'= Shnbolo Profundidade "o ~.o,20 0.20..0,05 O,05·0.00Z < .002 • UN ~ ._ ..... 
~ '" em .. .' "'-v =n mm < 00 mm I mm < UA UN 

c 80-95 o 15 85 53 26 17 4 2 50 4,25 

Complexo sortivo .., 
~ pH(1:2..5) 

>~ mE/100g lDO.AJ'" e HOrizonte ~ ~ I e ~ 
." S +AI·- 'a ~ Valor S Valor T ...... KCIIN C." MS" K' N" AI' " li ' > " • (soma) (soma) .; .; 

c 6,5 4,8 0,6 0,6 0,07 0,10 1,4 o 0,9 2,3 61 o <1 

Ataque por H, SO, d = 1,47 
SiO, Equiva. C C % Si02 :. N AlzO, lente de Horizoatl:' (orPnico) Alp, R,O, 

z .. 11 Fe 20 a ª 
... umidade .. Si0 2 AI.O: Fc20 S Ti02 P200 (Ki) (Ki) .. 

c 0,11 0,02 6 2,5 1,4 0,8 0,09 0,01 3,04 2,23 2,74 4 6 

---------------------------------------~ 



PERFIL 321 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERlST/CAS lAORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 169 BA (Zona do Nordeste). 

Dala - 15/05/72. 

Classificação _ REGOSOL EUTROFICO A haco textura arenosa fase caatinga 
hiperxerófila relevo plano. 

Localização - Estrada Lagoa do Pires-Uauá, distando 6,0 km de Lagoa do Pi-
res. Município. de Uauá. 

Situação e declividade - Topo plano de elevação. 
Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 440 metros. 
Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade _ Ocorrência de esparsos afloramentos de rocha. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hiperxerófila. 
Vegetação primdria - Caatinga hiperxerófila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

C 40 - 70 cm +; areia franca com cascalho. 

Observações - 1) O horizonte C fei c:)lh i':!o cem trado. 
2} Descrição e coleta parciais. 
3} A rocha subjacente foi encontrada a 90 em. 
4) O perfil constitui inclusão em área de PLSe15. 

PERFIl- 32/ - ANALISE MINERALOGICA 

C Areias - 95% de quartzo, grãos hialinos , um ou outro com aderência 
ferruginosa. subarredondados e arredondados; 5% de feldspato (micro
clina), grãos arredondados; traços de rnica~biotita em pequenas palhe
tas. alguns grãos intemperizados, anfibólio, ilmenita negra. brilhante, de
tritos (fragmentos vegetais). 
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Cascalhos - Maior percentagem de quartzo. grãos hialinos, leitosos, com 
aderência ferruginosa, alguns com inclusões ferruginosas, alguns de co
loração amarelada, alguns rosados, alguns com aderência de feldspato, 
subarredondados; feldspato (microclina). 



PERFIL 321 - ANALJSES F1SIC.".S E QU1MICAS 

Amostras de labor. n.O: 

, 
Fraçôcs d. 

Composlç1o granulomélncl 
~ Densidade da terra fina 

Horizonte .mostra total (dispersA0 com NaOm ' . ~ ,g 

t 
g/cmJ .lj -.. " 

~, ~v :2,,~ .~ 

:l.!! .# :::lt" 
.8E 

:;"", 
c' 

,,~ " e ~ 
~i 

E Arell Af'eia SUle ATeU1 ... ~~ 
c 

Profundidade -5 !!fCle ~to,sa fina 0.05·0 .002 < ,002 'Q, \oi ## ~ li .e -Símbolo GN t;~ ..... ·0 .20 0.20.0 OS 
, 

~ '" "" a" ';l'i ~~ mO' < ... V mm nun < , 

c 40-70+ o 6 94 45 32 19 4 4 o 4,75 

pH(I:2 . .5) 
Complexo sortivo -;; ] u 

mE/lOOç :>;; IOO.Al"· " •• Horizonte 1;9. :~ o. u. 
S+Al· .... o. 

Valor S Valo. T . ~ ...,. KCI IN Ca·· MC" K' No' AI'" H' >- • • (scma) lsoma) '" o: 

c 6,6 5,0 0,9 0,06 0,10 1,1 o 0,5 1,6 69 o <1 

Ataque por H,SO, d ~ 1.47 
SJOz SIOZ 

Equl\a. C C % " N AI,O, lente de 
Hori~on't' (oril·lnlcol AI,P.:l R::O:J 

z .. N Fe20 a !! ... umidade-.. 
51°7 AJ 2O:s FCzOJ TiO:.! P:::O" ( Ki 1 (Ki) .. 

c 0,08 0,02 4 2,7 1,5 0,8 0,16 0,01 3,06 2,28 2,94 6 5 



PERFIL 322 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTlCAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS). 

Amostra Extra - 202 BA (Zona do Baixo Médio São Francisco). 

Dala - 25/07/72. 

Classificação - REGOSOL EUTROFICO A fraco textura arenosa fase caatinga hi· 
perxerófila relevo plano. 

Localização - Lado direito da es trada Juremal - Abóbora, distando 3,1 km do 
riacho Taurão. Município de Juazeiro. 

Situação e declividade - Coleta com trado em superfície aplainada com 2% de 
declividade. 

Formação geológica e litolo1;;ia - Pré·Cz:.mbrian;) Indiviso. Gnaisse. 
Material originário - Saprolito do gnaisse. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano. 
Altitude - 380 metros. 
Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade - AU5.\!nte. Ocorrem alguns afloramentos de rocha esparsas. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hiperxerófila com catingueíra, pinhão, quipá, umbu-

rana, e outras. 
Vegetação regional - Caatinga hiperxer6fila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caa tinga. 

C 30 - 60 cn: ; bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3, úmido), bruno-mllito-
claro-acinzentado (lOYR 8/ 3, seco); areia com cascalho; grãos 
simples; não plástico e não pegajoso. 

Observações - I) Presença de blocos de rodl<.\ semi-decomposta no perfil a 
partir de 60 cm de profundidade. 

2) . Descrição e coleta parciai :;. 

PERFIL 322 - ANÁLISE MINERALOGICA 

C Areias - 89% de quartzo h ial ino, grãos subarredondados, arredondados 
e alguns bem arredondados, poucos com aderência ferruginosa; 10% de 
feldspato alcalino (microc1ina); mica-bioti ta intemperizada e mica-mus
covita com traços; 1% de i1rnenita negra brilhante; titanita com traços; 
turmalina, algumas idiomórfica com traços; detritos com traço; conere
çóes ferruginosas e areno-ferruginosas com traços. 
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Cascalhos - maior percentagem de quartzo, grãos hialinos e leitosos, a l
guns com aderência ferruginosa, alguns com aderência de feldspato, um 
ou outro com aderência de mica-biotita intemperizada; feldspato alcali
no, subarredondados e arredondados, alguns com ínclusõcs de mica·biotita 
intemperizada. 



PERFIL 322 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostra de labor. n .O: 8577 

-Composiçlo granulométrieo 
, 

"""""' .. Frações da da tem fina ~ Densl<üde 
amostra total (dispersA0 com N. OHl ~~ ... g/cmJ • .. .. ~ ~ ~~ ~ i 

'ô"" J' ~ .g s ~~ " 
--# :11 

j~ ~E • E Areia "'" ~ 1 Areia Sille A.re ila 00 ,, ~ c 
Sfm!loJo Profundidade -E ~~.'j arassa fina O.OS·O.CX12 < .002 :;' ii ~S ~ 1i .e -j~ 1·(l .20 O.20-0 .(i5 " • "'" ;,,, .. V mm m m " ~ '" mm mm " 

c 3().60 o 6 94 56 30 li 3 2 33 3,67 

pH(I:l.5> Comp!e:.;o sortivo >1 i 
mE/ lOOg JOO.Al .... • « 

BOI " ] e 
!~I S+Al- t 

Valor S Valor T • - KCilN Co- M .. - K- Na- Al"~ H-
= (soma) (",ma) ! ,.; -

c 5,4 4,3 0,7 0,08 0,02 0,8 0,1 0,4 1,3 62 11 3 

Ataque por H,SO, d = 1,47 
Si02 SiOz EQuh a· C C % ~ N AI:P 3 lente de 

Horizonle (orgânlcO) AJ:P3 R:P a 
z .. ir Fc;!O:l ª 

... umidad;: .. Si02 AI20 3 Fe2O;s Ti0 2 P:P:i (Ki) (Ki) .. 
c 0,07 0,02 4 2,0 1,6 \,2 0,30 0,03 2,12 1,44 2,09 2 4 



PERFIL 323 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERtSTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 138 BA (Zona do Senhor do Bonfim). 

Data - 25/ 04/ 72. 

Classificação - REGOSOL D/ST RO/:'~ICO com fragipan A moderado textura ari!
nosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Carnaíba - Nuguaçu, distando 1,2 km 
de Carnaíba. Município de Mirangaba . 

Situação e declividade - Corte de estrada em meia encosta com 5% de declivi· 
dade. 

Formação geológica e Utologia - PlutOnicas Acidas. Granito. 
Material originário - Saprolito de granito e veios de pegmatito. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave onawado. 
Altitude - 530 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Pastagem. 
Vegetação primária - Floresta caducifólia. 
Uso atual - Pastagem. 

A1 O - 20 cm; bruno-acinzentado (lOYR 5/2. seco). bruno-acinzentado· 

C, 

c, 

C:u: 

Raízes 

muito-escuro (lOYR 3,5/2, úmido) ; areia franca. 

20 - 55 cm; (não coletado). 

55 - 90 cm; cinzento-claro (lOYR 6/1.5. seco) bruno-acinzentad.o (lOYR 
5/ 2, úmido); areia franca com cascalho; muito fraca pequena e 
média blocos subangulares; muitos poros muito pequenos, co
muns pequenos e poucos médios; ligeiramente duro, muito friá
vel, não plás tico e não pegajoso; transição gradual e plana. 

90 - 100 cm+ (não coletado) . 

- Camuns no A1 e poucas 110 C:!. 

Observações - Descrição e coletas parciais. 

PERFIL 323 - ANAL/SE MINERALOGICA 

A1 Areias - 85% de quartzo, grãos subangulosos e subarredondados a maio
r ia incolor. alguns com coloração branca, superfície irregular; turmali
na, cristais eudrais com superfície lisa brilhante, coloração verde-garra

fa com traços; muscovita, placas em pequenos pacotes com traços; mag
netita, cristais idiomórficos, superfície irregular, coloração negra; 15% 
de feldspato, grãos subangulosos e subarredondados, superfície irregu
lar, coloração branca, na maioria microclina, existindo também plagio

clásio (oligoclásio); detritos com traços; zircão, cristais idiom6rficos com 
superfície lisa brilhante. 
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Cascalhos - 90% de quartzo, grãos subangulosos e subarredondados, su
perfície irregular com reentrâncias, com aderência de material argiloso 
e feldspato 2lcalino coloração branca e amarela; fragmentos de detritos 
com traços; 10% de feldspato alcalino, microclina, grãos angulosos e su
barredondados, coloração branca, intemperizados. 



C2 Areias - 90% de quartzo, grãos subangulosos e subarredondados, os 
menores mais angulosos, superficie irregular a maioria incolor, alguns 
brancos; 10% de feldspato 'alcalino, grãos subangulosos, superfície irr\!· 
gular, coloração branca, n,icroclina c plagioclásio (oligoclásio); turma· 
lina. cristais idiomórficos, superfície lisa brilhante, coloração verde· 
garrafa; magnetita, cristais idiomórficos octaédricos, coloração negra, su· 
perfície hematitizada com traços; muscovita, placas incolores, com tra· 
ços zircão, cristais idiomórficos, superfície lisa brilhante com traços. 

Cascalhos - 95% de quartzo, grãos subangulosos e subarredondados, su
perfície irregular com aderência de fe ldspato, material argiloso e mus
covita; 5% de feldspato alcalino, grãos subangulosos, superfície irregular, 
coloração branca; material manganoso, possivelmente um óxido df': 
manganês. 

989 



PERFIL 323 - ANALISES FtSICAS E QUtMICAS 

Amostras de labor. n,Os : 5205 a 5206 

Hortzonle 

Sfmbalo Profundidade 
em 

Fraçõcs da 
amostra total ... 

Compos ição granulométnca 
d<l (erra fina 

(dispersão com NaOH) <, 
Areia AJ:eia Sitie Arr.iln 
gro,sa fma ,1 n.- () Cf.~ < O X2 
2·0.20 0,;::)-005 - 0./;) _ ,'~ r.\;~ 

Densidade 

\ 

g/em.! 

~~I-"" .. -
S g ~ -

[ ~ 
~ lIUli 01: 1:1 I r, •• n I 

~----'-----~.-'--~'--'--'---'--

A, 
C2 

Horizonte 

Horironlt' 

0-20 
55-90 

pH(! :2,~) 

o 5 
O 12 

95 
88 

53 
49 

~. KCi IN Cn" 1.1&" 

5,7 
5,1 

C 
(orgol nicol .. 

0,75 
0,22 

I 

-

N 

4,6 
4,0 

.. C 

N 

0,07 11 
0,02 11 

0,39 1,3 
0,6 

AI::tquc por 

51°2 AI:P:.L 

3,7 
3,5 

2,0 
1,8 

27 
29 

12 
14 

Complexo sortivo 

mEtl OOg 

8 
8 

r,:- N .. · lvóllor s AI '" 
I (s~ma) 

0,13 0,04 
0,05 0,04 

1-1 250" d 
o;, 

Fc::!0:.L T i02 

2,4 
0,7 

= 1,47 

P;:O" 

o 
0,4 

$1°2 

A1 'l0 J 
(K; ) 

0,6 0,15 0,01 3,15 
1,0 0,20 0,01 3,31 

6 
6 

fi' 

2,0 
1,5 

25 
25 

V;llor T 

(soma) 

4,4 
2,6 

1,50 
1.75 

-:;; 
• >' o 

• •• ou . 
. ~ 

>-• 
" 
55 
27 

SID., 
A1,O, R,o, 

(K;) 

2,64 
2,44 

Fe:.!O;l 

5,16 
2,79 

Observação - Ki relativamente alto devido provavelmente à presença de feldspato. 

~ . 
IOO.AI" · ~ 

'ê e 
~ 

S+Al+- 'E: ~ 

. 

;. 
Z 

ª 

o 
36 

~ 

I 
2 

o 

o • 

o 
<I 

EqUI\3' 

Icnle d e 
umidade .. 

9 
9 



PERFIL 324 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 300 BA (Zona Encosta da Chapada Diamantina). 

Data - 29/ 10/73. 

Classificação - REGOSOL DISTROFICO com fragipan A fraco textura arenosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo plano. 

Localização - Trincheira do lado direito da estrada Itaberaba - Iaçu, distando 
18.2 km de Itaberaba. Município de I taberaba . 

Situarão e declividade - Terço inferior de encosta com 3 a 5% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Plutônicas Acidas. Granito. 
Material origindrio - Saprolito de granito com influência de material retraba· 

lhado. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Suave ondulado e plano. 
Altitude - 260 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxeTÓfila. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 
Uso atu.al - Culturas de mandioca, mamona e agavc em cerca de 10% da área. 

A O - 20 em; bruno (IOYR 4/ 3, úmido), brune><:laroaeinzentado (I0YR 
6/ 3, seco); areia franca; grãos simples; poros comuns pequenos; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual e 
plana. 

C1 20 - 45 em; bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido), 'bruno-claro-'acin· 
sentado (lOYR 6/ 3, seco); franco-arenosa; muito fraca muito pe

quena blocos subangulares; poros comuns pequenos; macio, mui· 
to friável. não plástico e não peg3.joso; transição difusa e plana. 

C2 45 - 80 em; bnmo-oliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido); bruno-claro-acin· 
zcntado (lOYR 6/3, seco); fTanco-arenosa; muita fraca pequena 
blocos subangulares; poros comuns pequenos; macio, muito friá· 
vel, não plástico e lig~irarnen te pegajoso: transição difusa e plana. 

Cll 80 - 105 em; bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4. úmido), cinzent()-brunadoJ 
claro . (2,5Y 6/2, seco); franco-arenosa; muito fraca pequena blocos 

subangulares; poros comuns pequenos; macio, muito friável, não 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 

C'x 105 - 130 em; bruno-aeinzentado (2.sY 5/ 2, úmido), einzento-claro (2.sy 
7/3, seco); franco-arenosa; maciça; poucos poros pequenos; du

ro, íTiável, não plástico e não pegajoso; transição abrupta e ondu
lada. 

R 130 - ISO em+; 

Ralz.es - Muitas no A, comuns nos horizontes C1 e C2, e poucas no Ca· 
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PERFIL 324 - ANALISES FlSICAS E QU1MICAS 

Amostras de labor . n,Os: 9720 a 9724 

i Frações da I 
COlnpoS lção granulomclTÍca 

I Horitonte da lerrn fina C ~nsidadc 
amo:o;tra lo lal (dispersão NaOH) .' Il /crnJ • 

" 
,.m 

&~ . ~ ~ .. ~<: • " ~ :; 'õo 13~ 
"E ~E 

~ ~ .: 

I ~§s (/l~ . 
<'O <G ê Ar.:;a l Areia .- c • ~ ~~ Silte Ar&ila - , " S/robalo ProfundiCiade õE to ~ro.ua fina O,OS·O.!XJ2 < ,002 ·~u "", # # ~ ~ .e ~..., OI . ~'" • "" • ~-v 

-0,20 .20-0.05 mo. < ~ '" ' o mm I OHn ~n UA U- <, 

A O- 20 U I 99 61 24 10 5 3 40 2,00 
Cl 20- 45 O 2 98 53 24 15 8 5 38 1,88 
C, 45- 80 O 2 98 51 23 16 10 6 40 1,60 
C3 80-105 O 2 98 51 21 18 10 7 30 1,80 

C" 105-130 O 4 96 46 25 22 7 5 29 3,14 

Complexo 50n h'o <; " pH{l:l ,S) • > 
mE/lOOg >~ lOO,AI ' " " 8 

Hori%ODte 5-9"" :~ •• Ivalor S \'"ror T . ~ S+Al'-...... KCIIN c ... Mg" K' Na' AI'" H ' >c • 
(soma) (soma) .; .: 

A 5,7 5,4 1,6 0,5 0,26 0,03 2,4 O 1,7 4,1 59 O 6 
C, 4,4 4,3 0,5 0,11 0,03 0,6 . , 

l,. 2.0 3,8 16 67 I 
C~ 4,5 4,2 0,5 0,09 0,04 0.6 1,4 1,4 3,4 18 70 I 
C, 4,7 4,0 0,3 0,9 0,09 0,07 1,4 1,0 1,5 3,9 36 42 < I 

C" 5,3 4,2 0,3 1,1 0,06 0,07 1,5 0,3 0,7 2,5 60 17 < I 

Ataque p o r H 2.S0~ " -- 1.47 
SI O~ SiO .. Equi \'a · 

C C % ~I~ " Al})a lente de 
Hori1:onll!' (org;lnicol .. N 1\ 1,;, ° 3 R~0:l 

Fe~O:; 
umidade .. SiOl Al:P:l FC:;,O.1 '[;0, P:;P ::. ( K;j ( Ki) -, % 

A 0,58 0,05 12 2,1 1,1 2,1 1,09 0,02 3,24 1,46 0,82 I 6 
C, 0,42 0,04 II 3,0 1,5 2,8 1,20 0,02 3,40 1,55 0,84 I 8 
C, 0,30 0,03 10 3,5 1,9 2,5 1,05 0,02 3,13 1,70 1,19 1 8 
Co 0,20 0,03 7 3,7 2,0 3,1 1,15 0,02 3,15 1,58 1,01 2 8 

C" 0,11 0,02 6 2,5 1,1 2,2 1,13 0,02 3,86 1,70 0,78 3 8 



22 - AREIAS QUARTZOSAS 

Compreendem solos a renosos, essencialmente quartzosos, distr6fjcos, muito 
profundos (fig. 127), excessivamente drenados, ácidos, desprovidos de minerais 
primários faci lmente decomponíveis e extremamente pobres em nutrientes. 

Possuem sequência de horizontes AC. O horizonte A apresenta espessura 
e cor que variam amplamente, sendo normalmente mais espessos e escuros DOS 
soJos de áreas mais úmidas. De um modo geral, a espessura varia desde 13 até 
50 em. Quanto à coloração, o solo úmido é frequentemente bruno-acinzentado-es
curo, bruno-escuro, bruno, bruno-amarelado-escuro. bruoo-amarelado ou bruno
claro-acinzentado. com matiz de 7.s a lOYR, valor de 3 a 6 e croma de 2 a 4; 
enquanto o solo seco varia, geralmente, de bruno-escuro, bruno, bruno·daro-acin
zcntado e cinzento-claro, com matiz 7,5 a 10YR, valor 4 a 7 e croma de 2 a 6. 

O horizonte C apresenta normalmente grande espessura c compreende Cl , 

~, Ca ..... com muitas características s im ilares às do horizonte A. Quanto à 
colornção é bem mais claro, variando principalmente (solo úmido), de bruno-a.
vermeLho-claro. vennelha.amarelado, bruno, bruna.amarelado a amarelo com 
matiz 5 a lOYR, valor 4 a 8 e croma de 3 a 8. 

As dem ais características desses solos, tanto do horizonte A, como horizon
te C, são bastante similares. As classes [exturais variam de areia, areia franca 
a franca.arenosa. Praticamente não apresentam estrutura (constituindo grãos sim
ples) podendo conter alguma es trutura fraca granular especialmente no horizon
te A. Quanto à consistência, o solo se apresenta solto qcando seco ou úmido, 
não plás tico e não pegajoso quando molhado. 

Esses s()los apresentam soma de bases da ordem de 0,3 a 1,6 mE/ IDOg de 
TFSA no hor izonte A e de 0,1 a 1,0 mE/ lOOg TF8A no horizonte C2 . A saturação 
de bases varia de 5 a 50%. O pH em água varia de 4,5 a 6,0 e em KCl de 4,0 a 
5.0. Para as Areias Quartzosas Eutróficas (vide AQd5 e 581) todos esse valores 
são ljgeiramente mais a ltos . 

o Quanto à distribuição geográfica, ocorrem em muitas zonas fisiográficas, 
abrangendo grandes ou pequenas extensões, desde a zana litorânea, incluindo a 
orla mantirna com Areias Quartzosas Marinhas, até o interior do Estado. O ch
ma está representado pelos tipos climáticos As, Am, Af, CfbI, BSwll' e B8wh' 
da classificação de Koppen, e pelos bioclimas 6a, 3dTh, 4aTh, 2c c 2b de Gaus~ 
seno A vegetação varia amplamente desde floresta sllbperenifólia a té cerrado e 
caatinga hiperxerófila. O relevo se apresenta predominanteente plano e suave ondu
lado (figs. 128 e 129) . São desenvolvidos de arenito referidos 30 Cretáceo ou de 
sedimentação areno-quartzosas do Terciário e do Quaternário. 

Quanto ao uso agrícola, são muito poucos utilizados (fig. J29) , basicamente 
devjdo às suas próprias condições químicas e mineralógicas . Prestam-se princi
palmente à cultura de coqueiro e cajueiro na zona úmida costeira . Em "tabulei
ros" são feitas pequenas culturas de subsistência e alguma fruticultura. E, de 
um modo geral, são aproveitados com pecuária extensiva, em mcio à vegetação 
natura! . 

Apresentam como principa is limitações ao uso agrícola a mw!o baixa ferti
lidade natural, baixo conteúdo de macro e micronutrientes e a baixa capacida~ 
de de retenção de água e de nutrientes, em. consequência da textura arenosa, 
que propicia grande lixiviação . 

Esses solos foram subclivididos como segue, de acordo com os caractere:': 
distróficos c, ocasionalmente eutróficos, a presença de fragipan (em poucos ca
sos), tipos de hori2.ontc A e fases quanto à vegetação e relevo. 



22 . 1 - AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS c EUTRÓFICAS com e sem fra· 
gipan A fraco 

fase caatinga hiperxer6fila relevo plano. 
2," componente de SSl. Perfil 330. 

22 .2 - AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS e EUTRÓFICAS com fragipan A 
fraco. 

fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado. 
2,- componente de AQdS. 

22 .3 - AREIAS QUARTZOSAS DlSTRÓFJCAS A moderado e proeminente 

fa se floresta perenifólia relevo plano e suave ondulado. 
2,- componente de PV22. Perfil 325. 

fase caatinga Jzipoxerófila e/ou caatinga alJimontana e/ou campo alti· 
montano e/ou cerrado relevo plano e suave ondulado. 
2,- componente de Rd2. Perfil 326. 

22 .4 - AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS A moderado 

fase floresta pereni/ólia relevo suave o'1dulado, ondulado e forte ondulado. 
Componente único de AQd1. 

22.5 - AREJAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A [raco e moderado. 

fase floresta perenif6lia de res tinga e campo de res tinga relevo plano. 
2,- componente de PI. 

fase floresta de restinga e cerrado relevo suave ondulado e ondulado. 
1.- componente de AOd2. 

fase floresta caduci/ólia relevo suave ondulado. 
2.- componente de PV19 . 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 
1.. componente de AQd3. 2: de PV18 e 3: dc LVd29. 

fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. 
2.- componente de PE40. . 

fase cerrado, floresta subperenifólia e subcaducifólia relevo suave on. 
dulado e ondulado. 
2.- compoI14!nte de PV21. 

fase cerrado, caatinga hipoxer6filafcerrado e caatinga hipoxer6fila relevo 
plano e suave ondulado. 
2.° componente de LVd20. 

22.6 - AREIAS QUARTZOSAS DlSTRÓFICAS A fraco 

fase floresta caducifólia relevo plano. 
3.- componente de PE13. 

fase caatinga Itipoxerófila relevo plano. 
3.- componente de LVde2. 

fase caatinga hiperxerófila e hipoxeró/ila relevo plano e suave ondulado. 
tlnico componente de AQd4. Perfil 328. 

fase caatinga lziperxerófila relevo plano 
2.- componente de LVde4 e 3.- componente de PE43. Perfil 329. 

fase caatinga lliperxerófila relevo plano e suave ondulado. 
I: componente de AQd5. AQd6 e PLSeI8. 
fase cerrado relevo suave ondulado. 



Fig.128 

Fig.127 
Perfil de Areias Quartzosas 
Distr6fi cas A fraco fase 
caatinga hipoxerófil a rele
vo suave ondulado, Muni
d pio de Jeremoabo. 

Aspecto de relevo suave ondu lado t(pico de Areias Ouartzosas Oistr6ficas no Aaso da Catarina. 
Observa-se que a vegetaç.fo foi queimada para aproveitamento posterior (ap6s rebrotação) com 
pecuária extensiva. Munidpio de Jeremoabo. 



Fig.129 
Ao fundo vê-se cu ltura de fumo sobre Areias Ouartzosas Oistr6ficas A fraco fase caati nga 
hipoxer6fila relevo sua .... e ondulado. Municlpio de Antas. 

Fig. 130 
Aspecto de Afloramentos de Roch a (constituindo inselberguel. Estrada Milagres-Feira de Santana 
IBR-1161. 36,7 quilômetros antes do rio Paraguaçu. 



3.· componente de P2. Perfil 327. 

fase cerrado e campo cerrado relevo plano tO: suave ondulado. 
2.· componente de LVd.23. 

fase campo altimontano e caatinga altimontana relevo plano e suave on
dulado. 
2.0 componente de LVd32. 

12 .7 - AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTRúFICAS A fraco 

fase floresta perenifólia de restinga e campo de restinga relevo plano e 
suave ondulado. 
\Jnico componente de AMd1. 

22.8 - AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTRúFICAS (DUNAS). 

fase re.levo suave ondulado e onduladu. 
Ünico componente de AMd2. 
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PERFIL 325 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTlCAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 267 BA (Zona do Recôncavo). 

Data - 28/06/73. 
Classificação - AREIA QUARTZOSA DISTROFIC.4 A proeminente fase flo

resta perenifólia relevo suave ondulado. 
Localização - Lado direito da estrada Itaparica - Nazaré, 12,7 km após o cen· 

tro da ponte do Funil. Município de Jaguaripe. 
Situação e declividade - Terço superior de elevação. 
Formação geológica e litologia - Cretâceo. Arenito. 
Material originário - Proveniente do arenito. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - Cerca de 20 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Floresta subperenifólia com muita piaçava e dendê. 
Vegetação primária - Floresta subperenifólia 
Uso atual - Exploração de piaçava e dendê. 

A, 

C, 

c, 

C. 

o - 30 em; bruno-acinzentado-muito-escuro (lOYR 3/ 2:3, úmido); fran
co-arenosa; fraca pequena e média blocos subangulares; muitos 
poros muito pequenos e pequenos, comuns médios e poucos gran
des; muito friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transi
ção plana e gradual. 

30 - 50 em; bruno-acinzentado-muito-escuro (IOYR 3/2, úmido); fran
co-arenosa; fraca pequena e média blocos subangulares; muitos 
poros muito pequenos e pequenos, comuns médios e poucos gran
des; muito friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transi
ção plana e difusa. 

50 - 80 em; bruno-acinzentado-escuro (lOYR 4/ 2,5, úmido); franco-are· 
nosa; fraca pequena e média blocos subangulares; muitos poros 
muito pequenos, comuns pequenos e poucos médios e grandes; 
muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição plana e gradual. 

80 - 110 cm; bruno-amarelado (IOYR 5/4, úmido); areia franca; fraca 
pequena e média blocos subangulares; muitos poros muito peque
nos, comuns pequenos e poucos médios; muito friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual. 

110 - 165 em; bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido), mosqueado comum, 
médio e distinto bruno-amarelado (10YR 5/8, úmido); areia 
franca; fraca pequena e média blocos subangulares; muitos po
ros muito pequenos, comuns pequenos e poucos médios; muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e clara. 

165 - 210 cm+; branco (2,SY 8/2, úmido), mosqueado comum, médio e 
distinto brun<ramarelado (lOYR 5/8, úmido); franc<rarenosa; 
fraca pequena e média blocos subangulares; poros comuns muito 
pequenos e poucos pequenos; friável, -ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso. 

Raízes 
Observação 

- Muitas no Al' comuns no A." C1 e C2 e poucas no C3. 

- O perfil encontrava-se úmido. 

996 



PERFIL 325 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. n."5: 9316 a 9321 

I 
Fraçôcs dJ 

Compos lç50 sra nulomt'- I rica • Densidade da lerra fina - &,cm3 
, 

Horllonlc amostra 10131 (d ispe rsão com Namn K~ o:J,~ • .!! -• • .. '. 'v "'lo 
• S 

- ~ ~!'!.S 

r~ ;;;"" 1 "'< o 

~S A-",;, ~ Are;, I SHI< 
. -- S • E Arsila .- ". c .c Q~ # # ~ i Ifmido Profundidade ~~ õS .... ae ~rOJS3 fma 10.05-0.002 < .002 'E- U • .e -

'N ~._N ·0.20 .20-0.05 mm ~ '" "" .:I" 
-o "'-v mm < < 8N mm nun 

A, O- 30 O O 100 16 58 13 13 8 38 1,00 

A, 30- 50 O O 100 31 47 9 13 9 31 0,69 

C, 50- 80 O O 100 33 46 10 11 10 9 0,91 

C2 80-110 O O 100 41 42 7 10 10 O 0,70 

C, 110·165 O O 100 44 38 9 9 8 11 1.00 
C, 165·210 + O O 100 42 35 13 10 O JOO 1,30 

I pH( I :2,5) 
Complexo 50nivo >~ ~ 

mE/ lOOg " IOO.AI'·· " E 
Horizonte 5~S ·s ~ 

';' ~ 
Valor S Valor T .~ S+Al'- -...... KCIIN Ca<+ M g" K' N,· AI'" H' >- • • (soma) (soma) 

" .: 

A, 4,2 3,7 0,7 0,05 0,06 0,8 2,8 6.4 10,0 8 78 2 

As 4,8 4,2 0,5 0,03 0,02 0,6 J ,8 5,4 7,8 8 75 2 
C, 4,7 4,4 0,2 0,01 0,01 0,2 1,2 4,l 5,5 4 86 1 
C2 4,8 4,5 0,2 0,01 0,01 0,2 1,0 3,1 4,3 5 83 1 
C. 5,0 4,4 0,2 0,03 0,01 0,2 l,3 1,5 3,0 7 87 < I 
C, 5,0 4,3 0,3 0,03 0,02 0,4 2,5 l,O 3,9 10 86 < 1 

Ataque por H2S0~ d = 1.47 
$ 102 S!Oz EqUI\8' ç 

N ç % Al,O, " Horiwnll!' (orgânico) AL,P:l R:!O.1 
Z lente de .. N FezOa ª 

... umidade .. SIO.- A1 20 J Fe:P 3 TiO:! r oQ . (Ki l (Ki) .. - , C 

A, 2,10 0,15 14 7,5 4,9 0,5 0,25 om 2,60 2,45 15,48 1 17 
A, 1,18 0,08 15 6,3 4,6 0,5 O" ~-

O,ül 2,33 2,18 14,55 X 16 
C, 0,90 0,05 18 6,2 4,6 0,6 0,21 0,01 2,29 2,11 11,87 x 15 
C. 0,51 0,03 17 5,5 4,3 0,8 0.18 0,01 2,17 1,94 8,44 X 14 
C. 0,20 0,01 20 6,0 4,6 0,9 0,17 0,01 2,22 1,94 8,44 X 15 
C, 0,11 0,01 11 8,5 5,9 0,9 0.19 0,01 2,45 2,24 10,32 I 16 



PERFIL 326 - DESCRlÇAO GERAL E C.4RACTERtSTlCAS MORFOLOClCAS 

Número de campo - 204 BA (Zona Chapada Diamantina). 

Data - 30/ 05/72. 

Classificação - ARElA QUARTZOSA DESTROFlCA A proeminente fase cerrado 
subcaducifólio rel evo plano. 

f;ocalização - Lado direito da estrada Morro do Chapéu - Várzea Nova, via lcó. 
a 9.4 km de Morro do Chapéu. Município de Morro do Chapéu. 

Situação e declividade - Tr incheira em área plana. 
Formação geológica e tito/agia - PrtU:ambriano A. Grupo Chapada Diamantina. 

Fonnação Morro do Chapéu. Arenito. 
Material originário - Proveniente do arenito. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano. 
Altitude - 950 metros. 
Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade - Afloramentos de arenito. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Cerrado subcaducifólio. 
Vegetação primária - Cerrado e floresta subcaducifólia. 
Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

<.: 

Ra(ze.'i 

o - 28 cm; bruno-muit<H!scuro (lOYR 2/2, úmido), cinzento-muito-es· 
curo (lOYR 3/ 1, seco); areia; grãos simples; muitos poros muito 
pequenos e pequenos; solto, solto, não plás tico c não pegajoso; 
transição clara e plana. 

28 - 5S cm; cinzento (lOYR S/ I, úmido), cinzento-claro (IOYR 6/ 1, seco); 
areia; grãos simples; muitos poros pequenos; solto, solto, não 
plástico e não pegajoso; transição clara e ' plana. 

55 - 120 cm+; cinzento-rosado (7,5YR 7/ 2, úmido); areia; grãos sim
ples; muitos poros pequenos; solto, solto, não plástico e não pe
gajoso. 

- Comuns no "'1 e An. 
Observação - Localmente a vegetação apresenta uma formação de restinga. 
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PERFIL 326 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor . fi,oS: 8440 a 8442 

I 
Horirontt 

Shnbolo 

Horizonte 

Profundidade 
= 

O- 28 
28- 55 
55-120+ 

pH(1:2,5) 

Fraçôcs da 
Composlç!o granulométric8 

da terra fina 
amost ra total 

"e 
~~ 
"A 
u 
O 
O 

.. (dispersão 

~E ai E Aftia I ATeia 
õE t: ~ E ~rO!lsa I fina UN 
:;ó \>;;::"1 .(1.20 O.~_O5 

u N 1-0 V I mm mm' 

U 100 
O 100 
O 100 

55 
51 
48 

37 
43 
45 

com NaOH) .. 
Silte 

0,05-0,002 
~n 

6 
5 
7 

Arai!· < ,001 
mm 

2 
1 
O 

Complexo sortivo 

rnE/lOOg 

• • 
~~ l,I,g .-" ~v .~ 

~!21 '= 'i" :a 1G r .' "'< .- ,~ _c 
## -~ .. "" < 

2 O 3,00 
1 O 5,00 

.. • 
>~ 

15~# 
VaJor S ValorT ;:~ ...... KCI1N Co-- MS" K- Na' AJ'" H- • 

-
HoriWnllI' 

A, 
A, 
C 

4.4 
4.4 
6,0 

C 
(orgânico) .. 

1,21 
0,20 
0,01 

2,8 
3,0 
4,5 

N 

" 
C 

N 

0,05 24 
0,01 20 
0,01 1 

1,1 0,3 
0,2 
0,1 

At:tquc por 

SiO, AI:P3 

(soma) 

0,05 0,05 
0,01 0,02 
0,01 0,0 1 

H,SO, 
% 

d 

FclO:1 TiOt 

1,5 1,1 
0,2 0,5 
0,1 O 

= 1,47 

4,2 
0,8 
0,2 

5 iO, 

AI;;>°3 

PoO. - " 

(K i) 

(soma) " 
6,8 
1,5 
0,3 

5i02 

R:'!°3 
(Ki) 

22 
13 
33 

A1,o" 
fe Z0 3 

Densidade 
e /emJ v 

~ 

" ~S§ 
" e õ c 
~ i .:e ~ 
!l .. 
< 

~ IOO.AI·" • : ~ ~ S+Al- ~ 

:. 
Z 

ª 

42 
71 
O 

... 

1 
I 
3 

• 
.; 

<I 
<I 
<1 

Equi"'ll' 
lenle de 
umidade .. 

6 
3 
Z 



PERFIL 327 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERISTlCAS MORFOLOGICAS 

Número de campo - 280 BA (Zona do Recôncavo). 

Data - 23/08/73. 

Classifica ção - AREIA QUARTZOSA DISTRóFICA A f Taco fas e cerrado relevo 
plano. 

Localização - Lado direito da estrada Carnaçari-Mata de São João, distando 
3,4 km da entrada de Camaçari. Município de Camaçari. 

Situação e declividade - Corte de estrada em superfície plana com 1% de decli-
vidade. 

Formação geológica e litologia - Cretáceo. Arenito. 
Material orig'inário - Proveniente do arenito. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano c suave ondulado. 
Altitude - 20 metros. 
Drenagem - Ex:cessivamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira . 
Vegetação local - Cerrado. 
V egetação primária - Cerrado. 
Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

A, 

I1C, 

I1IC2 

o - 13 cm; bruno-claro-acinzentado (lOYR 6/3, úmido), bruno-muito
claro-acinzentado (lOYR 7/3, seco); areia franca; muito fraca pe

q1:Iena a média blocos subangulares; muitos poros muito pequenos 
e pequenos, comuns médios e grandes; macio, muito friável, não 
plástico e não pegajoso; transição dara e plana. 

13 - 30 cm; amarelo-claro-acinzentado (2,SY 7/4, úmido); areia franca; 
muito fraca pequena a média blocos subangulares; m uitos p0-

ros muito pequenos e pequenos, comuns médios e grandes; ma
cio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 
e plana. 

30 - 70 cm; amarelo (lOYR 8/6, úmido); franco-arenosa; muito fraca 
pequena e média blocos subangulares; muitos poros muito pe
quenos e pequenos e poucos médios; ligeiramente duro, fr iável, 
não plástico e não pegajoso; transição gradual e plana. 

70 - 110 cm+; amarelo-muito-claro-acinzentado (2,5Y 8/4, úmido) 
franco-arenosa; maciça; muitos poros muito pequenos e peque.., 

nos, comuns médios; ligeiramente duro, muito friável, não plásti
co e não pegajoso. 

Raizes - Comuns DO A e poucas no lIei • 

Observações - 1) O perfil encontrava-se úmido; 
2) Linha de calhaus (2 em) separando o horizonte lIC1 do IlI~. 
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PERFIL 327 - ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 

Amostras de labor . o.Os: 9559 a 9562 

HorI IO~ I C: 

51mbolo Pro~undid lldc 
<O 

O- 13 
13- 30 
30- 70 
70-110+ 

Frn~s c!a I Compos.ç~ granulomf lrica 

amO'lõl ra 10 1.11 
da le rra fina .. (d ispersão com NaOffi 

jl l ~§ .., E AreIa I Areia 
t ~ E ~rossa . fina 

.. ~ <;t 
UAI":;: 

u.::: "" i .c.20 0,20..0 ,05 
~ v mru ! , mm 

-

o O 100 
O 2 98 
O I 99 
O O 100 

35 
35 
52 
26 

48 
46 
25 
46 

.. 
S iltc . j Ar8ila o,as-a.em. < ,002 
mm I mm 

9 
lO 
II 
17 

8 
9 

12 
11 

• 
" .' ~ g ~ 'e • ~ . ~ S ~ 'CI' ;:I-ês ~ 

~ -... ~~ '1iI " & # , .., 

6 25 1,13 
8 11 1,11 
O 100 0,92 
O 100 1,55 

pH(l :2,5> 
Complexo sortivo " • >: 

HorboDte 

HoniOntr 

Al 
A, 
IICl 
IIIC, 

..... 

C 

5,5 
4,9 
4,8 
5,0 

(Qrld.nico) .. 
0,30 
0,19 
0,14 
0,06 

KCIIN 

4.4 
4,3 
4,3 
4.2 

Ca" 

0,3 
0,2 
0,2 
0,2 

M g" 

:nE/ IOOg 

Ivalor s K' Na' 
(soma) 

0,02 0,03 0,4 
0,01 0,01 0,2 
0,01 0,01 0,2 
O.oI 0,02 0,2 

AI'" 

0,2 
0,2 
0,1 
0,2 

Ataque por H2SO. d ~ 1,41 
SiO;! 

" .. C 

" N 
S;O, I AI,O, 

0.ü3 10 4,9 
0,02 10 5,7 
0,02 7 8,0 
0,01 6 10,2 

4,2 
5,1 
7,6 
8,7 

% 
AI:P l 

FezOa: TiOz 
~ 

P20~ (Ki) 

0,3 0,11 O.oI 1,98 
0.4 0,13 0,02 1,90 
0,5 0,11 0,02 1,79 
0,4 0,13 0,02 1,99 

H' 

1,0 
0,7 
0.4 
0,3 

Valor T 

(soma) 

1,6 
1,1 
0,7 
0,7 

~ts . ~ 
>" .; 

25 
18 
29 
29 

SiO:! 
1,1,0,. 

R:Ps 
(Ki) Ft:zO:! 

1,90 21 ,68 
1,81 20,00 
1.72 24,03 
1,94 34,12 

Densidade: 
g/ crnJ ; 

" 
.. 

~:§ • c ~ g 
~ .. .e -• • o. " .., 

~ 
JOO.A)·" :! 

" 'e o. .; o. s+AJ· ... • 

, 
" 

33 
50 
33 
50 

z . 
§ e 

2 
1 
1 
3 

• o: 

Equi-vo· 

I 
1 
I 
I 

lente de: 
umidade .. 

9 
9 

14 
16 



PERFIL 328 - DESCRlÇAO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 206 BA (Zona do Sertão do São Francisco) 

Data - 07/07/72. 

Classificação - AREIA QUARTZOSA DISTROFICA A fraco fase caatinga hipo
xerófila relevo plano. 

Localização - Lado direito da estrada Glória - Salgado do Melão, distando 30 
km de Salgado do Melão. Município de Rodelas. 

Situação e " declividade - Topo plano de elevação. 
Formação geológica e litologia - Cretáceo. Arenito. 
Material originário - Proveniente do arenito. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 420 metros. 
Drenagem -' Excessivamente drenado. 
Pedregosidade -
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila com velame, jatobá, facheiro, quipembe. 

e outras. 
Vegetação primdria - Caatinga hipoxer6fila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

A1 O - 30 em; bruno-avermelhado-escuro (2,SYR 3/4, úmido); areia; 
grãos simples; muitos poros médios e grandes; solto, solto, não 
plástico e não pegajoso; transição gradual e plana. 

C1 30 - 140 cm; vermelho-escuro (2.5YR 3/6, úmido); areia; grãos sim-
ples; muitos poros médios e grandes; solto, solto, não plástico e 
nao pegajoso; transição difusa e plana. 

C2 140 - 200 em+; vermelho-eseuro (2,SYR 3/6, úmido); areia; grãos sim-
ples; muitos poros médios e grandes; solto, solto, não plástico e 
não pegajoso; transição difusa e plana. 

Railes - Muitas raízes finas no horizonte Al' 
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PERFIL 328 - ANALISES F1SICAS E QUlMICAS 

Amostras de labor. n.Os: 8449 a 8451 

Horizonte 

Símbolo 

A, 
C, 
C2 

Profundidade 
em 

(). 30 
3().140 

14().200+ 

pH( I:2,Sl 

Frações da 
amostra lotai .. 

íle ji E 

]~ 
~~e ::; ....... 

;;h ... ~v 

U U 100 
O O 100 
O O 100 

Composição granutomélnca 
da [erra fina 

(di spersão com NaOH) 

/\rele 
~ro!lsa 

-0,20 
mm 

69 
63 
62 

Areia 
fina 

0.20.0 OS 
f1un 

27 
31 
31 

.. 
Silte 

oJ .05·0.002 
~~ 

2 
3 
4 

Areita 
< .002 

mnl 

2 
3 
3 

Comp[eJlO sortivo 

~ 
Rg 
.~ 

ij"S 
.!!E 
.~ " 
< 

I 
2 
2 

.0 
~~ !i\~ ~1! ., .' "'~ 
"~ <>~ $os 

, 

50 1,00 
33 1,00 
33 1,33 

~ 
>" • Horlzoote 

mE/lOOg 
sf& 

A, 
C, 
C2 

Horizonte 

A, 
C, 
C2 

ASW' 

6,5 
5,4 
5,1 

C 
(orgânico) .. 

0,36 
0,09 
0,08 

KCIIN 

5,6 
4.5 
4,3 

Ca" MS" 

1,2 0,3 
0,3 
0,2 

K' Na' 

0,06 0,02 
0,03 0,01 
0,03 0,05 

Valor S 
AI'" 

(SCIll3) 

1,6 O 
0,3 0,1 
0,3 0,3 

H' 

0,4 
0,7 
0,4 

Valor T 

(soma) 

2,0 
I,! 
1,0 

,,~ 

>-• 
" 

80 
27 
30 

Ataque por H ::!SO~ d .. 1,47 
SIO" Si O ~ 

N C 

" N 
Si0 2 

0,03 12 2,3 
0,01 9 2,7 
O,GI 8 2,7 

A120:t 

1,9 
2,2 
2,8 

% 
AI:P3 

Fe~03 Ti0 2 P20 " (Ki} 

1,8 0,17 0,0.; 2,06 
2,0 0,21 0,03 2,08 
2,0 0,19 0,03 2,00 

R:P3 
(Ki) 

1,28 
1,32 
1,29 

Al :l0~ 

Fe;)O;S 

Densidade 
gtcmJ u 

~ 

" • E 
u :2#:::1 
li S -" o 
~ Õ o > 

o. -• u 
~ '" ~ 

Ü 
> ' 

lOO.Al·" 1 e 
~ 

S+Al'- ~ 

o 
25 
50 

; I~ , 

I 
I 
5 

• 
.; 

2 
<I 
<I 

Equiva· 
lente de 
umidade 

" 
3 
2 
2 



PERFIL 329 - DESCRIÇAO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
(PARCIAIS) 

Amostra Extra - 125 BA (Zona do Baixo Médio São Francisco). 

Data - 20104/72. 

Classificação - AREIA QUARTZOSA DISTROFlCA A fraco fase caati"ta hiper
xerófila relevo plano. 

Localização - Estrada Xique-Xique - Boa Vista de Santo Antônio, via Pedra Ve
lha, Fazenda Nova e Rumo de Dentro, a 5,9 km depois de Rumo 
de Dentro e a aproximadamente 40 km de Xique-Xique. Municí
pio de Xjque--Xique. 

Situação e declividade - Meia trincheira em relevo plano. 
Formação geológica e litologia - Terciário/ Quaternário. Sedimentos possivelmen

te material retrabalhado das serras vizinhas sobre os sedimentos 
do Quaternário. 

Material originário - Material arenCHIuartzoso. E. provável que seja proveniente 
das serras vizinhas. 

Relevo regional - Plano. 
Relevo local - Plano. 
Altitude - 400 metros. 
Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade - Pontos com blocos de concreções de sesquióxidos de ferro, ou-

tras de manganês. 
Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Caatinga hipcrxerófila . 

Vegetação primdria - Caatinga 1tiperxerófila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e algumas cul turas de milho. mandio

ca e mamona em mau estado. 

A 

c 

Raízes 

o - 23 em; bruno-escuro (7,5YR 4/2, úmido); areia; grãos Simples; 
muitos poros muito pequenos e pequenos; solto, solto. não plás

tico e não pegajoso; transição gradual e plana. 

23 _ 165 cm+; bruno-forte (7,5YR 5/ 6, úmido); areia; grãos simples; 
muitos poros muito pequenos e pequenos; solto, solto, não plás
tico e não pegajoso. 

_ Comuns no A e poucas no C. 

Observações - 1) O horizonte A compreende Al e As· 

2) Descrição e coleta parciais. 
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PERFIL 329 - ANALISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor . n."S: 8182 a 8183 

)t:oriwnte 

51mbolo 

A 
C 

I 

Profundid:l.de 

"" 
o 23 
23·165+ 

pll(l :2.S) 

Fra~ÕC's da 
am:J5tra total .. 

]= 
~I l! '" ê õE 

ON l;;.~." 

a" 31l "'-v 

o O 100 
O X 100 

C<impos lção granulometnc8 
d, terra tina 

(dispersão OOffi NaOH) 

Arelll 
~ro~ss 

-0,20 
mm 

58 
54 

Areia 
fina 

0.20-005 
n nn 

35 
38 

. 

.. 
SitIe 

0.05 ·0002 
Im o 

2 
3 

Arcila 
< .002 

mm 

5 
5 

CCimplc;>ro sortivo 

• • 
~g 
.~ 

;a"',: 
!!E 
.~ " 
< 

2 
3 

0 0 • !! ~~ 
~ .~ 

':J!2 S . ' "'< 
c~ #,. 

, 

60 0,40 
40 0,60 

-;; 
o 

> ~ mE/l OOg 
Horizonte ~9S 00 

A 
C 

Horh:onTC' 

A 
C 

Agua 

5,3 
5,4 

C 

(oll:ânkol .. 
0,52 
0.14 

KCl IN 

., 

4,0 
4,4 

.. c 
N 

0,05 10 
0,02 7 

Ca'· 

0,5 
0,2 

Me" K' N,· 

0, 16 0,Q7 
0,06 0,02 

Valor S 
AI '" 

(scrna) 

0,7 0,4 
0,3 0,4 

Ataque por H::SO~ d .. 1.47 
S,O, 

SiO, 

1,6 
2,2 

% 

I-~ 
Al!!O:lj h:!~O;'\ T iO;.! P20 " 

1,3 
1,8 

1,0 0,09 0,02 
1,0 0,11 0,02 

AJ ~OJ 
( K i ; 

2,10 
2,09 

.~ Valor T ", >-
(soma) .; 

2,2 
1,2 

3,3 
1,9 

SiO .. 

R ~0:l 
(K; ) 

1,41 
1,54 

21 
16 

1\11°:1 

re :pj 

2,02 
2,79 

Densidade 
g/CIT13 

" c 
f õ 
• o 
~ ~ 
< 

lOO.Aj'·· 

S+Al'-

36 
57 

o 
~ .. • E 
]#::1 e õ 
ce ~ 

.. 
~ e' ê ~ 
'::! ~ 
• 
~ 

1 
<1 

~ I ... 
Equ iva· 

-, 

2 
I 

lente d~ 
umidade .. 



PERFIL 330 - DESCRJÇAO GERAL E CARACTERlSTICAS MORFOL6GICAS 

Número de campo - 183 BA (Zona do Baixo Médio São Francisco). 

Data - 22/04/72. 

Classificação - AREIA QUARTZOSA EUTROFICA com fragipan A fraco fase 
caatinga hiperxerófila relevo plano. 

Localização - Estrada Xique-Xique - Barra, a 31,S km de Xique-Xique e 20,2 km 
antes de Angicos. Município de Xique·Xique. 

Situação e declividade - Meia trincheira nas proximidades de um juazeiro em 
área de relevo plano. 

Formação geológica e litologia - Terciário/Quaternário. Sedimentos. 
Material originário - Sedimentos arenosos. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano aprese:ltando ligeiras ondulações. 
Altitude - 400 metros 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hiperxerófila com juazeiro, mandacaru e xiquc-xique. 
Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila com penetração de uma ou outr":l 

carnaubeira. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

AI O - 15 cm; bruno (lOYR 5/3, úmido e úmido amassado) ; areia; grãos 
simples; poros comuns pequenos; solto, solto, não plástico e não 
pegajoso; transição clara c plana. 

C1 15 - 100 em; bruno-claro-acinzentado (lOYR 6/3, úmido); areia; grãos 
simples; poros comuns pequenos; solto, solto, não plástico e não 

pegajoso; transição clara e plana. ' 

C2:1 100 - 150 cm+; branco (5YR 8/1, úmido e seco); mosqueado muito, pe. 
queno e médio proeminente vermelho-amarelado (SYR 5/8, úmi· 
do e seco); areia; maciça; poros comuns pequenos; duro e ligei
ramente duro, firme, não plástico e não pegajoso. 

Raízes - Comuns em AI e C1• poucas no C2:1' 

Observações - 1) Nas proximidades, área de Solonetz Solodizado; 
2) O solo apresenta-se acentuadamente drenado até os 100 em, 

quando tem início o fragipan. 

AMOSTRA EXTRA 330 - ANALISE MINERALOGICA 

AI Areias - 99% de quartzo, grãos arredondados, superfície lisa brilhante, 
incolores, alguns róseos, sendo comum aderência de óxido de fe rro, in
clusões de opacos; 1 % detritos (fragmentos de raízes); traços de turma
lina (grãos arredondados, coloração verde); traços de estaurolita (grãos 
subarredondados coloração acastanhada). 

C1 Areias - 100% de quartzo, grãos arredondados, superfície lisa brilhante 
incolores, alguns róseos, aderência de óxido de ferro, sendo comum, in
clusões de opacos; traços de: turmalina, estaurolita e detritos. 

~:I Areias - 100% de quartzo, grãos arredondados, superfície lisa brilhan~ 
te, na maioria incolor, alguns róseos, sendo comum inclusões de opacos e 
aderência de óxido de ferro; traços de: ilmenita; turmaliúa e estaurolita. 
Cascalhos - 100% de concreções areno-ferruginosas com grãos de 
quartzo arredondados; traços de detritos. 
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PERFIL 330 - ANÁLISES FISICAS E QUIMICAS 

Amostras de labor. n.os: 8134 a 8136 

Ha rilOnlt: 

51 mbolo 

A, 
C, 
C" 

Profundidade 
an 

O- 15 
15·100 

100-150 + 

Frações da I Çom poslçl\o eranu tomf trica 

amOStra lotai 
da te rra fina 

... (dispersão com NaOH) 

j!li~ E Areia ! Areia e 1'1 E ~rossa rina 
:'.§M 1 -0.20 jO,20.c,OS 

<'lA I<'l~ 1-0 V mIU nH" 

o O 100 

° ° 100 ° X 100 

28 
38 
36 

64 
54 
54 

.. 
SitIe I Ar8i la 

0,05.0.002 <: ,002 
mm I mm 

6 
7 
8 

2 
1 
2 

pH(I ;2 . .5> Complexo sortjyo 

HorlzoDte .... 
6,8 
6,9 
6,8 

KCIIN 

5,9 
6,1 
5,8 

Cau M g" 

2,0 0,5 
0,6 
0,6 

mE/lOOg 

K' N,' 

0,07 0,03 
0,05 0,02 
0,05 0,02 

Ivalor s 
(soma) 

= 

2,6 
0,7 
0,7 

AI'" 

° ° ° 

• 
" ~g .~ 

~«I .f .--" .~ ... 
< 

! 

° ° 

", 

0,5 
0,3 
0,4 

•• . ~ -o':!-
.~ 

~~# ã . , < 
" ~ #S 0" 

50 3,00 
100 7,00 
100 4,00 

Valor T 

(soma) 

3,1 
1,0 
1,1 

" • 
>~ 

s~# 
~~ 
~ 

84 
70 
64 

Ataque por H,SO. d 1,47 
C Si02 Si02 N C % AJ,O, 

BoriZIMU" 

A, 
C, 
C" 

(orcAnico) .. 
0,53 
0,08 
0,06 

.. N 

0,06 9 
0,01 8 
0,01 6 

Si02 Al,O, 

0,3 
0,4 
0,4 

Fe20 a Ti02 

" 
0,5 0,11 
0,3 0,11 
0,4 0,12 

P20& 

0;02 
0,02 
0,01 

AIP , R,O, 
(Ki) (Ki) Fe20 3 

0,94 
2,05 
1,56 

Densidade 
g /cm3 
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• • ~ '" < 
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S+A1· .... 
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• -o .. 
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~ 
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<I 
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ª 
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1 
2 
2 

lente de 
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23 - AFWRAM!.NTOS DE ROCHA 

Os Afloramentos de [tocha (figs. 24, 33. 126 e 130) constituem tipo de ter
reno e não propriamente solos. São representados por exposições de diferentes 
tipos de rochas. brandas. semi·brandas ou duras, nuas ou com reduzidas porções 
de materiais detríticos grosseiros não classificáveis como solo, devido à inexis
tência ou insignificante diferenciação de horizontes, correspondendo mais pro
priamente a delgadas acumulações de material heterogêneo, formado principal
mente por fragmentos de rochas e material terroso, misturados em diferentes 
proporções. 

Distribuem-se por grande parte da 20D3 semi-árida e pela serra do Espi
nhaço, sobretudo nas zonas da chapada Diamantina, da Serra Geral, do Médio 
São Francisco, do BaL'Xo Médio São Francisco, do Sertão do São Francisco, do 
Senhor do Bonfim, de Feira de Santana e de Jequié. Na zona do Extremo Sul, no 
limite com o Estado de Minas Gerais, destaca-se também uma área onde são frl!
qücntes os Afloramentos de Rocha. 

O relevo das áreas onde ocorrem os Afloramentos de Rocha varia muito, 
desde plano até escarpado, sendo mais freqüente as formas acidentadas com re· 
levo escarpado, montanhoso e forte ondulado. 

Os principais Afloramentos de Rocha encontrados na área mapeada são os 
que ~e seguem: 

Afloramentos de quartzitos e arenitos - Os quartzitos é meta-arenitos (fig. 
121) são encontrados normalmente formando alinhamentos de cristais, serras e 
escarpas (fig. 32). Distribuem-se notadamente pejas zonas da Serra Geral, da Cha
pada Diamantina, do Baixo Médio São Francisco e de Senhor do Bonfim. Rela
cionam-se com áreas do Pré-Caro briano A e B. 

Na bacia de Tucano, são encontrados alguns afloramentos de arenito nas 
encostas de elevações, com relevo ondulado e forte ondulado c por vezes, até es
carpado. São áreas referidas ao Cretáceo e Cretáceo/Jurássico. 

Afloramentos de gnaisses, granitos e gnaisses-graníticos - As ocorrências 
destes afloramentos são bastante expressivos na área estudada. Apresentam-se sob 
forma de pontões, lageados (fig. 24) e de blocos de rocha (fig. 126) arredondados 
(boulders), na área pediplanada semi-árida (formando inselbergues) (fig. 130) ou 
constituindo madços, cristas e penhascos. Distribuem-se notadamente pelas z~ 

nas do Extremo Sul (municípios de Guaratinga c Itamarajú, no limite ':O!'ll Mi
nas Gerais), de Feira de Santana (municípios de Milagres e Iaçu) (figs. 33 e 130), do 

Sertão do São Francisco, do Nordeste e do Senhor do Bonfim, com pequenas 
ocorrências nas zonas do Médio São Francisco, Baixo Médio São Francisco e de 
Jequié. Relacionam-se com as áreas do Pré-Cambriano A, C e Indiviso e de Plutô
nicas Ácidas (granitos). 

Afloramentos de calcário - São representados principa1mente por calcários 
escuros do Bambuí (Pré-Cambriano A), que ocorrem formando lageado (fig. 94) e, 
menos freqüentemente, constituindo pequenas escarpas com aspecto "ruiniforme". 
Afloramentos de calcário da Formação Caatinga ocorrem com pouca freqüência 
e sob forma de blocos maciços esparsos. Distribuem·se pelas zonas da Chapada 
Diamantina, do Baixo Médio São Francisco, do Médio São Francisco, do Sertão 
do São Francisco e de Senhor do Bonfim. 

Afloramentos de xistos - São pouco expressivos na área estudada. Ocor. 
rem sob forma de lâminas dispostas horizontalmente e pequenas exposições de 
rochas semi-decompostas nas encostas de elevação em decorrência de intenso 
trabalho erosivo. Relacionam·se com áreas do Pré-Cambriano B. Distribuem_se 
notadamente pelas zonas do Nordeste e do Sertão do São Francisco. 
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IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F a s e 
pedregosidade 

SOLOS rochosidadc 
concreçóes 

vegetação 

LATOSOL VERMELHO AMA- Flore" , 

RELO DISTRÓFICO HUM!- 'ubcaduoi-

CO textura argilosa fólia 

LATOSOL VERMELHO AMA-
RELO DISTRÓn CO A pro-
eminente textu r~ argilosa. 

Floresta 

subpereni· 

fólia 

Floresta 

s ubcaduci· 

fólia 

e 

relevo 
o 

substrato 

Suave on

dulado e 

ondulado 

Su.we 

ondu lado 

Fon e 

ondulado 

Plano 

pH I 
om r:·· I água 
1:2,5 \ mE 

4,4 1,7 

4,3 1,4 

4,5 1,6 

4,8 0,3 

4,3 1.5 

Resultados das análises 

Cálions {X:rmutávcis 
-

H- I Ca-' + Mg" I K-

I m E mE I pflm 

5.4 0,7 34 

10,6 2,5 169 

12,3 2,1 39 

4,3 1,8 107 

9,6 0,9 31 

p 

assimi· 
Na~ 

lável 
mE 

ppm 

0,03 

0,02 2 

0,05 <1 

0,0 \ 2 

0,02 2 

N .o de 
Cllmpo 

d" 
amos-

Iras 

302 

316 

331 

332 

468 

Localização 

Estrada Campo Formoso -
Curral da Ponte dis tante 2,0· 
km da Igreja de Campo For
moso. Município de Campo 
Formoso. 

Estraua Várzl::!a do Cerco -
Baixo do Cheiro, distante 3,9' 
km de Várzea do Cerco. Mu
nicípio de Morro do Chapéu. 

Estrada Mundo Novo - Pio 
ritiba, distante 4,7 km de Mun
do Novo. Município de Mundo 
Novo . 

Estrada lIl inga - Rui Bar
bosa, a 21.0 krn do Centro 
de Utinga. Município de Rui 
Barbosa. 

Estrada Mata Verde (MG) -
Encruzilhada, distante 12,4 
km de Mata Verde. Municí
p io de Encruzilhada. 



TV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N ,-de 
pedregosldade 

pH CátiODS permutáveis p campo 
SOLOS rocbosidade relevo do. Localização • "" 'l-I :; 1 ea"+M''' 1 K' K' 

assim!-
oon~ e 

jgW!. lável 
amo~· 

I vegetaçAo substrato mE mE ppm mE ''''' 1:2.5 ppm 

Estrada Caatiba - Vi::6ria 
da Conquista, distante 31,0 

4,3 2,4 17,2 2,3 43 0,06 4 478 km de Caatiba . Município de 
Barra da Choça. 

Plano 

Estrada Mortugaba - Mon-
4,2 2,0 11,0 0,9 49 0,03 3 505 zuma, a 8.0 km de Mortuga-

LATOSOL VERMELHO AMA- FIOl"e$ta ba . Município de Mortugaba. 
RELO DISTROFICO A proe- subcaduc1· 

minente textura argilosa. fólia Estrada Mata Verde (MG) -
Encruzilhada, distante 3,8 km 

4,8 0,3 6,6 2,5 67 0,02 2 467 de Mata Verde. Município de 
EncruziK1ada. 

Suave 

onduladC' 
Estrada Inhobim - Vitória 
da Conquista, via Cedro, dis-

4,0 1,5 7,6 0,5 27 0,02 3 417 tante 1,6 km de Inhobim. 
Município de Vitória da Con-
quista. 

Estrada Campo Formoso -
LATOSOL VERMELHO AMA- Plano e Delfino, distante 7,0 km de 
RELO DISTROFICO A 

Floresta 4,3 1,6 0,4 0,6 57 0,03 2 231 Poços. Município de Cam-pro- suave an-

eminente textura argilosa 
cac!ucifólia 

dulado po Formoso. 



IV - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOL05 

SOLOS 

I Fase 

Floresta Suave 

subcaduci. ondulado 

rólia 

LATOSOL VERMELHO AMA- Transição 

RELO DISTROFICO A proe- cerrado sub-
Plano 

minente textura média. caducifóllo 

floresta s ub-

caducifólia 

Floresta sub· 
Plano 

perenifólia 

LATOSOL VERMELHO AMA-
RELO DISTROFICO A mo-
derado textura argilosa. 

Floresta sub· 
Plano 

caducifólia 

----- - -
, H 

a 'gu 
L 2,5 

4,2 

4,0 

5,2 

5,0 

3,7 

M-I H -
mE mE 

2,0 6,1 

1,7 11,2 

0,6 

0,1 5,0 

1,5 9,7 

Resultados das análises 

Cátions permutáveis 

I ca--~EM"' I I 
K- Na-

ppm mE 

0,Q3 17 0,02 

1,8 72 0,05 

7,5 30 

2,6 71 0,02 

1,4 53 0,02 

N.o d e 

P "m po 

assim i- da> Localização 
lávc l amo ,. 
"m 

tras 
_ _ o 

Estrada Seabra - Boa Vis-
ta, a 15,0 km do Centro de 

< I 430 Seabra. Município de Sea-
bra . 

Estrada Mira Serra - Morr() 
330 do Chapéu, a 4,2 km de Mi-

ra Serra . Município de Mor-
co do Chapéu. 

Estrada Santo Amaro - Ca-
choeira, a 13,2 km de Sto. 

10 Amaro. Município de 5to. 
Amaro. 

Estrada DivisópoJis (MG) -
BR-1l6, a 2,0 km de Cândid() 

4 481 Sales. Município de Encru-
zilhada. 

Estrada Inhobim - Itambé~ 
7 485 via Rio Pardo, distante 26 

km de lnhobim. Município 
de Itambê . 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA fERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N." de 

pedregOO;dad~ re"~o pH Cálions pennutáveis p campo 

SOLOS da. Localização 
rochosidade e em 

I 
assimi-

A!'~ H' 10." + MS" \ K' 
Na- amos-

concreçõe~ e substrato água hivel 
mE mE mE p pm mE tm 

vegetaçao 1:2,5 ppm 

Estrada Andaraí - BR-242, 
!:\ 10,8 km do Centro de An-

4,0 1,5 4,9 0,3 16 0,02 8 436 darai e 3,8 km após a traves- · 
sia do Rio. Município de Ml-
daraí. 

Estrada Itaberaba Se "l-
4,1 0,9 6,7 1,9 72 0,01 4 440 bra, 29,8 km após Amparo . 

Mwücípio de Lejedinho. 

Estrada Encruzilhada Cân-
dido Sales, distante 17,9 km 

'LATOSOL VERMELHO AMA- 4,1 0,9 4,7 0,4 42 0,01 3 480 de Cândido Sales. Município 
RELO DISTRúFICO A mode- Floresta sub· Suave 

de Lajedinho. 
rado textura argilosa. caducifólia ondulado 

Estrada Elísio Medrado 
Amargosa, distant·z 4,0 km de 

4,8 0,1 4,4 2,5 29 0,03 2 516 Elísio Medrado. Município de 
Elísio Medrado. 

Estrada Olho D'Água do Cru-
zeiro - Novo Acre, distante 

4,0 1,3 6,6 0,6 42 0,02 3 521 9,4 km de Novo Acre. Muni-o 
cipio de Iramaia. 

Forte Fazenda Mocambo. Munici-
ondulado 5,4 0,0 2,0 1,9 66 0,01 2 407 pio de Bom Jesus da Lapa. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F a s e Resultados das análises N.Dde 
pedregosidade pH Cátions permutáveis p <ampo 
rochosidade relevo 

"'" Localização SOLOS em !;I I 
assimi-

concreçôes • • águ • H' 
c.* + M''' I K' Na+ Jávcl amos-

vegetação substrato 1:2.5 mE mE ppm mE " .. ppm 

-
Estrada Mundo Novo - Bar· 

4,9 0,1 3,4 1,6 59 0,02 < 1 333 reto, a 4,9 km ' de Barreto~ 

Município de -Piritiba. 

Rodovia BR-116, frecho San-
to Estevão - rio Paraguaçu .. 

4,5 0,4 3,6 1,3 32 0,02 3 418 distante 0,9 km da es trada 
de Santo Estevão. Município. 
de Santo Estevão. 
Estrada Itaberaba Seabra .. 

LATOSOL VERMELHO AMA- 4,1 km antes da entrada para 
RELO DISTROFICO A mo- Floresta 4,7 0,3 4,3 2,1 92 0,01 9 437 Andaraf. Município de An-
derado textura argilosa. caducifólia Plano daraí. 

Estrada Itanajé Maniaçu .. 
via Cipoal, 18,2 km após Ci-

4,2 1,5 8,4 0,9 36 0,00 2 451 poal. Município de Livramen-
to do Brumado. 
Estrada Vi tória da Conquis-
ta - Tremedal, via Belo 

4,4 0,5 5,6 1,6 105 0,02 3 483 Campo, distante 34,4 km de 
Vitória da Conquista. Muni-
cípio de Vitória da Conquista 
Estrada Lajedinho - Itacira~ 

Suave 
4,3 1,1 6,3 1,2 73 0,02 3 433 a 13,6 km de Lajedinho. Mu-

ondulado 
nicfpio de . Lajedinho. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F a s e Resultados das anâlises N.ode 
-'~- ---_. 

pedregosidade pH Cátions pennutáveis p ~mpo 

SOLOS relevo d" Localização rochosidade Icau ~MgH 
I 

assimi-e em 
Mm I H' 

\ K ' 
Na' amos· concreçôcs e substrato 'gua mE 

lável Im, mE mE ppm vegetação 1:2,3 ppm 

Estrada que liga Lajedinho 
a Itacira, 3,9 km depois de 

4,6 0,6 4,5 1,7 31 0,02 29 434 Arrecife e 9,2km antes de 
Itadra. Município de Lajedi. 
nho. 

Estrada que liga Rui Barbo--

Suavc 
S3 a Zuca, distante 1,0 km de-

Floresta 
5,5 0,0 2,0 3,0 128 0,01 3 432 Rui Barbosa, 22,9 km da e 

caducif6lia ondulado 
BR-242. Município de Rui 
Barbosa . 

Estrada Lagoa Preta - Vi~ 

LATOSOL VERMELHO AMA- tória da Conquista, distante 
RELO DISTROFICO A mode- 4,4 0,5 4,8 0,9 82 0,02 2 484 26,7 km de Lagoa Preta . Mu-
rado textura argilosa. nicípio de Cândido Sales. 

Estrada Jacobina· Rodoleiro •. 
distante 10,3 km da entrada. 

5,7 0,0 2,2 1,9 97 0,01 2 239 para Umburanas. Município. 

Caatinga 
de Campo Formoso. 

Plano 
hipoxerófila Estrada Mortugaba - Can-

4,5 0,4 3,7 0,9 47 0,03 2 440-A deúba, a 9,0 km de Condeú-
ba. Município de Condeúba_ 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS l'ARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resu1tados das análises N.ode 

pedregosidade pH Cátions permutáveis p 
",mpo 

SOLOS relevo 
as.dmi- d" Localização rochosidade em 

I I 
, 

A\'* I H' ea .. + MgH I K' No' Iá.vel amos-"'n_ o substrato ..... 
vegetação 1:2,5 mE mE mE ppm mE ppm tras 

Estrada Barra de Estiva 
4,2 0,8 3,3 0,4 46 0,02 2 500 l tuaçú, distante 24,0 krn de 

Ituaçú. Município de Ituaçú. 

Estrada Jacaraci - Mortu-
Caatinga Suave 5,0 0,0 3,8 2,9 62 0,02 2 506 gaba, a 7,0 km de Jacaraci. 
hipoxerófila ondulado Município de Jacaraci. 

Estrada Brejinho - l rundia-
4,8 0,2 3,3 1,3 43 0,03 3 509 ra, a 20,0 km de lrundiara. 

Município de Condeúba. 

LATOSOL VERMELHO AMA- Estrada Palmeiras - Mucugê, 
RELO DISTROFICO A mode- a 39,0 km de Palmeiras e 38 
rado textura argilosa. 4,3 1,1 5,8 0,5 25 0,02 < 1 428 km depois de Guiné. Munici· 

campo ai· pio de Mucugê. Plano 
timontano 

Estrada Jussiape - Barra de 
Estiva, distante 24,0 km de 

4,5 0,6 6,0 0,6 27 0,02 1 496 Jussiape. Município de Jus-
siape. 

Estrada Jussiape - Mucujê, 
4,4 0.7 4,3 0,5 18 0,03 1 497 distante 50,0 km de Jussiape. 

Município de Mucujê. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N.-de 

pedregosidade pH Cátions permutáveis p campo 
SOLOS relevo da. Localização rochosidade = I 

assimi-, 
M~ I mE I Ca

H + M .. • K· No' amos· CODCreções , 
substrato ásuo Iável 

mE H"'" mE mE tras vegetação 1:2,5 ppm ppm 

Estrada Senhor do Bonfim 
- Feira de Santana, distante 

6,4 0,0 1,3 3,2 102 0,02 2 338 900 metros do girador na 
saída de Senhor do Bonfim. 
Município de Senhor do 
Bonfim. 

Caatinga Suave Estrada Jânio Quadros 

hipaxcrófila. ondulado 
4,4 0,3 4,8 1,5 42 0,02 I 510 Guajeru, a 4,5 km de Jânio 

Quadros . Município de Jânio 
Quadros . 

Estrada Itaberaba Argoim, 
LATOSOL VERMELHO AMA· dIstante 3,0 km do 2.° entraDo 
RELO DISTROFICO A made- 5,3 0,0 2,3 2,4 102 0,02 2 513 camento. em frente ao posto 
rado textura média Atlantic. Município de Itabe-

raba. 
Estrada que liga Lagoa do 

Caatinga 
Plano 4,2 1,2 4,2 0,4 38 0,01 I 393 Dionísio - Ibitiara, a 17,9 

altimontana 
km da BR-242. Município de 
Ibitiara. 

Estrada Morro do Chapéu -

Cerrado sub· 
lrecê, a 4,4 km do Hotel Vi· 

Plano 4,8 0,5 3,0 1,0 27 0,03 < 1 283 la Amélia em Morro do Cha-
caducifólio 

péu. Município de Morro do 
Chapéu. 



IV - RESULTADOS IJAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N.- de _ .. -
pedrcgosldade pH Cátion$ permutáveis p campo 

SOLOS relevo d" Localização rochosidade assimi-
e em 

M''' ' 
H' 

I 
Ca" + Mg" , K' , Na' lávcl amos-ooncreçôes • substrato água 

vegetação 1:2,5 mE mE mE ppm mE ppm .n .. 

LATOSOL VERMELHO AMA· El't!"ada Araci - Nova Sou· 
RELO DISTROFICO A 

Cerrado sub· 
Plano 5,3 0,0 2,0 1,6 19 0,Q2 < 1 323 re, distante 26,0 km de Ara-mo-

derado textura média. 
caducifóUo 

cio Município de Nova Soure. 

Estrada Duas Barras - Fa-
Plano 4,2 0,6 2,5 0,5 31 0,04 < 1 314 zenda Nova, distante 17,4 

km de Duas Barras, Municí-

LATOSOL VERMELHO AMA· pio de Morro do Chapéu. 

RELO DISTROFICO A fraco 
A oresta sub-

caducifólia Estrada Baixa Grande - Ma-textura argilosa. Suave 

ondulado 4.9 0,0 2,6 3.0 100 0,02 2 354 cajuba, a 5,5 km do trevo em 
Baixa Grande. Município de 
Baixa Grande. 

Estrada Alagadiço - Jac~ 

5,0 0,2 2.4 1,0 42 0,01 3 235 bina, distante 5,0 km de 
Alagadiço. Município de Ja· 

LATOSOL VERMELHO AMA· cobina. 
RELO DISTROFICO A fraco 

Florcsla 
Plano 

caducifólia 
Estrada Boa Vista do Tupim textura média. 
- Queimadinha (m:lrgem do 

5,0 0,3 2,8 1,3 87 0,01 2 471 rio Paraguaçu) , distante 10,5 
km de Boa Vista do Tupim. 
Município de Boa Vista do 
Tupim. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F ase Resultados das análises N,Dde 

pedregosidade pH Cátions permutáveis p <ampo 
SOLOS relevo da> Localização rochosidade em 

I 
assimi· , 

AI'" I mE lea"+M." I K' 
Nt'.+ a~-concreções e 'gu' I ~vel substrato mE H" mE mE "," vegetação 1:2,5 ppm ppm 

Floresta Suave 
Estrada Capim Grosso - Ja-

7,0 0,0 0,7 5,3 175 0,02 16 345 cobina, distante 18,8 km da 
caducif6lia ondulado 

primeira. Município de Ja-
cobina. 

Estrada Delfino - Alagadiço, 
distante 1,0 km de Alagadiço. 

5,6 0,2 1,5 2,7 168 0,02 2 234 Município de Campo Formo-
so-

Estrada Jacobina - Capim 
4,5 0,4 2,7 0,8 24 0,01 318 Grosso, distante 36,0 km de 

Jacobina. Município de Ja-
LATOSOL VERMELHO AMA- Caatinga 

Plano cabina. 
RELO DISTRúFICO A fraco hi poxer6fila 

textura média. 
Estrada Gentio do Ouro 

3,5 0,0 2,8 2,5 121 0,02 2 275 Miroró, a 2,3 km de Gentio 
do Ouro. Município de Gen· 
tio do Ouro. 

4,0 0,5 2,5 0,6 46 0,02 
Estrada Água de Rega - Mu-

< 1 280 lungu do Morro, a 11,0 km 
de Água do Rega. Município 
de Iraquara. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fa se Resultados das análises 
N.ode 

pedregosidade pH I Cálions pennutáveis p "'mpo reI"", SOLOS rochosidade oro 

~' I I assimi- ... Localização 
concreç3es • água H- IC."+M ... K' Na t • lAvei amos-

"egctação substrolo J:2,5 mE mE I ppm mE ,,... ppm 

Estrada Capim Grosso-Ria-
chão do Jucufpe, distante 1.3 

5,0 0,1 1,7 1,0 26 0,02 1 319 km do trevo na saída de Ca-
pim Grosso. Município de 
Jacobina. 

Estrada Várzea do Poço-
Serro lândia. distante 7,5 k1'l 

5,2 0,0 2,3 1,4 86 0,02 336 de Serrolândia. M;,milÍpio l. e 
MIgud Calmon . 

LATOSOL VERMELHO AMA- Estrada Jacobina-Miguel Cal-
RELO DISTROFICO A fraco 

Caatinga 
Plano 5,6 0,0 1,0 1,8 99 0,02 I 347 mon, a 18,6 km de Jacobina. 

textura média 
hipoxerófila 

Município de Jacobina . 

Estrada Lajes-Campo Formo-
so, distante 15,4 km de Lajes 

4,3 0,6 1,7 0,4 32 0,03 1 385 e 13,0 km do rio Salitre . Mu-
nicípio de Campo Fonnoso . 

Estrada que liga lbotirama a 
Paratinga, distante 6,3 km de 

4,8 0,1 1,7 0,9 31 0,01 2 388 Ibotirama . Município de lho-
tirama. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises 
N.·de I pedregosidade ~Ievo pH Cátions permutáveis p campo 

Localização SOLOS rochosldade em lo. .. .!EM"' I 
assimi- <lu 

I • "-1 H' 
K' I Na' concreçOes e água IáveJ amo,· 

substrato mE mE ppm mE vegetação 1:2,5 ppm "' .. 
Estrada JuA - Moita, dis-

5,2 0,2 1,9 1,3 68 0,01 3 403 tante 13,0 km de JuA. Municí-
pio de Bom Jesus da Lapa. 
Estrada Itaberaba Iaçú, 

4,6 0,2 2,8 1,1 67 0,Q4 5 444 distante 6,3 km de Iaçú. Mu-
nicípio de laçá 

LATOSOL VERMELHO AMA· Caatinga Estrad~ São Timóteo lta· 
RELO DISTROFICO A fraco 

hipoxcró61a 4,5 0,5 2,5 0,5 44 0,01 2 452 najé, distante 4,5 km de São 
textura m;dia. Timóreo. Município de li-

vramento do Brumado. 
Estrada Sta. Terezioha 
Itatim, distante 15,1 km de 

5,4 0,0 2,1 1,9 93 0,02 2 519 Itatim. Municipio de Sta. 
Terezinha 

Estrada Santo Antônio - Pe. 
Plano e dra Branca, distante 16,0 km 
:suave 6,0 0,0 1,0 4,1 175 0,03 1 291 de S?nto Antônio. Munici-
ondulado pio de Monte Santo. 

Estrada Agua Fria - Paraíba, 
5,5 0,1 1,7 0,7 19 0,02 < I 325 distante 10,0 km de Água 

Suave Fria. Município de Água Fria. 
ondulado Estrada Macaúbas Boqui-

4,5 0,3 3,2 0,8 83 0,01 3 445 ra, distante 3,0 km de Ma-
caúbas. Município de Macaú-
bas. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises 
N,ode 

pedregosidade pH L Cátions permutáveis p ~po 
rei""" Localização SOLOS rochosidade em 

I assimi· da, 
concreçóes e • água AlH' H' I Ca" + M .. • K' Na- amos-lável 

vegetação substrato 1:2,5 mE mE mE I ppm mE "' .. ppm 

Estrada que liga a BR-242 
Suave a Palmeiras, distante 1,0 km 

ondulado 4,3 0,6 2,5 0,8 37 0,G1 1 429 da BR·242 e 10,0 km de Pal,-
meiras. Município de Palmei· 
raso 

Estrada Jacobina - Ouro 
Ondulado 6,2 0,0 1,7 3,8 160 0,02 1 327 Branco, distante 7,0 km de 

Jacobina. Município de Ja-
cobina. 
Estrada Sento Sé Xique-
Xique (via Castela - Tom-

LATOSOL VERMELHO AMA- 5,9 0,0 2,8 1,2 30 0,G1 2 214 bador), distante 5,3 km de-
RELO DISTRúFICO A fraco 

Caatinga pois de Tombador. Município 
hiperxerófila de Sento Sé. textura média. 

Es traqa Junco Laje, dis-
Plano 5,0 0,5 1,8 0,3 37 0,02 1 228 tante 2,0 km de Queixo Dan-

ta e 17,0 km antes de Laje. 
Município de Campo Fonno- · 
50. 

Estrada Ibotirama Seabra, 
a 51,6 km de Ibotirama e 1,9 

5,2 0,0 2,0 2.2 73 0,G1 <I 278 km depois da entrada para 
Ipuçaba. Município de Oli-
veira dos Brejinhos. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F a 5 e Resultados das análises N.-de 

I --
pedregosidade relevo 

pH ~ 
Cátioos permutáveis p <ampo 

SOLOS rocbosidade em AI". I CaH ~t"' l 
assimi· da. Localização 

e :rs mE I H' 
K' I Na- lá\"Cl amos· ooncreç6es e substrato mE ppm mE 

vegetação ppm t ..... 

Estrada lacobina-Ouro Bran· 
6,0 0,0 1,2 2,7 173 0,02 < 1 328 co, distante 16,4 km de Ouro 

Branco. Município de Ouro 
Caatinga Branco. 
hiper.c.erófila 

PIano 

Estrada que liga Ibipitanga à 
5,0 0,0 1,3 0,7 60 0,01 1 396 BR-242 via Bela Vista. distan-

te 12,7 km de Ibipitanga. Mu-
nicípio de Ibitiara . 

LATOSOL VERMELHO AMA-
Caatinga hi· 

Estrada Tucano-Ribeira do poxerófila/ 
RELO DISTRÓFICO A fraco 

cctrado sub-
Plano 5,4 0,0 1,3 0,8 15 0,01 < 1 261 Pombal, a 14 km de Tucano. 

textura média 
caducifólio Município de Tucano. 

Estrada Seabra-Boninal, a 22,9 
5,2 0,1 2,2 1,0 30 0,01 1 426 km da BR-242 e JO,5 km de-

pois de Cascudo . Município 

Caatinaa Sua", de Seahra . 

altimontana ondulado 

Estrada Cabrália-Piatã, dis-
4,7 0,5 3,6 0,4 29 0,01 1 488 tante 2,0 km de Piatã. Muni-

cípio de Piatã. 



IV - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultado das análises N.·de 

pedregosidade pH Cátioas permutáveis P 
campo 

SOLOS rocbos.idade "'.'" da. Localização ... 
I I 

assimi-
"","'''''''' . • AI- H+ \ ca» + Ma» I K-

Na- ...". ..... lâ~ 
vegetação 

$UbstOltQ mE mE mE ppm mE '<as 1:2,5 ppm 

Cenad.osub-
Estrada Alagoinhas - Ioham-

Plano 4,9 0,1 1.7 0,6 17 0,02 < 1 383 bupe, distando 11,0 km de Ria~ 
caducifólia cho da Guia. Município de 

Inhambupe. 

Estrada Serras dos Aimorés 
7,0 0,0 1,0 4,2 130 0,02 13 462 (MG) - Lajedão, distante 

15,7 km de Lajedão. Munid·· 

LATOSOL VERMELHO AMA· 
pio de Lajedão. 

Floresta sub· SUQ~ 
RELO DISTROFICO coeso A caducifólia ondulado Estrada Serra dos Aimorés 
moderado textura argilosa. (MG) - Medeiros Neto, dis-· 

5,9 0,0 3,0 5,3 92 0,03 3 460 tante 19,2 km de Serra dos 
Aimorés . Município de Ibi· 
rapuã . 

LATOSOL VERMELHO AMA· 
Floresta sub- Sua .. Estrada Medeiros Neto 

RELO DISTROFICO coeso A 
caducifólia ODdulado 

7,8 0,0 0,3 5,2 117 0,04 36 461 Itupeva, distante 22,0 km de' 
moderado textura média. Itupeva. Município de Me· 

deiros Neto. 

Floresta S~ve 
Estrada Ubiraitá Andaraí, 

caducifóli3 ondulado 
6,9 0,0 1,0 9,9 432 0,04 2 336-A a 1,0 km do centro de Ubirai· 

LATOSOL VERMELHO AMA· tá Município de Ubiraitá . 
RELO EUTROFICO A modo- Estrada Dom Basilio - AI· 
rado textura argilosa. caatinga 

Plano 6,1 0,0 1,7 4,3 178 0,02 2 425 hipoxerofila godões, distante 7,0 km de-
Dom Basílio. Município de-
.Dom Basílio. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N.ode 
pedregosidade - campo pH Cátions permutáveis p SOLOS rocllo>ldade rel~ das Localização assiml-=...,.oe. • • em Al- H'I C&- + Mg+-+ 

K' I. K' amos-
substrato ág"" lável vegetação mE mE mE ppm mE ''''' 1:2,5 ppro 

Estrada Miguel Calmon 

Floresta S"""" 
Mairi, a 45,6 km de Miguel 

5,9 0,0 1,0 3,9 220 0,02 1 352 Calmon e 2,0 km depois de caducifólio onduJado 
Várzea do Poço. Município· 
de Serrolândia. 
Estrada Xique-Xique - Ire-Caatinga 

Plano 5,7 0,0 1,0 4,0 140 0,02 I 206 cê, a 46,4 km de Xique-Xique. hipoxerófila 
na Fazenda S . José. Municí·· 
pio de Xique-Xique. 

LATOSOL VERMELHO AMA· Estrada Lajes - Tiririca, dis-· 

RELO EUTRÓFICO A fraco 5,9 0,0 1,0 3,6 114 0,02 2 207 tante 3.5 km de Lajes . Mu-

textura média. nicípio de Xique-Xique. 

Estrada Campo Formoso -Caatinga Plano 6,0 0,0 6,1 2,5 66 0,01 I 232 Delfino, distante 5,0 km de-
hipoxcc6fila 

Brejão da Caatinga. Munici·-
pio de Campo Formoso. 

Estrada Central - Xique-Xi-
7,8 0,0 0,3 4,2 101 0,04 1 270 que, a 29,3 km de Central. 

Município de Xique-Xique. 

Cerrado 

LATOSOL VERMELHO ES- subcaduci· Forte 
Ilguas. Município. CURO DISTRÓFICO A mode- : fólio/e fio ondulado 4,3 0,3 4,8 1,5 42 0,01 I 511 Serra das 

rado textura argilosa. resta sub- de Brumado. 

caducifólia 



IV - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultado das análises N,ode 

pedregosidade pH Cátions permutáveis p campo 

SOLOS rocOOsidade relevo "'" Localização 
• .m Al- H· Ca++ + Mgt+ I K· I 

Na· 
assim!-

concreções , 
''''''' hI,.j 

amos-
vegetação substrato mE mE mE ppm mE ""aS 1:2.5 ppm 

Floresta 
Estrada Miguel Calmon 

Ondulado 4,5 0,2 6,4 4,6 31 0,04 1 351 Tapiranga, distante 9,0 km. 
caducifólia 

de Miguel Calmon. Munid--
pio de Miguel Calmon. 

Suave 
Estrada Coração de Maria 

5,8 0,0 2,3 7,3 53 0,04 1 444-A Itacava, distante 7;' km d", 
caducüólia _uIado 

Coração de Maria. Município 
de Coração de Maria. 

Estrada Canarana Cafar-
5,7 0,0 1,5 8,4 210 0,07 2 281 naum, a 4,8 km de Cafarna-

um. Município de Cafarna- . 
LATOSOL VERMELHO ES-

Caatinga 
um. 

CURO EUTROFICO A mo- Plano E strada Multmgu do Morro-derado textura argilosa 
hipoxerófila 

6,3 0,0 2,5 10,2 512 0,04 1 315 Gameleira, distante 6,7 km 
de MÚlungu . Município de· 
Cafarnaum. 
Estrada que liga a BR-242 a 

Suave 6,0 0,0 1,7 5,2 242 0,02 3 427 Palmeiras. distante 900 me-
ondul.ulo Iros da BR, Município de. 

Palmeiras. 

ondulado 5,3 0,0 2,5 2,3 96 0,02 3 508 
Estrada Tremedal - Caraíbas •. 
distante 21,0 km de TremedaL 
Município de Tremedal . 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N.ode 
pedregosidade 

pH Cátions permutáveis p ~mpo 

SOLOS rochosidade "'~O da. Localização 
c "" Al- I H· I ca- + Mg++ K· K· assimi· 

concreçóes c amos-
substrato "'~ mE mE 

lável 

I vegetação mE mE ppm iraS 
1:2,5 ppm 

Estrada Mirará-Tiririca, a 
Plano 6,4 0,0 1,0 4,3 104 104 10 276 2.2 km de Miroró. Município-

LATOSOL VERMELHO ES- de Ibipeba . 
CURO EUTRÓFICO A mode-

Caatinga 

rado textura média. 
hipoxerófila Suave Estrada Macaúbas'6oquira 

ondulado 5,4 0,0 2,3 2,2 110 0,01 I 390 distante 19,6 km de Macaú-
bas . Município de Boquira. 

PODZóLICO VERMELHO A-
Pedregosa Estrada Jussiapc-Barra de 
e rochosa Forte Estiva. distante 14,6 km de 

MARELO A moderado textura Caatinga ondulado 4,1 1,6 7,6 0,8 87 0,02 4 495 Jussiape. Mw1icípio de Jus,-
argilosa. hipoxerófila siape. 

Estrada Santanópolis-Irará, 
distante 2,6 km de Santa-

4,9 0,2 2,6 1,8 46 0,02 6 442 nópolis. Município de Santa-
nópo!is. 

Plano Estrada Santan6polis-Irará, 

PODZóLICO VERMELHO A- Floresta sub- distante 0,7 km do entron~ 

MARELO Tb A moderado tex- caducifólia 5,2 0,0 2,0 1,5 22 0,01 2 443 camento para Agua Fria em· 

tura médlia/ argilosa. Irará. Município de Irará. 

Estrada Riacho da Guia-
Suave Subaúma, distante 5,8 km de· 
ondulado 5,1 0,0 1,8 1,1 2S 0,01 2 441 Riacho da Guia . Município de 

Alagoinhas . 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F a 5 e Resultados das análises N.od 
pedregosidade pH Cátions permutáveis P "m 

SOLOS rochosidade relevo d" em 

1 Ca~.tE Mg" l 
assimi· 

concreçóes e e 
água "-I H -

K- 1 
Na- Jável amos 

vegetação substrato 
1:2,5 mE mE ppro mE tn .. ppm 

Localização 
po 

--
Estrada Planaltina-Maracás,. 

4,7 0,3 2,3 0,7 90 0,01 I 523 distante 24,0 km de Ma· 

Floresta sub- racás. Município de Maracás. 

cadudf6lia Ondulado 

Estrada que liga Mimoso a 
Sátiro Dias, a 2,0 km de Mi-

4,9 0,4 3,6 1,3 69 0,04 1 371 moso. Município de Sátir<> 
Dias . 

Estrada Pindobaçu-Antônio 
Gonçalves, distante 5,0 km 

PODZOLiCO VERMELHO A- 5,2 0,0 3,3 3,6 112 0,13 < I 340 de Pindobaçu . Município de 

_MARELO Tb A moderado tex- Floresta Pindobaçu. 
tura média/ argilosa. caducifólia 

Ondulado 

Estrada Porto Alegre-Jequié, 
via Morro Ve.rde, distao-

4,7 0,3 3,8 1,8 I 0,02 I 524 te 15,0 km de Morro Ver-
de. Município de Jequié. 

E 5 t r a da ' Cocal·Espinheiro, 

Caatinga 
(que fica na estrada Ibotira· 

Plano 4,4 1,1 5,7 0,5. I~. 0,01 I 313 ma·Seabra) , a 11,2 km de 
hipoxerófila Cocal. Município de Brotas de 

Maçaúbas. 
~ . . . - .. - - . 



IV - RESULTADOS DAS ANAJ:;ISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA fERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das an.i1ises 

pedregosidadC' pH C4tions permutáveis P 
N.- de 

SOLOS "'''''0 Localização rochosidade em 

I 
as:WW.· ",",pc das 

e A1- H' c. .. + Mr 
K' I Na' concreçóes e substrato água 'bel amostnlS 

vegetaçlo ' ;2~ 
mE ml. mE ppm mE ppm 

Estrada Alagoinhas-lnham-
PODZOLICO VERMELHO A· 

s~~ 
bupe, distante 11,5 km de Ala-

MARELO Th A moderado tex- Cerrado 4,9 0,1 2,5 0,8 13 0,Q3 < 1 384 goinhas . Município de Alagoi-
tura média/argilosa . 

ondulado 
ohas . 

Es trad a Esplanada·Cristi-
floresta sub- nápolis (SE). distante 30,2 km 
caducifólia P'aco 5,2 0,0 2.5 2,0 35 0,04 < 1 379 de Esplanada. Município de 

PODZOLICO VERMELHO A- Rio Real . 
MARELO Tb A moderado tex-

Estrada Massambau-Miguel tUTa média . 
Floresta Suave Calmon, distante 8,2km de 
caducif6lia ondulado 4,8 0,2 1,9 1,5 46 0,01 < 1 326 Massambau. Município de 

Piritiba . 

Estrada Itaparica·Bom Des-
Floresta sub- pacno, distante 3,0 km do Por-
perenirólia Ondulado 5,2 0,0 1,5 1,1 17 0,02 2 410 to de ltaparica. Município do. 

ltaparica . 

l'::lDZOLICO VERMELHO A- Floresta sub- Rodovia Catu-AJagoinhas, dis-
1.1ARELO Tb A moderado tex- caduc.ifólia Ondulado 5,7 0,1 1,7 25 7 15 tante 12,0 km de Catu . Mu-
Lura arenosa/ média . nicípio de Alagoinhas. 

Plano c 
Estrada Filadélfia-Itiúba , dis-

Caatinga tante 14,0 km da Estrada 
hi['<lxer6fila 

'uaY(l 
4.5 0,2 2,1 1,Z 34 0,03 1 369 Senhor do Bonfim-Capim 

oadulado 
Grosso. Município de ltiúba_ 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

i Fase 
pedregosidade pH 

SOLOS rochosidadc relevo 
em 

concrcçôes e e águ, M- I H' 
vegetação substrato 

1:2,5 mE mE 

PODZOLICO VERMELHO A-
Suave MARELO Tb A moderado tcx- Cerrado 5,2 0,0 1,5 

tura arenosa/ média. ondulado 

PODZOLICO VERMELHO A- Concrecioná-

MARELO Tb A fraco textura ria. caatinga Plano 5,7 0,4 
média/ argilosa. h iperxerófila 

Floresta 

caducifólia Plano 5,4 0,1 1,9 

PODZOLlCO VERMELHO A-
MARELO Tb A fraco textura 5,1 0,0 1,5 
arenosa/ média . 

Caatinga 
Plano 

hipo.,;e r6fi1a 

5,2 0,1 2,4 

Resultados das análises 

Cátions permutáveis P 
assÍJni· 

I I C." + Mg,, ' K' Na' lável 
mE ppm mE ppm 

1,3 16 0,02 

1,0 130 0,03 < 1 

1,6 98 0,01 3 

1,8 79 0,01 6 

1,6 73 0,01 1 

N.' de 
po <om 

d., 
amo ,. , 'ca 

.. _---

411 

227 

472 

409 

469 

Localização 

E s t r a d a Ouriçangas-Alagoi-
nhas, distante 8,6 km do cen-
tro de Ouriçangas. Município 
de Aramari . 

Estrada Junco-Lajes, distao-
te 24,6 km de Sargento (e 38,() 
km antes de Lajes). Municí-
pio de Campo Formoso. 

Estrada Boa Vista do Tupim-
Queimadinha, a 9,5 km de Boa 
Vista do Tupim. Municípic> 
de Boa Vista do Tupim. 

Estrada Riacho de Santana-
Campinas, distante 22,7 km de 
Campinas . Município de Ria. 
cho de Santana . 

Estrada Boa Vista do Tupim-
Tamburi, distante 20 km de 
Boa Vista do Tupim. Municl-
de Boa Vista do Tupim . 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA fERTILIDADE DOS SOLOS 

F a s e Resultados das a.nAlises 
-- --- - N.- de 

SOLOS pedregosidadc ru"", pH Cálions permutáveis p 
Localização rocbosidade <m 

I 
i assiml· campo <lu 

< 
M 'H I 11' Ca"'" + Mg+ K' Na ' concreçôes < substrato 'OU' I 

lável amoSLDS 

vegetação 1:2.3 
mE , mE me ppm mE ppm I 

Caatinga Estrada Caturama-Botuporã 
Plano 5,0 0,2 1,8 1.4 86 0,01 2 446 distante 6,5 km de Caturama. 

hipenerófil:l 
Município de Botuporã . PODZúLICO VERMELHO A· 

MARELO Tb A fraco textura 
Estrada Itapicuru-Rio Real arenosa/média. 
após 13,0 km do entroncamen-

Cemodo Plano 5,1 0,3 2,0 0,9 19 0,Q3 < 1 250 lO para T . Barreto . Municí-
pio de Itapicuru. 

PODZúLICO VERMELHO A· Floresta Estrada Subauma-Entrc Rios. MAR ELO Tb abruptico A mo- subperc- Ondulado 5,2 0,5 1,7 50 1 2 distante 47,0 km de Subau-derado textura média/ argi-
nifólia ma. Município de Esplanada. 

10sa. 

PODZúLICO VERMELHO A- Estrada BR-tOI, no trecho Po-
MARELO Tb abrúptico A mo- Floresta sub- juca-Entre Rios, distante 0,5 
derado textura arenosajargi- caducifólia Ondulado 5,4 0,2 1,3 74 5 km da pista, estando em des- · 
losa. vio a 0.3 km do Km 86. 

PODZúLICO VERMELHO A- Estrada Tucano-Euclides da 
MARELO Tb abrúptico plin- Caatinga suave Cunha, distante 17,6km de 
thico A fraco textura areno- hipenterófila ondulado 4,9 0,4 1,8 0,9 133 0,02 < 1 263 Euclides da Cunha. Municf-
sajmédia . pio de Tucano . 



IV - RESULTADOS IJAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fas e Resul tados das análises 
- ---,-----

pedregosldade relevo pH Cátions pcrmutiveis p 
SOLOS 

N.·de 
campo 

da. 
amos· 

'"'' 

Localização rochosidade , "" - -, - -_.- --_. - - - - - -- a".,dmi· 

CODCreç6es e substrato água ~;. ~~ I ca·· ~E!\1g·· K" ~~ lável 
_~ _ _ _ ________ --,-____ , .. ~,:.;",:.;ça:::-::.a--,-_ 1:2.5 ppm ppm _ ___ ~~L_~~ ____ ~ __ __ ~ _ _ ~ ____ ~ ____________ _ 

PODZOLICO VERMELHO A
MARELO Tb plinthico com A 
proeminente textura argilosa! 
muito argilosa. 

PODZOLICO VERMELHO A
MARELO Tb abrúptico com 
fragipan A moderado textura 
arenosa/ a rgilosa . 

PODZOLICO VERMELHO A
MARELO Tb com fragipan A 
moderado textura média/ ar
gilosa (Inclusão na área de 
Pll)' 

PODZOLICO VERMELHO A
MARELO Ta A moderado tex· 
tara ·nrgilosa . 

Floresta sub

caducifólia 

Floresta sub· 

caducifólia 

Floresta sub.. 

perenifólia 

Flo.resta sub

perenifóHa 

Ondulado 

Plano 

Plano 

Suave 

ondulado 

e ondulado 

4.4 0,8 4,5 

5,1 0,0 3,0 

5,4 0,1 

5,1 2,6 

1,8 98 0,02 

1,6 65 0,1 

3,3 44 

3,8 147 

3 304 

5 386 

3 

1 9 

Estrada Campo Formoso
Faz. Pouso Alegre, distante 
3.6 km da Igreja de Campo 
Formoso. Município de Cam
po Formoso. 

Estrada Feira de Santana
Conceição de Feira, a 20,2 km 
da segunda, na localidade 
denominada Magalhães. Mu
nicípio de Gonçalo dos Cam
pos. 

Estrada Entre Rios-Salva
dor, distante 28,0 km de En
tre Rios. 

Estrada S . Sebast ião do Pas
sé-Salvador, a 80 metros do 
entroncamento com a estrada 
Salvador-Feira de Santana , 
Município de 5 , Sebastião do 
Passé . 



[V - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F a s e Resullados das análises N.ode 
~ 

pcdrcgosidade pH Cátions permutáveis p ~po 

SOLOS relevo d" Localização rochosidade e em 

I 
assimi· 

concTCÇÕeS e á,ua .,"' , mE I Ca" + M''' ' K' Na~ lável 
amos-

substrato 
vegetação 1:2,5 mE H' mE ppm mE " .. " ppm 

PODZÚLICO VERMELHO A-
Faz. Engenho D'água na es-

Floresta sub· Suave trada Candeias-S. Francisco 
MARELQ Ta A moderado tex- perenif6lia ondulado 5,7 0.1 15,6 150 7 13 do Conde. Município de Sã.o 
tura argilosa. e ondulado Francisco do Conde. 

EstradaBoni- Jesus da Lapa-
Parateca, distante 0,5 km da 

Suave 
5,9 0,0 1,7 4,1 89 0,02 9 406 Faz. Brasileira. Município de 

PODZúLICO VERMELHO A- ondulado 
Bom Jesus da Lapa. 

MARELO EQUIVALENTE EU- Floresta 

TRúFICO Tb A moderado tex- . c.aducifôlia Estrada Lagoa Preta-Saco 
tura argilosa. da Conceição, distante 2,0 km 

Ondulado 5,3 0,0 3,1 5,4 216 0,16 1 258 de Lagoa Preta. Município de 
Paripiranga . 

- - --- - --- Estrada Mundo Novo.Piriti-
5,7 0,0 2,0. 4,9 86 0,02 < 1 332-A ba a 13,0 km de Mundo Novo. 

Município de Piritiba. 

PODZÚLlCO VERMELHO A- Estrada Maiquinique-Macara· 

MARELO EQUIVALENTE EU- Floresta sub- ni, distante 6,0 km de Mai-

TRÓFICO Tb A moderado tex- caducifólia Ondulado 6,4 0,0 2,1 6,6 336 0,11 16 477 quinique . Município de Ma-

tura média/ argilosa. carani. 
Estrada Itambé-Encruzilha-
da, distante 17,8 km de ltam-

5,7 0,0 3,1 4,8 212 0,03 5 479 bé. Município de Encruzilha-
da . 



IV - RESULTADOS IJAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DUS SOLOS 

Fase 
-

Resultados das análises N ,odc 

pedrceosidade pH Cátions permutáveis p <=po 
SOLOS relevo - - --- ----_. auimi- da. Localização rochosidade <m 

I 
• Al-~ H - ~ .. + Mg'+ 

K - I Na- lávcl amOi· concreções • substrato ..... 
mE mE mE ppm mE tras vegetação 1:2,5 pprn 

Estrada ltanhém-Batinga, dis4 
6,7 0,0 1,3 6,1 216 0,03 5 465 taote 16,8 km de Itanhém. 

Floresta sub- Forte Munidpio de I tanhém . 

caducifólia Wldulado Estrada Batinga-I tanhém, dis-
6,0 0,0 2,6 4,8 68 0,05 2 466 tante 2,9 km de Batinga. 

Município de Itanhém . 

Plano c Estrada Inhambupe-Faz. Xixi, 
slLlIve 5,1 0,2 5,4 3,6 232 0,06 2 370 a 20 km desta . Munlclplo de 
ondulado Satiro Dias. 

PODZúLICO VERMELHO A· 
Estrada I taberaba-S e a b r a 

MARELO EQUIVALENTE (BR·242), 75,3 km de Itabera- . 
EUTRúFICO Tb A moderado 6,8 0,0 1,7 2,9 290 0,02 2 433 ba e 29,8 km depois de Ampa-
textura média/ argilosa . ro . I Município de Lajedinho. 

Estrada que liga a BR-242 a 
Floresta Suave Boa Vista do Tupim, distan-
caduclfólia OIlduJ.ad. 5,' 0,0 1.0 3,3 157 0,02 11 439 te 10,4 km da BR-242. Muni-

cípio de Boa Vista do Tupim. 

Estrada Boa Vista do Tupim~ 
Queimadinha, distante 2,60 

6,1 0,0 2,0 5.7 220 O,QJ , 470 km de Boa Vista do Tupim . 
Munidpio de Boa Vista do 
Tupim. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F ase Resultados das análises N.- de 

pedrcgosidade pH Cátions permutáveis p ',",po 
SOLOS rele\'o .u Localização rochosidade em 

I 
assimi· e 

M-* I mE I C." + M.'" K' Na- amos-concreçõe.!; e substrato '''''' llivel 
mE H" mE ppm mE In .. vegetação 1:2.5 ppm 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F a 5 e Resultados das análises 
N.ode 

pedregosidade pH 

~;I 
Cátioos permutáveis p campo 

SOLOS rochosidade relevo em da. Localização 
I 

assimi-
concreçôes e e água H- Ica .. + M .. - K - Na> amos-lAvei 

vegetação substrato 1:2,5 mE mE ppm mE , ..... I ppm 

PODZÓLlCO VERMELHO Estrada Sebastião Laranjei-
AMARELO EQUIVALENTE ras - Mandiroba a 11,0 km 

Caatinga Su.:we 
5,6 0,0 3,1 4,6 113 0,03 2 503 de Sebastião Laranjeiras. EUTRÓFICO Tb A moderado 

hipoxerófila ondulado 
Município de Sebastião La-textura arenosa/ média. 
ranjeiras. 

PODZÓLlCO VERMELHO s=~ Estrada Lejedão - Medeiros 
AMARELO EQUIVALENTE Floresta sub- ondulado 6,2 0,0 1,7 4,5 274 0,03 2 463 Neto, distante 2,2 km de La-
EUTRÓFICO Tb A fraco tex- cadudf(iIi~ jedão. Município de Lajedão. 
tura argilosa 

PODZÓLlCO VERMELHO Estrada Pela Beiço - Santa· 
AMARELO EQUIVALENTE Caatinga Suave 5,0 02 4,8 4,4 105 0,02 1 520 na, distante 14,0 km de Pela 
EUTRóFICO Tb A fraco tex· hiperxerófila ondulado Beiço. Município de Barra de 
tura média/argilosa. Estiva. 

Estrada CajlÚ - Ananiú, dis-
tante, 43,0 km da Ponte 50-

Plano 6,2 0,0 2,2 3,6 88 0,02 1 224 bre O rio Jacaré e 24,5 km 
PODZóLICO VERMELHO antes de Ananió. Município 
AMARELO EQUIVALENTE 

Caatinga de Sento Sé. 
EUTRÓFICO Tb A fraco te.· 

hipoxerÓfila Estrada Macaúbas - Boqui· tura média. Suave 

ondulado 5,5 0,0 2,3 2,3 105 0,01 3 389 ra, distante 2,3 km de Macaú-
bas. Município de Macaúbas. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

-_. - --
Fase Resultados das análise! N.e de 

I ---
SOLOS 

pedregosidade relevo pH I Cátions permutáveis p campo 
roc.hosidade om I ~~::!t·" 1 

assimi- d .. I Localização 
o M'''I H' K' 

I 
Na' concreç6es o substrato 'gua lável amos- I 

vegetação 1:2.5 mE mE ppm mE ppm Im, I 

Margem da estrada que des-
via, à esquerda da rodovia 

Sento Sé - Xique-Xique no 
5.7 0.0 1.8 2;1. 74 0.ü3 1 218 km 71, seguindo em direção 

Castela, via Angico, distante 

PODZÚLICO VERMELHO 
26,0 km deste desvio. Muni· 

AMARELO EQUIVALENTE Caatinga 
dpio de Sento Sé. 

EUTRÚFICO Tb A fraco tcx- h iperxerófiJa 
Plano 

tura média Estrada Sento Sé Minas 
da Cabeluda (via Brejinho, 

5.6 0.0 0,8 9,.6 153 0,35 4 237 Lage) distante 19,0 km de 
Brejinho. Município de Sen-
to Sé. 

PODZúLICO VERMELHO 
Estrada lbitiara - Ibipitan-

AMARELO EQUIVALENTE Caatinga 
ga, via Mocambo. distante 

Plano 5,6 0,0 1,2 1,7 69 0,01 2 395 6;1. km de Mocambo e 31;1. 
EUTRúFICO Tb A fraco tex· hipen:eróma 

km de Ibitiara. Município 
tura arenosa/argilosa de Ibipi tanga . 

PODZúLICO VERMEL~tr 
Caatinga 

Estrada Muquém (Margem do 
AMARELO EQUIVALENTE Plano 8,2 0,0 0,7 2,5 56 0,01 1 309 Rio Verde) Bom Sucesso a 
EUTRúFICO Tb A fraco tex· 

hipcrxerMila 
11 ,0 km de Muquém. Munid-

tura arenosa/ média. pio de Xique-Xique. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F a s e 
pH -pedregosidade I SOLOS roehosidade relevo em 

concreçQes e • água AJ~'I \'egetação substrato 1:2,j mE 

PODZÚLICO VERMELHO 
AMARELO EQUl VALENTE Caatinga 

Ondulado 4,9 0,2 
EUTRúFlCO Tb A fraco tex· hip~r.'l:t:róma 

tura arenosa/ média 

PODZúLICO VERMELHO A 
MARELO EQUIVALENTE EU· Caatinga Suave 
TRúFICO Tb raso A fraco hipoxerófila ondulado 

6,0 0,0 
textura média/ argilosa. 

PODZúLICO VERMELHO A· Pedregou 
Suave 

MARELO EQUIVALENTE EU· caatinga 
ondulado 

6,0 0,0 
TRúFICO Tb raso A modera· hipoxerófila 

do textura média. 

PODZúLICO VERM ELHO 
Floresta sub· 

AMARELO EQUIVALENTE Plano 5,1 0,0 
EUTRÚFICO Tb lalos~ólk'J 

perenifólia 

A preeminente textura mé· 
dia. 

Resultados das análises 

Cátions permutáveis 

H ' Ic'" +''''' I K' 
mE mE ppro I 

2,9 1,4 46 

2,5 4,5 191 

1,2 4,5 123 

1,7 1,2 17 

1 

Na' 
mE 

0,02 

0,Z2 

0,05 

0,02 

-----,_._ ---;--- ._-

P 
assimi

lável 
ppm 

2 

5 

1 

< 1 

N.-de 
campo 

d .. 
amos-

"'" 

502 

247 

368 

382 

Locali7.ação 

Es trada Contendas do Sinco-
rá - Palmeiras, distante 3,0 
km de Contendas do Sinco-
rá. Município de Contendas 
do Sincorá. 

Estrada para Bebedouro pas-
sando pela Fazenda Cafula. 
a 2,0 km do en troncamento 
com a central J eremoabo -
CaTira, na Fazenda Alto do 
Sapo. Município de Bebedou-
ro (ce!. João Sá) . 

Estrada Monte Santo - Pe-
dra Vermelha, distante 8,5 
km de Monte Santo. Municí-
pio de Monte Santo. 

Rodovia BR - 101, no trec.ho 
Esplanada - Cristinápolis , 
distante 0,7 km de Loreta. 
Município de Rio Real. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N.-de 

I 
.-

pedregosidade relevo pH CátiODS pcnnutáveis p ~po 

SOLOS rochosidade em I CaH ~MgH I 
assimi· da. Localização , 

AlH' I H' K' 

I 
Na' concreçôes , 

substrato âgua lável amos-
vegetação 1:2.5 mE mE ppm mE ppm 'ruo 

PODZOLICO VERMELHO Estrada Lagoa do Dionísio -
AMARELO EQUIVALENTE 

Caatinga 
Ibotirama, distante 69,0 km 

EUTROFICO Tb la toss61ico Plano 5,8 0,0 0,7 2,7 79 0,Ql 3 387 de Lagoa do Dionísio. Muni· 
A fraco textura arenosaf mé-

hiperxerófila cípio de Oliveira dos Breji-
dia. nhos. 

PODZOLICO VERMELHO A Estrada Central - Xique-Xi-
MARELO EQUIVALENTE EU- Caatinga Suave que, a 55,2 km de Central, 
TRÓFICO Tb abruptico A fra-

hiperxerófila ondulado 
7,5 0,0 0,3 3,0 104 0,05 3 271 no local chamado de Vargem 

co textura arenosa/ média. Grande. Município de Xique-
Xique. 

PODZOLICO VERMELHO 7;1. km da Central que liga 
AMARELO EQUIVALENTE ltamira - Apará, a 7;3 km 
EUTROFICO Tb abrúptico 

Caatinga Suave 
4,8 0,2 1,6 1.5 82 Om 1 359 de ltamira a esquerda . Muni-

plinthico A fraco textura are-
hipoxerófila ondulado 

cípio de Aporá. 
nosa/ argilosa. 

PODZOLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE Estrada Buri - Pinto, à 1.0 
EUTROFICO Tb abIÚptico 

Floresta Suave 5,3 0,0 0,8 0,9 43 0,04 4 358 km de Pinto. Município de 
plintWco A fraco 

caducifólia ond.:.Ilado Olindina. textura 
arenosa/ média. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultado das análises N.ode 
pedregosidade 

relevo pH Cádons permutáveis P 
<aropo 

SOLOS rochosidade das Localização om 

I I 

a!>simi-
conc.rcções o Al- H - Ca++ + Mr I K' 

Na- amos-e 'gua lável substrato mE mE mE ppro mE "'" vegetação 1:2,5 ppm 

PODZOLICO VERMELHO A-
MARELO EQUIVALENTE EU Caatinga ru- Estrada Seabra - Itaberaba, 
TROFICO Tb plinthico A f ra- poxcrófila! Plano 5,8 0,0 1,3 1,5 220 0,01 I 397 distante 3,3 km de Seabra. 
co textura média/argilosa. caducif6Ji.\ Município de Seabra. 

PODZOLICO VERMELHO A-
Caatinga 

Estrada Sento Sé - Juazeiro, _ 
MARELO EQUIVALENTF. EU- Plano 5,9 0,0 0,8 1,0 21 0,01 7 266 distante 3,5 km da 1'raça 
TROFICO Tb plinthico A fra-

wperxerófila 
Central de Sento Sé. MlU1i-

co textura arenosa/ média. cípio de Sento Sé. 

PODZOLICO VERMELHO Ondulado Estrada Cícero Dantas-Antas._ 
AMARELO EQUIVALENTE 

Caatinga 
e iorte 5,9 0,0 3,1 6,4 120 0,05 I 253 a 1,5 km do povoado chama- · 

EUTROFICO Ta abIÚptico A 
hipoxerófUa 

ondulado do Duas Serras. Município de 
fraco textura média/argilosa. ADias . 

PODZOLICO VERMELHO Estrada Sento Sé - Xique-
AMARELO EQUIVALENTE Xique via Tombador e Li· 
EUTROFICO Ta A fraco com 

Caatinga 
Plano 6,1 0,0 0,3 2,3 4 0,1 2 220 moeiro, distante 1,0 km de · 

fragipan média/ ar-
hiperxerófila 

Limoeiro. Município de Sen-textura 
gilosa. to Sé_ 

Plano e Estrada Subaúma - Entre 
PODZOLICO ACINZENTADO Floresta sub-

suave 5,5 0,1 3,4 58 I 1 Rios, distante 39,0 km deo 
DISTROFICO A fraco tex- perenifólia 

ondulado SubaÚIna. Município de Es-
tura média/ argilosa. planada_ 



TV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

.. 
Fase Resultados das análises N.ode 

perlregosidade 

pH I Cátions permutáveis P 
oampo 

SOLOS rochosidadc relevo d" Loca:ização 

I 
assimj. 

concreÇÕC5 e • A1- H' Ca+++Mr K' I K' amos-
substrato ~~ I lávcl 

vegetação mE mE mE ppm mE tras 
ppro 

... 

Floresta sub· 
Plano e Estrada Esplanada - Acaju-
suave 5,2 0,6 1,3 32 1 16 tiba, distante 6,9 km de E,y . 

caducifólia 
ondulado planacta. Município de Es-

Planada. 

Caatinga Estrada que liga Amargosa a 

hipoxerófila 
Plano 5,3 0,0 1,8 2,0 50 0,03 517 BR - 116, distante 36,2 km 

de Amargosa e 2,1 km da B~ .. 
Município de Milagres. 

Campo Suave Estrada I tamagra - S. João 

c..:n"ado ondulado 
5,2 0,4 0,3 22 1 4 da Mata, distante 9,0 km do -

centro de Itamagra. Municí-
pio de I tamagra. 

Estrada Feira de Santana - -
Milagres, distante 27,0 km do 

4,7 0,2 1,9 0,8 51 0,01 1 518 rio Paraguaçú a 200 metros 
antes do entroncamento pa· 

PODZÚLICO ACINZENTADO Ta Itatirn e Castro Alves. 
DISTRúFICO A fraco textu- Caatinga Município de Sta. Terezinha. 
Ta média. hipoxerófila 

Plano Estrada Itatim - Sta . Terezi-
5,5 0,0 1,8 1.6 48 0,02 3 515 nha distante 11 ,6 km de l ta-

tim . Município de Sta. Tere-
'linha. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultado das análises N.ode 

pedreiosldade 
relevo pH Cátions permutáveis p <ampo 

SOLOS rochosidade 

I 
assimi· d" Localização e em 

Al-

I 
concreçôes e .",. H - \ 0." + M"" K- N.- lável 

amos-
substrato mE mE mE pprn mE vegetação 1:2,5 tras 

ppro 

TERRA ROXA ESTRUTURA- Estrada Serra dos Aimor~s . 

DA SIMILAR EUTROFICA Floresta sub- Suave 
(MG) - Medeiros Ne to, dis-

A moderada textura argilosa caducifúlia ondulado 
6,7 0,0 2,1 14,0 556 0,07 27 459 tante 9,1 km da Serra dos Ai-

(Inclusão na área de PV2). marés. Município de Ibira- . 
puã. 

Floresta sub- Suave Estrada Itanhém - Batinga, 
BRUNIZEM AVERMELHADO 

caducifó1ia ondulado 
6,1 0,0 3,3 9,8 192 0,05 110 464 distante 5,0 km de Itanhém .. 

textura argilosa. Município de Itanhém. 

Floresta 
Estrada Baixa Grande 

BRUNIZEM AVERMELHADO Ondulado 6,1 0,0 1,5 9,1 230 0,04 I 335 Mundo Novo, a 14,3 km de 
caduciCô:ia 

textura média/ argilosa. Baixa Grande. Município de-
Mundo Novo. 

Estrada que liga Esplanada 
BRUNIZEM AVERMELHADO 

Floresta sub· 
- Cristinápolis (BR-IOI) dis-

textura média com cascalho/ Ondulado 5,4 0,0 3,3 6,8 76 0,11 3 381 tante 1,6 km da ponte sobre · 
argilosa. 

caduci[61i3 
o rio Itapicüru. Município de 
Jandaíra. 

BRUNIZEM AVERMELHADO 
Floresta Suave Estrada Monte Alegre 

abrúptico textura média/ ar-
caducjf6\i.\ ondulado 

6,5 0,0 1,0 7,6 410 0,05 5 353 Baixa Grande, à 7,5km de 
gilosa. Baixa Grande. Município de-

Baixa Grande. 
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Fase Resultados das análises N.·de 

pe<tregosidade 
pH CátiODS permutáv~is p 

~po 

SOLOS rochosidade ~I= da. Localização 

CaH..{E M"'I assimi· 
",n~ • ... M- I H' I K'/ K' """'-• lAvei 

vegetação substrato água 
mE mB ppm mB «as 

1:2,5 ppm 

Estrada Feira de Santana -

Plano 5,7 0,0 2,8 19,4 161 0,15 672 417-A Bonfim da Feira, distante 3,9 
km de Bonfim da Feira . Mu 
nicípio de Feira de Santana. 

BRUNIZEM AVERMELHADO BR - 116, trecho Paraguaçu' 
lit61ico textura média 

F:ocesla -Sto. Estevão, distante 19,3 com 
cascalho. 

caduciflilia 
5,8 0,0 2,5 14,2 127 0,15 27 416 km da fonte e a 1,0 km da es 

trada. Município de St o Es-
tevão. 

Suave 

ondulado Estrada São José - Jaguara 
5,9 0,0 2,8 22,7 172 0,12 832 413 (Bom Despacho), distante 17,0 

km de São José. Município 
de Feira de Santana. 

BRUNO NÃO CALCICO Caatinga Suave 
Estrada Araci - Salgadãlia •. 

A 6,4 0,0 2,6 18,9 270 0,11 6 377 à 15 km de Araci. Município 
moderado textura média. hipoxerófila ondalado 

de Arad. 

BRUNO mo CALCICO A .em.gosa Suave on· Estrada Curundurndum 
fraco textura média/argila- caatinga dulado e 6,5 0,0 2,5 11,3 370 0,04 1 296 Formosa distante 6,0 km de-
sa. hiperxerófila ondulado Cururndumdum. Município de 

Uauá. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

'I F a s e Resultado:> das análises N." de 

pcdrcgosirlade pH Cátions pennutáveis . P campo 
relevo ' ___ ~ __ ~ __ --''--__ ~_-'--~ ___ I d 

I 
=c~::dee e á;: Al+++ I H' I Cat-t + Mg++ I K' I Na~ a::::t am'::s-

SOLOS 

substrato E mE E E 
_____________ -L_v_'_g'_lli_·~_0_1 _____ '__I_,2_,5_L_m_~ __ 1_ __ m ___ ~p_p_m_" _ _ m _ _L_p_p_m_ ! ____ lrn 

Pedregosa e 

BRUNO NÃO CÁLCICO A concrecio-

fraco textura média casca- Dária. Caa· 

lhen ta jargilosa. tlnga hiper-

BRUNO NÃO CALCICO a· 
brúptico A moderado textura 
média. 

xerófila 

Floresta sub

caducifólia 

Floresta 
caducifólia 

Plano 

Forte 
ondulado 

Suave 
ondulado 

5,9 0,0 

6,0 0,0 

6,1 0,0 

1,7 1,7 27 0,01 4 219 

13,5 56 3 7 

3,5 14,8 20,8 0,14 5 376 

Localização 

Estrada Sento Sé - Xique..: 
Xique, dis tante 40,0 km de 
Sento Sé. Município de Sen
to Sé. 

Estrada São Felix Mara
gojipe, distante 8,2 km de 
São Felix. Município de São 
Fe1 ix. 
Estrad'-a-'S"t"a-. 'Bárbara 
Esperança, à 8,0 km de 
Bárbara. Município de 

Boa 
Sta. 
Sta. 

BRUNO NÃO CALCICO pIa· Bárbara. 
nossólico A moderado tex-----·-----------------------------------~Estrada Tucano - Euclides· 

Caatinga Suave 
tura média/ argilosa. 6,1 0,0 1,3 6,9 310 0,04 12 364 da Cunha, à 36,1 km de Tu-

hipoxer6fila ondulado cano. Município de Quijin-

gue. 
- - - ---- --- ----.-------------------- ---------- - - ----'A -26,6 km de Tucano na es-

BRUNO NAO CALCICO pIa· 
nossólico solódico A fraco 
textura arenosa/média. 

Caatinga 
hipoxerófila 

Ondulado 5,7 0,0 1,3 2,8 105 0,05 365 

trada Tucano - Euclides da 
Cunha entrada a direita em 
carroçável que liga a central 
a Fazenda Táboa. Coleta a 7,0-
km da centraL Município de 
Ouijingue. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA I-ERTILIDADE DOS SOLOS 

F a s e Resultados das análises 
I _. --- ,--- - N.o de pedregosidade relevo pH Cátjons permutáveis p 

Localização SOLOS rochosidade .m 

I I 
, a.ssimi- campo das , 

A1~' H' Ca++ + M;;:+ ! K' Na' lável amostras concreç6es • 'gu, substrato mE mr, I mE l"egetação 1:2,5 mE ppm ppm 

Pedregos3. Es trada Salgado do Melão ---:-. 
BRUNO NÃO CALCICO pIa· Sua\"e 

5,9 0,0 0,8 5,2 246 0,03 10 196 Glória a 5,0 km de Salgado . caat inga 
nossólico C carbonático A hipcrxerófila 

ondulado 
do Melão. Município de Gh)-· 

fraco t .::xtura arenosa/ média. ria. 
Pedregosa Estrada Paulo Afonso - J e· · 

BRUNO NAO CALCICO vér· Caatinga 
Suave 

7,1 0,0 1,1 11,2 77 0,36 5 243 remoabo, à 12,5 km de Pau-
tico A fraco textura média/ nip..l-rxcrófila 

ondulado 
lo Afonso. Município de Jo-. 

argilosa. 
remoabo. 

Est"rada Riacho - Sítio. à . 
BRUNO NÃO CALCICO vér- Caatinga 

Plano 6,4 0,0 1.8 10,3 122 0,09 10 378 10,0 km de Riacho. Munid-
tico A fraco textura média. hipa.>:.crófila 

pio de Paulo Afonso. 

Pedrego5a Es trada Adustina - Rasinho, . 
BRUNO NÃO CALCICO vér- caatinga 

Suave 6,7 0,0 2,15 14,0 122 0,09 7 252 a 6.3 km de Rasinho. na Fa-
tico solódico A moderado hipoxerôfila 

ondulado) 
zenda Capitão. Município de 

textura média/argilosa. Paripiranga. 

BRUNO NÃO CALCICO vér- Pedrea:osa Estrada Rodelas - Glória, a 
Sua« 7,9 0,0 2,0 4,7 99 0,04 24 201 420,0 km de Rodelas . Municí-tico solódico A fraco textura caatinga 
ondulado 

pio de Rodelas. arenosa/ argilosa. hiperxerófila 

Estrada Bebedouro Sítio. 
BRUNO NÃO CALCICO C Caatinga Suave 7,9 0,0 0,6 20,6 173 0,24 12 248 do Quinto, 9,0 km após o ri<> 
carbonático A moderado tex- hipoxerófila onduladO) 

Vasa Barris. Município de! 
tura média/ argilosa. Jeremoabo. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA I-ERTILIDADE DOS SOLOS 

F a s e Resultados das análises 
- ----- - No- de 

SOLOS 
pedregosidadc relevo p H Cátions permutáveis p 

Localização rochosidade 

I 
assimi· campo du , 'm Al-

I 
H' CaH + M~ 

K' I N.' conc.rcções , substrato águ, lável amostras 
vegetação 1:2,5 mE ml. me ppm mE ppm 

Plano c Estrada Rodelas - Glória, à 
Caatinga 

suav.: 6.4 0,0 0,8 2,1 80 0,01 9 199 40,0 km de Rodelas. Munid· 
hiperxerófila 

ondulado pio de Rodelas . PLANOSOL EUTROFICO Ta 
A fraco textura arenosa/ mé-
dia . Pedregosa Estrada Barra de Tarrachi -

c.utinga Plano 6.0 0,0 0.5 2,7 67 0,03 5 366 Abaré, distante 2,5 km de 
hiper.o:erófiln Abaré. Município de Abaré. 

PLANOSOL EUTROFICO C Estrada Tucano - Araei , à· 
Carbonático A fraco textura 

Caatinga 
Plano 72 0,0 0,5 52 190 0,03 5 262 2,3 km de Tracupá. Munid-

arenosa/ média. 
hiperxer?fila 

pio de Tucano. 

Estrada que parte da loca· 
PLANOSOL SOLODiCO EU- Pedregosa lidade chamada Barriga , em· 
TROFICO Ta A moderado caatinga Ondulado 5,8 0,0 3,1 3,2 302 0,03 10 197 direção ao Raso de Catarina" 
t::!x tura média com cascalhoj hiperx;!r.ifila 10,0 km após São José. Mu· 
~~rgilosa. nicípio de Paulo Afonso. 

Es trada Riachão do Jucuípe · 
PLANOSOL SOLODICO EU· 

Caatinga 
- Capim Grosso, à 7,4 km de' 

TROFICO Ta A moderado Plano 5,7 0.0 1.7 5.0 73 0,09 3 334 Riachão do Jacuípe - Mu-
textura arenosa/ média. 

hipoxerofila 
nicípio de Riachão do Jacuí-
pe. 



IV - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AvALIAÇAO DA FERTILIDADE DUS SOLOS 

F a s e Resultados das análises N,ode 

pedregosidade pH Cátions permutáveis p campo 

SOLOS relevo Localização rochosidade M'''j 
assimi- da< , 'm H' I 

ea .. + Mg++ K' 

I 
Na' lAvei amos· 

concreçôes e substrato água 
vegetação 1:2,5 mE mE mE ppm mE ppm tras 

Estrada Xique-Xique - Sen-
to Sê (via Barreira da Ema), 

5,3 0,4 0,1 1,8 72 0,1 < I 222 distante 5,5 km de Xique-Xi· 
que, Município de Xique-Xi-
que, 

Estrada Euclides da Cunha 

PLANOSOL SOLODICO EU- - Bedengo, à 12,0 km ante~ 

TROFICO Ta A fraco textura 
Caatinga 

Plano 5,5 0,0 1,3 lO.5 182 0,13 8 299 de Bedengo. penetrando 500 

média/argilosa. 
h iperxecófila metros a direita. Município 

de Euclides da Cunha. 

Estrada Santa Luz - Quei-
mada, distante 29,0 km de 

5,7 0,0 2,3 6,5 130 0,07 9 322 Santa Luz, 2,8 km após cru-
zar o Rio do Peixe. Municí-
pio de Queimadas. 

Estrada Sento Sé - Xique-
PLANOSOL SOLODICO EU- Xique, distante ,16,3 km de 
TROFICO Tb A fraco 

Caatinga 
Plano 6,1 0,0 1,2 1,8 44 0,01 76 215 Sento Sé (1.0 km antes d~ textura 

arenosa/argilosa. 
hiperxerófila 

Riacho dos Pais). Município 
de Sento Sé. 



rv - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFrCIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fa se Resultados das análises N.ode 

pedregosidade pH Cátions pennuLá\'cis p campo 
SOLOS relevo 

da; Localização rochosidade , em 

I I 
assimi· 

CODcreções , 'gu. AI- I mE I Ca++ + Mg<+ K' Na" lávcl 
amos-

substrato mE H - mE mE 'rn, vegetação 1;2,5 pprn ppm 

Floresta Estrada Boa Vista de Santo 
ciliar de Plano 5,7 0,0 0,8 1,2 25 0,04 1 274 Antônio ao sítio Muritiba, dis~ 
carnaúba tante 6,0 km de Boa Vista. 

Município de Xique-Xique. 

Estrada Glória - Rodelas, à PLANOSOL SOLúDICO EU- 7,3 0,0 1,0 1,8 62 0,01 14 202 20,0 km de Rodelas. Munid· TRÚFICO Ta A fraco textu- pio de Rodelas. 
ra arenosa/ média . Caatingt' 

Planô 
hlperxerofild 

Estrada Santa Bríg ida - Mi-
7,1 0,0 1,3 6,8 158 0,11 56 244 nuim a 8,0 km de Santa Brí-

gida. Município de Santa Brí· 
gida. 

PLANOSOL SOLúDICO EU- Estrada Tucano - Creque-
C 

Caatinga Suave 
6,8 0,0 0,8 2,8 171 0,04 4 255 nhem, a 6,0 km de Tucano. TRúFICO Ta vértico car-

textura mé-
hiperxefÕfHa ondulado 

Município de Tucano. bonático A fraco 
dia/ argilosa. 

PLANOSOL SOLÚDICO EU- Estrada Tucano - Araci , à 
TRúFICO Ta vértico C carbo 

Caalillga 
Plano 6,6 0,0 0,8 3,4 140 0,03 7 256 10,0 km de Jorrinho. Municí-

nático A fraco 
hipcrxcróCita 

pio de Tucano. textura areno-
sa/média . 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DUS SOLOS 

SOLOS 

PLANOSOL SOLODICO EU
TRÚFICO Ta C carbonático 
A fraco textura média/ argi
losa. 

PODZQL A proeminente tex
tura arenosa (Inclusão na 
área de Rd2) 

Fase 
pedregosidade 
rochosidade I concreçôes e 

vegetação 

CaatiulP· 

hipo:l:crófila 

Floresta sub· 

percni[ólia/ 

subCaducifólia 

relevo , 
substrato 

Plano e 

suave 
ondulado 

Plano 

pH 
-om A1-

água 
mE 1:2,5 

5,7 0,0 

3,3 2,9 

Resultados das análi~ 

Cátions permutáveis 

H' 

I 
Ca" + Mg" K' 

I 
Na' 

mE mE mE ppm 

1,8 6,6 230 0,05 

14.4 0,6 35 0,26 

p 
aS5imi· 

lável 
ppm 

18 

< 1 

N."de 
",mpo 
d~ 

amos-
t .... 

363 

329 

Localização 

Estrada Euclides da Cun~a 
- Tucano, à 27,1 km de Eu
clides da Cunha. Município 
de Ouijingue. 

Estrada Morro do Chapéu -
Mundo Novo. distante 8,0 km 
de Morro do Chapéu. Muni
cípio de Morro do Chapéu. 

------------------------------------------------ - - ·Estrada Palmas de Monte Al-
CAMBISOL DlSTROFlCO Tb 
A moderado textura argilosa. 

Caatin:;a 

hipoxerórila 

Plano 

calcário 

CAMBISOL DISTROFICO Tb 
A fraco textura média. 

Caatingil. 

rupecxerófib. 

Plano 

calcário 

5,8 

5,8 

0,0 2.6 7,0 

0,0 3,0 

127 0,02 2 

76 0,01 

420 to - Iuiu (via Mulungu) à 
8,0 km de luiu . Município de 
Malhada. 

--Estrad·-a-·I-p-u-ça~b~a--'S~e-a~b-ra 

279 à 17,0 km da entrada para 
Ipuçaba. Município de Oli-
veira dos Brejinhos. 

--------------------5.-'-"---- ----------------·-------------E~si.tr~a~d~a~I~b;iêti~a~r~a-==-'Ib~ip~t'ta~tl-
Caatinga 

hipoxerófila 
ondulado 5,9 0,0 1,7 8,6 300 0,03 12 394 ga, distante 1,7 km do cen-
Biotita tre de Ibitiara. Município de 

CAMBISOL EUTRÓFICO Ta gnaisse Ibitia ra. 

A moderada textura média. --------------------------------------------------------------------------------_c~--~_C~--_:~------~ Estrada Xique-Xique Pc. 
Caatinga 

hipeucrófil" 

Plano 

calcário 
7,2 0,0 1,2 22,8 216 0,07 1 272 ção, à 10,9 km de Poção. Mu

nicípio de Xique-Xique. 



rv - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F ase Resultados das análises N.-de , 
pedregosidade pH Cátions permutáveis P 

,ampo 
SOLOS .. I"" du Localização rochosidade em 

, 
assimi· 

, 
, 

M''' ' 
mE I Ca" + MI<" \ K ' Na' amo.· concreçôes e tivel substrato água 

mE H· mE ppm mE m. vegetaçAo 1:2,5 ppm 

Caatinga Plano 
Estrada Umburana - Canais, 

hipoxerófila 6,0 0,0 0,8 6,1 230 0,02 241 distante 7,1 km de Umbura-
calcário 

raso Município de Cafarnaum. 
Pedregosa Estrada Campo Formoso -
e concre- Lajes (via Lagoa Branca c Plano 
cionária. 6,3 0,0 0,7 8,8 145 0,04 1 230 Casa Nova), dis tante 7,5 km calcário 
Caatinga do Rio Salitre em Lagoa 
hipoxerófila Branca. Município de Campo 

CAMBISOL EUTRÓFICO Ta 
Formoso. 

A fraco textura argilosa. Cerca de foo metros· à- esquer-
da da rodovia Juazeiro -

6,6 0,0 0,7 13,8 120 0,04 3 240 Senhor do Bonfim, distante 
3,0 km da ponte sobre o rio 

Pedregosa Recreio. Mwlicípio de Jua-
e rochosa. Plano 

zeiro. 
Caatinga calcário 

hiperxerófih Estrada Patamuté - Mundo 
6,5 0,2 1,0 8,6 246 0,04 6 344 Novo, distante 4,4 km de Pa4 

tamuté. Município de Curaça. 

Plano e Estrada Curaça - Patamuté 
Pedregosa (via Humaitá, Salgueiro) dis-suave 

CAMBISOL EUTRÓFICO Ta ~tinga 
ondulado . 

5,4 0,0 1,7 11 ,3 52 0,08 3 367 tante 45,7 km de Curaça e 
A fraco textura sUtosa. hiperxerófih 1,6 km de Salgueiro. Municí4 

Xisto 
pio de Curaça. 



IV - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das aruUises 
N.- de 

pedregosidade pH 

~;I 
Cátions pennutáveis p campo 

SOLOS rochosidade relevo ,m "," Localização 
I assimi· 

concreçôcs , , água H- 10. .. + Mg" K- Na-
tável amos· 

vegetação substrato 1:2,j mE mE ppm mE 
I ppm rm 

Estrada Morro do Chapéu -
CAMBISOL EUTRÓFICO Ta 

Caating;l Plano 
lrecê 4,5 km depois da pon· 

raso A moderado textura 7,0 0,0 0,7 12,7 425 0,05 2 282 te sobre a Vereda de Romão 
média. 

mpoxerófila calcário 
Gramacho. Coletado na Fa-
zenda Boa Vista. Município 
de América Dourada. 

Estrada Almas Muquim, 
8.5 0,0 0.0 17,8 325 0,1 < 1 308 distante 4,6 km de Almas. 

CAMBISOL EUTRóFICO Ta Caatinga Plano Municípiu de Xiyue-Xiyue. 

raso A fraco textura média. h ipoxerófila calcário Estrada Missão - Queimada 
6,5 0,0 2,0 7,5 114 0,02 < 1 310 Nova, distante 5,6 km de Mis-

são. Município de Xique-Xi-
que. 

Estrada Xique-Xique - Ire~ 

6,3 0,0 0,0 25,7 198 0,Q7 I 208 cê, 13,5 km após a ponte 50-

CAMBISOL EUTRóFICO Ta bre o Rio Verde. Município 
raso C carbonático A mode-

Caating.l. Plano 
de Xique-Xique. 

rado textura média. 
hipoxerófila calcário Estrada Central - Xique-Xl-

8,2 0,0 0,0 20,2 41 0,32 < 1 269 Que a 15,9 krn de Central. Mu-
nicípio de XiQue-Xique. 

CAMBISOL EUTRóFICO Ta CaatiDga Plano 
Estrada Irecê - Ibitiba, dis 

raso C carbonático A fraco 7,8 0,0 0,8 13,7 220 0,05 17 312 tante 5,2 km de Irecê. Muni-
textura argilosa. 

hipoxerófila calcário 
cípio de Irecê. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

I F a s e Resultados das análises N,o de 

I pedregoSidadc! relevo .- pH I C\tions pennutáveis p ~mpo 

Localização SOLOS 
rocha';d.d, I ' 

,m I IC''' +M ... I 
assimi· da. 

concceçõcs e substnlto águ '1- H-
K- I N.- lável amos-

vegetaç!o 1:2,; r mE 
mE I mE I ppm mE ppm "'" 

CAMBISOL EUTRúFlCO vér- Estrada lrecê - Xique-Xi-
tico C carbonático A cherno-

Caatinga Plano 
7,7 0,0 0,0 33,1 135 0.12 <1 210 que, distante 900 melrOS de 

zêmico textura argilosa. hipoxerófiJa calcário l recê, con tados de sua saída 
na pista. Município de Irecê. 

CAMBISOL EUTRÚFICO vér- Suave Estrada Adustina - Sítio do 
t ico C carbonático A mode-

C:aatinga 
ondulado 7,7 0,0 0,5 24,0 620 0,11 9 259 Quinto (via Rasinho), dis-

rado textura argilosa. hipoxerófila 
calcário tante 7,0 km de Adustina 

Município de Cícero Dantas. 

Estrada que liga Ouro Bran-
6,7 0,0 0,7 13,4 440 0,13 4 268 co - lrecê, à 46,0 km de Ire-

cê. Município de lrecê. 

Estrada Iuiu Madeira Cor-

CAMBISOL EUTRÚFICO Ta 6,1 0,0 3,0 13,3 163 0,Q3 5 419 tada a 42,0 km de Iuiu. Mu-

e Tb A moderado textura ar-
nícípio de Malhada. 

gilosa. Caatinga Plano Estrada Iuiu Madeira Cor-
hipoxer6fi1a calcário 

7,0 0,0 0,8 13,8 218 0,03 26 421 tada, à 22,0 km de Iu iu. Mu-
nicípio de Malhada. 

Estrada Palmas de Monte AI· 
5,8 0,0 3,0 7,6 84 0,02 5 422 to - Malhada a 36,0 km de 

Palmas de Monte Alto. Mu-
nicípio de Malhada. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

SOLOS 

CAMBISOL EUTRóFlCO Ta 
e Tb A moderado textura ar
gilosa . 

CAMBISOL EIJTRóFICO Tb 
A moderado textura média. 

CAMBISOL EUTRÓFICO Tb 
A fraco textura média. 

CAMBISOL EUTROFICO Tb 
C carbonático A moderado 
textura média com casca
lho. 

Fase 
pedregosidade 
rochosidade 

concreçõe5 
vegetaçlo 

Caatinga 

hipoltcróma 

Caatinga 

hipoxerófila 

Caatinga 
hlpoxerófila 

Caatinga 

hiperxeróiil.:l 

• 
relevo 

• 
substrato 

Suave 

ondulado 

calcário 

Sua", 

ondulado e 

Ondulado 
g.oaissc. 

Plano 

calcirio 

Plano 

calcário 

pH 

~;I <m 
'gu. H' 
1:2,j mE 

6,7 0,0 1,5 

6,6 0,0 1,2 

6,1 0,0 2,8 

7,5 0,0 2,3 

5,6 0,0 1,0 

Resultados das aná.Lises 

c.6rions permutáveis 

10." + Mg" I K' 

1 
No' 

mE mE I 
ppm 

-

13,5 158 0,04 

6,3 210 0,02 

8,3 214 0,04 

8,1 330 0,02 

5,2 144 0,02 

p 

assimi· 
lável 
ppm I 

16 

41 

7 

5 

1 

N.-de 
campo 
d" 

Imos-,,, .. 

423 

455 

504 

229 

205 

Localização 

Estrada Palmas de Monte 
Alto - Malhada a 34,0 km 
de Palmas de M onte Alto . 
Município de Malhada. 

Estrada Malhada - Tapera, à 
20,0 km de Malhada. Munid
pio de Malhada. 

Estrada Espinosa (MG) 
Urandi, à 4,2 km de ' Urandi. 
Município de Urandi. 

Estrada Campo Formoso -
Lajes (via Lagoa do Porco), 
distante 4,0 km de Lagoa cio 
Porco. Município de Campo 
Formoso. 

Estrada Xique-Xique - Ire
d, à 4,7 km de Xique-Xique. 
Município de Xique-Xique. 



IV _ RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fas e Resultados das análises N .·de 

I .-
SOLOS 

pedregosidade .. , ... pH Cttions pennutáveis p oampo 

rochosidade em 

~I I ca"~M"' 1 
assimi- da. Localização 

• H' 
K' I Na+ táve! amos· concreçôes • substrato 

água 
mE mE 

vegetação 1:2,5 
ppm ppm " .. 

Estrada l recê - Morro do 

6,8 0,0 1,5 10.1 145 0,03 3 209 Chapéu, à 36,0 km de Irecê 
na Fazenda Lagoa Bonita. 
Município de Irecê. 

Plano ----cakário Es trada carroçável que parte 
da rodovia Paripiranga - Cf-

5,7 0,0 2,8 13,5 284 0.12 < 1 260 cera Dantas para Sacp da 
Conceição, distante 800 me-
tros de Lagoa do Burro. Mu· 

CAMBISOL EUTROFICO la· 
nicípio de Paripiranga. 

tossólico A moderado textu-
Caatinga 

ra argilosa. 
hipoxeró(ila Margem direita da carroçA-

Plano e 
vel que parte da central Eu-
clides da Cunha-Bedengó (Lo-

sua\'e 

ondulado. 
5,5 0,0 3,6 5,8 256 0,03 1 293 cal de nome StO, Antônio) após 

200 metros do entroncamento. 
Ca1cário Município de Euclides da 

Cunha. 

Estrada Lajedo Velho (Fa-
Forte zenda) - Cana-Brava (po-
ondulado. 6,3 0,0 2,3 10,2 148 0,02 3 42S·A voado), dis tante 13,0 km de 
Gnaisse Cana Brava. Município de 

Igaporã. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultado das análises N.- de 
pedregosidade pH CátiODS p ermutáveis p ampo 

SOLOS rocbosidade 
relevo da. Localização em 

I 
assimi· ""- . • A1- H- \ 0.-- + ..... / K-

Na- am",· 
substrato ..... lAvei 

~ge- mE mE mE ppm mE tnu 
I~ 2,5 ppm 

Estrada carroçável que paro. 

Plano e 
te do km 22 da rodovia Eu--

CAMBISOL EUTROFICO Ia· clides da Cunha - Uauá, em 
tossólico A moderado textu-

Caatinga suave 
5,9 0,0 2,2 8,6 198 0,05 < I 264 direção a Várzea do Juá, 4,3 

r a argilosa. hiperxerótiJa ondulado. 
km após esta localidade (ou. 

Calcário 
14,0 km após o entroncamen-· 
to) . Município de Euclides. 
da Cunha. 

s=~ Estrada S. Barnabé - Valen·-
Floresta 

ondulado c 6,3 0,0 2,8 22,7 280 0,11 23 374 te, à 11,0 km de Valente. Mu-
caducifólia 

ondulado nicípio de Valente. 

Estrada Central - Xique-Xi-· 
8.3 0,0 0,0 40,2 127 0,06 < I 307 que, à 14,5 km de Central.. 

VERTISOL A moderado. Município de Central. 

Cutinga 
Estrada Missão - Queimada: 

bipoxerófila 
plano 8,6 0,0 0,0 32,6 77 0,12 <1 311 Nova, à 17,4 km de Missão •. 

Município de Xique-Xique. 

Estrada Ipirá - Baixa Gran-· 
6,9 0,0 1,5 16,5 180 0,24 16 335-A de, a 13,5 km de Ipirá. Muni-

cípio de Ipirá. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N.- de 
pedregosidadc 

pH CátiOnt pennuráveis p .... po 
SOLOS rochosidade relevo <lu Localização assim!· concreçOe.s • • "" A1- ~ / Ca++ + Ma- K' / K' amo, • 

substra&o "'~ lável veaetaçil.o mE mE ppm mE Iras 
1:2,5 ppm 

Estrada Capim Grosso 
VERTlSOL A moderado. 

Caatinp Suave 
6,4 0,0 1,3 16,9 270 0,09 28 357 Riachâo do Jacuipe, a 22,0 

bipoxcrófiJa ondulado 
k:m de Capim Grosso. Muni· 
cípio de Jacobina. 

Pcdreiosa. Estrada Rodelas - Glória, à 
Caatinga ~ .. 

8,3 0,0 0,0 28,2 314 0,25 2 200 41,0 km de Rodelas - Muni· 
hlpo:terofila ondulado 

cipio de Rodelas, 

Estrada Juazeiro - Senhor 
8,4 0,0 0,0 50,2 73 0,16 1 341 do Bonfim, distante 5,3 km 

da ponte sobre o rio Jurema!. 

plano 
Municfpio de Juazeiro. 

VERTlSOL A fraco. Estrada Juazeiro - Senhor 

Caatinga 
do Bonfim. distante 700 me-

8,4 0,0 0,0 40,7 148 0,14 1 342 tros da ponte sobre o rio. 
hiperxccúfib 

Juremal. Município de Jua-
zeiro. 

Plano e Estrada Salgod:llia - Pedra 
sua\'!: 6,3 0,0 2,5 31,8 240 0.16 1 372 Alta, à 18,0 km de Salga dá-
ondulado lia. Município de Conceição, 

do Coité. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultado das análises N.ode 

pedregosidade pH Cátions permutáveiS p campo 
SOLOS rochosidade 

relevo da> Localização 
e oro Al-

I 
H- \ ca~ + M,... , K-

I 
Na-

assim!· 
concreçõe$ e á~ua lável """"-

vegetação 
substrato mE mE mE ppm mE t .... 

1;2,5 ppm 

Estrada Pedrâo - A1agai· 
VERTISOL C carbonático 

Floresta 
Ondulado 7). 0,0 35,0 200 2 12 nhas, fazenda Santa Cruz, A 

chernozêmico. caducifólia distante 13,4 km de Pedrão. 
Município de Alagoinhas. 
Estrada para Santo Amaro. 

Floresta 
à 1,7 km do entroncamento 

Suave VERTISOL C carbonático A 5,4 0,5 15,7 200 2 11 da referida estrada com a ro-
moderado. 

perenif6lia ondulado 
dovia Salvador - Feira de 
Santana. Município de Santo 
Amaro. 

VERTISOL carbonático A Caatinga Suave 
Estrada Junco· Araci, à 3,0 

moderado. hipoxerófila ondulado 
8). 0,0 0,0 29,2 195 0,23 324 km de Junco. Município de 

Arad . 

Na estrada 48, distante 50 

Floresta sub· Suave 
metros da BR - 15, no can-

VERTISOL ~o16dico C car- 6,4 0,0 42,6 160 I 8 leiro n ° 14/7. na propriedade 
bonático A chernozêmico. perenifólia ondulado 

Opalma. Município de Ca-
choeira. 

Floresta sub- Suave 
Es trada Crisópolis Aporá, 

4,5 O). 0,5 0,3 12 0,02 I 219-A distante 4,0 km de Crisópolis. 
SOLONETZ SOLODIZADO Ta 

caducifólia ondulado Município de Crisópolis . 
A fraco textura médiajargi- Estrada Crisópolis Aporá, 
Iosa. Floresta Suave 

5,1 O). 0,6 1,4 36 0,03 1 362 distante 7,5 km de Crisópo-
caducifólia ondulado liso MWlicípio de Crisópolis. 



IV - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N .· de _ ..... 
pH Cátions permutáveis p campo 

SOLOS """""' .... ~le.o ... Localização 

: 1 assimi· 
ooncreQ6es • em AI- Ca+++Mg++ K' K' amo,-e ltvd I -- substrato água mE mE ppm mE tr .. 

1:2.5 ppm 

Estrada Campo Formoso -
Caatinga 

Ondulado 5,7 0,0 1,8 4,0 74 0,04 1 305 Carnaíba, distante 11 ,0 km 
hipoxerófila de Poço. Município de Cain·· 

po Formoso. 

Estrada Juazeiro - Sento Sé,. 
distante 10,0 km da ponte' 

5,1 0,3 0,9 0,5 26 0,01 1 265 sobre o rio São Francisco-
'(Petrolina/ Juazeiro) . Munid-

Caatinga pio de Juazeiro. 
Plano 

hipoxer6fila Estrada Milagres Feira de. 

5,3 0,0 2,5 3,9 50 0,15 1 476 Santana (BR - 116) , distan- -
te 38,7 km de Milagres. Mu-

SOLONETZ SOLODIZADO Ta nicípio de Santa Terezinha. 
fraco textura arenosa/ média. 

Estrada Monte Santo São-
Paulo (ao longo do vale ca-

6,1 0,0 1,0 1,6 51 0,02 <1 292 riaca), distante 20,0 km de 
Monte Santo e 0.,5 km de Ma· 
ruá. Município de Monte 

Caatinga Santo. 
plano 

hiperxerófila Estrada Chorrochó Ceo-
6,5 0,0 1,2 10,4 304 0,16 4 320 traI de Ibó, distante 13,0 km 

de Chorrochó. Município de 
Chorrochó. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

SOLOS 

SOLONETZ SOLODIZADO Ta 
A fraco tex tura arenosaJmé-
dia. 

GLEY POUCO HÚMICO Ta 
textura argilosa. 

SOLO ALUVIAL EUTRÚFICO 
Ta A moderado textu ra are-
nosa. 

i Fa se 
pedregosidade 
rochosidade relevo 

concrcçôes e 
vegetação 

Caatinga 

biperxcrófila 

Pedregosa 

caatillga 

hiperxerófi la 

Campo 

de várzea 

Floresta 

caducifó lia 

de várzea 

• 
substrato 

phmo 

plano 

plano 

plano 

á 
1 

pH 
om 
gua 
:2,5 

6,8 

6,5 

5,7 

4,6 

7,0 

"-1 H' 
mE mE 

0,0 0,7 

0,0 0,5 

0,0 1,2 

0,0 7.1 

0,0 0,8 

Resultados das análises 

Cátions permutáveis 

I 
ca'H + Mg++ 

K' I mE ppm 

1,8 68 

2,4 49 

2,7 39 

13.4 180 

8.3 250 

N." 

P "m 
assimi- d Locali:tação N,· lável ,m 

mE ppm , ... 

Estrada Fazenda Salgado -
0,07 <I 295 São Paulo , distante 7,0 km da 

Fazenda Salgado. Município · 
de Uauá. 

Estrada Sento Sé - Xique-
0,Q2 2 212 X ique, distante 15,0 km de 

Sento Sé. Município de Sen-
to Sé. 

Estrada Barro Vermelho 
0,09 1 343 Paredão, distante 15,7 km de· 

Barro Vermelho. Município. 
de Curaçá. 

Estrada Jacobina - Miguel. 
1,40 4 346 Calmon, distante 15,2 km de 

Jacobina . Município de Jacc:r-
bina. 

Estrada fazenda Madeira Cor-
tada - Rio Verde, distante 

0,05 352 402 1,0 km da fazenda Madeira 
Cortada. MU.:licípio de Malha-
da. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

F ase Resultados das análises 
------ N.- de 

ped,eg"'i"'d~ "l,~ pH Cálions permutáveis p 
Localização SOLOS rochosidade e ' m Ca ... · + M:+ I I assim;· campo das 

M- \ H' K' Ka' 
concreçôes e substrato "". lbcl amostras 

\'cactação 1:2.5 
mE mI, mE i ppm I mE ppm 

Ilha do Gado Bravo. Estra-

SOLU ALUVIAL EUTRúFICO Floresta da no sentido Xique-Xique -

Ta A fraco textura argilosa. caducifólia Plano 5,6 0,0 5,0 13,0 208 0.33 26 203 Lagoa, distante 500 metros. 
de várzea da margem do rio. Municí-

pio de Xique-Xique. 

Floresta Estrada Palmas de Monte Al-
caducif6lia Plano 5,2 0,0 3,6 5,8 260 0,03 5 400 lo - Malhada, distante 6.0 
de vá.r.r:ea km de Malhado.. Município 

SOLO ALUVIAL EUTRÚFICO de Malhada. 
Tb A moderado textura mé-
dia. 

Estrada Bom Jesus da Lapa 
Caatina:~ - Pau Preto, na fazenda Ara-
hipoxcrófila Plano 5,2 0,0 31 4.4 130 0.G3 2 405 çá, distante 2.3 km de Bom 
de várzea Jesus da Lapa. Município de · 

Bom Jesus da Lapa. 

SOLO ALUVIAL EUTRúFICO Flores la Estrada Glória - Salgado do 
A fraco textura média (In· caducifólia Plano 5,4 0,0 0,7 3,3 126 0,03 54 195 M~lão, distante 1.0 km de 
clusão na área de Re13) . de vt=a Glória. Município de Glória . 

Estrada secundária no km T 
SOLO ALUVIAL EUTRúFICO Caatinga. 

da estrada Sento Sé - Xique-
A fraco textura indiscrimina- Plano 7.4 0,0 0,3 1,3 42 0,02 6 211 Xique, distante 2.1 km de 

de várzea 
d a. Sento Sé. Município de Sen-

to Sé. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

i Fase 
pedreg05idade pH 

SOLOS I rochosidade relevo em 

I 
concTeÇÕeS , c 

água M- I substrato vegetação 1:2,5 mE 

SOLO ALUVIAL EUTROFICO Floresta 

SOLODICO Ta A moderado caducifólia p'ano 5.7 0,0 
textura argilosa. de várzea 

Ondulado. 

Microbrc· 

SOLO LITOLICO DISTROFI· cha qual"t-

CO A proeminente textura Ce rrado zosa com 47 0,7 
média. drnc:u.lu 

argilo-

r.!rruginosa 

PedregOll Forte 
SOLO LITOLlCO DISTROFI- Caatinga o:1dulado. 4,5 0,8 
COA moderado t~xtura me· hipoxerófila Quartzito 
dia. 

Forte 
Caatinga 

ondulado. 4,4 1,4 
hipoxerofila 

Quartzito 

SOLO LITOLICO DISTRóFl· 
CO A moderado tex-tura mé· 
dia. Caatinga Ondulado 

hipen::erófila 
6,5 0,0 

Filito 

Resultados das análises 

Cátions pennutáveis 

H' I o."':E MO" i K' Na' 
mE ppm mE 

1,5 4,0 78 0,12 

4,4 0.9 45 0,05 

5,8 1,6 76 0,02 

7.3 1,0 97 0,02 

0,07 1,6 56 0,02 

I 
p 

assilni· 
lAvei 

I ppm 

2 

3 

75 

6 

N.' 

"m 
de 
po 

UM 
aro , 

----.-

401 

498 

490 

489 

297 

Localiza,ção 

Estrada Venda - Fazenda 
R~tiro, distante 3.0 km dO' 
Venda. Município de Malha· 
da. 

Estrada Mucugê - Cascavel .. 
distante 0,5 km de Cascavel.. 
MLL"licipio de Mucugê. 

Estrada Rio de Contas 
Marcolino Moura, dis tante 9,0 
km de Rio de Contas. Mu· 
nicípio de Rio de Contas. 

Estrada Inúbia - Catolés-
(via Ribeirão), distante 7,0 km 
apôs Ribeirão de Cima. Mu· 
nicípio de Piatã. 

Es trada Curudundum - For-
mosa, distant;! 16,0 km de 
Curudundum. Município de 
Uauá. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA l'ERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resuhados das aná1ise<J 
- - - ----- N.- de 

SOLOS ...... "';dad~ nJ .. o 
p l{ Cátioos pennutáveis p 

Loca:ização roc:hosidade e 

I 
I assimi- ~po'" om Aj'* H' ea++ + M;" 

K' I Na' 
concreç6cs e substrato ...,. laveI amostras 

mE ml, 
vegetação 1:2,5 mE , ppm mE ppm 

Estrada Jacobina - Mutuca. 
Campo ai- Plano 

3,5 0.6 0,05 348 _ Queimada do Campo, dis-
timontano Arenito 

94 3,4 40 2 
tante 5,1 km de Jacobina~ 

SOLO L1TOLlCO DISTROFI- Município de Jacobina. 
COA moderado textura mê- Ped~osa Estrada Itaberaba--=- Seabra. 
dia. c rocho5a. 

Plano 
4,6 (BR - 242), distante 144,0 1,2 4,1 0,5 58 0,02 398 

Campo al· 
Arenito 

de Itaberaba. Município.. km 
limontano de Palmeiras. 
Pedreg:osa sua~ Estrada Santo Inácio Xi-
e rochosa . ondulado. 5,2 0,9 3,7 0,5 41 0,01 7 204 que-Xique, distante 4,6 km_ 

SOLO LITOLlCO DISTROFI-
Cerrado sub- Quartzito de Santo Inácio. Município 

CO A moderado textura are-
caducifólio de Gentio do Ouro. 

IIUS3. Pedregosa Estrada Mõrro do- Chapéu -
Plano e rochosa. 3,3 1.6 9,3 0,7 8 0,03 349 Mundo Novo. distante 3,9 km 

Campo aI. Arenito 
de Morro do Chapéu. Muni-

timontano cípio de Morro do Chapéu. 

SOLO LITóLICO DISTROFI- Campo ai· Ondulado 
Estrãda- Ibicoara-~ Barra de · 

co A fraco textura média. timontano 4,6 0,5 1,6 0,3 16 0,06 499 Estiva, distante 2(),O km de-
Arenito 

Barra de Estiva. 
Estrada Cavunge SantQ.. 

SOLO LITOLICO EUTROFI· Sual'C Estevão (via fazenda Boa 
CO A chernozêmico textura 

Caatinga 
ondulado. 5,7 0,0 3,5 14,1 55 0,15 II 414 Vista), distante 19,1 km d", 

m édia. hipoxer6fila 
Granito. Cavunge. Município de Ipc-

caetá. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DUS SOLOS 

I Fase Resultados das an.ilises N.-de 

J pedreaosidade pH C'lioM pennuLiveis p aompo ... ,"'" Localização SOLOS rochosldade -- assimi- da, 

"" 
I 

e A1- H' ea·· + Mg" 
K ' I Na' lável amos-concreçõe5 e substrato ..... 

vegelaçlo 1:2,5 mE mE mE ppm mE ppm ,r., 

SOLO LITóLICO EUTRÓFl· Estrada Paripiranga - Adus-
CO A moderado textura 

Caatinga Ondulado 
0,0 121 0,31 < 1 257 tina, distante 14,0 km de ar· 8,6 0,0 16,9 

gilosa (Inclusão na área de 
hipoxcrófi la Grauvaca 

Adustina. Município de Pari-
Ce2) . piranga. 

Estrada Teofilândia - Barra-
SOLO LITÓLICO EUTRÓFI· 

Caatinga Plano. 
cas, distante 1,0 km da Cen-

CO A moderado textura sil· 6,2 0,0 2,8 13,5 248 0.14 6 373 trai Araci - Conceição do 
hipoxerófiJa Xisto 

Coité. Município de Teofilân-tosa. 
dia. 

Ondulado 
Engenho D'água. Município Floresta sub· 

Arenho e 0,0 82 77 14 perenifólia 7,6 16,1 de São Francisco do Conde. 
folheilho 

Estrada Argoim - Paratigi. 
5,4 0,0 5,3 14,2 134 023 12 512 distante 6,9 km de Argoim. 

SOLO LITÓLICO EUTRÓF1· Município de Santo Estevão. 
COA moderado textura mé· 

Suave Estrada Ipirá·ltaberaba, dis· dia . Caatinga 
ondulado . 5,8 0,0 l.5 3,8 107 0,07 11 473 tante 20,3km de Ipirá. Muni· hipoxerófila 
iJlaisse cípio de Ipirá. 

Estrada Botuporã·Tanque No-
6,2 6,0 2,3 7,4 316 0,02 6 448 vo, distante 9.5km de Botupo-

rã . Município de Botuporâ . 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N.-de 

pedregosidade pH Cátions permutáveis p campo 
SOLOS relevo da. Localização rochosidade em I ea" .tEM, •• I 

I 
assimi· e AlH ' mE K' N,· amos· concreçôes e água lável substrato mE H ' mE , .... 

vegetação 1:2.5 ppm ppro _. 
Suave Estrada Jaguara (Bom Des· 
ondulado 5,4 0.0 2,6 70 98 0,08 16 412 pacho) - Angu~ra, distante 
Tremolita 4,Okm de laguara. Município 

uc Feira de Santana. 
Caatinga 

Suave Estrada Mari - Lagoa Preta. hipoll:erófila. 
ondulado. 5,7 0,2 3,1 3,9 52 0,07 1 251 distante 13.0km de Lagoa Pre-

SOLO LlTOLlCO EUTROFICO Xisto ta, 1,Okm após O rio Velho. 
A moderado textura média. Município de Paripiranga. 

Suave Estr4lda Cocorobó Macuru-
Caatinga 

ondulado. 6,5 0,0 1,0 9,9 48 0,32 1 300 ré, distante 13.0km, após For-
hlperxerófiJa 

Xisto mosa . Município de Clior-
rochó. 

Transição Estrada Palmas de Monte AÍ-
floasta to - , Boca da Caatinga (re-

Suave 
306 021 24 456 de telegráfica), distante 2,0 caducifóliaj 6,3 0,0 3,1 13,6 

caatinga ondulado 
km após o entroncamento 

hlpoxcrófila com a estrada Palmas de 
SOLO LITOLICO EUTROFI- Monte Alto. 
CO A fraco textura siltosa. Suave 

ondulado. Estrada Água Quente - San-
Pedregosa . 

Argilito 5,0 0,2 4,8 6,6 190 0,01 2 449 tarem distante 5,0 km de 
caatinga 

ferruginoso Santarém. Município de Por-
hipoxerófila 

com hi- teiras. 
dromica 



IV - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N.-de 

pedregosid:l.de pH Cátions pennutávcis p ~mpo 

SOLOS relevo 
assimi- das Localização rochosidade om o .. -/ H' I Ca"+ M." I K' / 

Na' lávcl amOi· concrcções o substrato água 
mE mE mE mE Iras vegetaçAo 1:2,5 ppm ppln 

Transição Suave Estrada Agua Quente - San-
SOLO LITúLICO EUTRúFI- caatiu~ ondulado 4,6 1,3 3,3 0,4 35 0,06 2 450 tarém, distante 5,0 km de 
CO A fraco textura siltosa. hipoxcrófila/ Siltito Santarém. Município de Agua 

CCCTado Quente. 

Estrada Gameleira - Malha-
SOLO LITÚLICO EUTRÚF1- Caatinga Ondulado. 

5,2 0,4 3,. 2,7 112 0,04 2 245 da Nova, distante 8,0 km de 
CO A fraco textura média . hi roxerofi la Xisto Gameleira. Municfpio de Ser-

ra Negra (Pedro Alexandre). 

Margem esquerda do rio Vaza 
SOLO L1TúLlCO EUTRÚFI- Caatinga Ondulado. 

6,8 0,0 J,5 10,0 119 0,18 3 246 Barris, ao sul de Cáfula_ 
CO A fraco textura média biperxcrófi la Filito 

Município de Bebedouro 
(Inclusão na área de Re2). (Cel. João Sá). 

Estrada Paulo Afonso - Je-
Caatinga Ondulado. 

6,4 O,V 1.1 6 23 77 0,05 26 242 remoabo, distante 2,5 km de SOLO L1TÚLlCO EUTRÚFI-
CO A fraco textura arenosa. 

biperxcrófila Gran ito Paulo Afonso. Município de 
Paulo Afonso. 

Estrada laço Milagres , 
REGOSOL DISTRÚFICO A Caatinga 

Plano 4,5 0,2 1,3 1.1 49 0,10 2 475 distante 30,2 km de laçu. 
fraco textura média. hiper}(erófila 

Município de l açu. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises N,ode 

pedregosidade OH Cátions permutáveis p campo 
SOLOS relevo 

da< Localização rochosidade e em 

I 
assimi· 

concreçóes e .... Al'~ I mE lo. .. + M .. • K' No' lável amo,· 
substrato H' vegetação 1:2,5 mE mE ppm mE 'nu ppm 

Estrada Campo Formoso 
Tranqueira, distante 5,5 km 

56 0,0 1,3 1,2 27 0,02 <I 303 após a fazenda Pouso Ale-
gre. Município de Campo 

REGOSOL DISTRÓFICO A Caatinga Suave Formoso . 
fraco fexturo arenosa hipo:-.:erófib ondulado 

Estrada Monte Santo . Can-
6,1 0,0 0,5 2,2 72 0,02 8 287 sanção, distante 10,0 km de 

Cansanção. Município de 
'Cansanção. 

Estrãda -Carnaibã~Nugua-
REGOSOL DISTRÓFICO com Floresta Suave 

5,6 0,0 0,8 1,3 43 0,02 1 26,7 distante 1,2 km de Car-çu, fragipan A moderado textu- caducifólia ondulado 
naiba. Município de Miran-

ra arenosa. 
gaba. 

REGOSOL DISTRÓFICO com Estrad-altaberaba Iaçu, 
fragipan A fraco textura are-

Caatinga 
plano 5,7 0,0 2,1 2,0 112 0,02 2 474 distante 18,2 km de Itabera-

hipoxerofila 
ba. Município de Itaberaba. nosa. 
Estrada Cansanção - rtiuba. 

6,3 00 0,5 1,9 58 0,02 < I 306 distante 13.5 km de Cansan-
Caatinga ção. Município de Cansanção. 

REGOSOL EUTRÓFCO A Ira· hipoxerófilo. plano 
Estrada Retirolândia Quei-

co textura arenosa. 6,0 0,0 1,5 3,1 44 0,03 < I 375 mada do Curral, distante IO,o. 
km de Retirolândia. Municí-
pio de Retirolânclia. 



IV - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

Fase Resultados das análises 
N.·de 

pedregosidade pH 

~; I 
Cátions permutá\'cis p <ampo 

SOLOS rocho!idade relevo = du Locnlização 

I I 
assúni-

concI'eÇÕes • água H- Ica-+M", K' Na' amos-• lavei 
vegetação substrato 1:2,5 mE mE I ppm mE ,~, ppm 

-
Estrada Quijingue - Cansan-

Caatinga Suave 
6,4 0,0 0.5 2,5 58 0,02 3 286 ção distante 9,0 km após La· 

hipo:<erófiln ondulado 
goiohas. Município de Can-

REGOSOL EUTROFICO A 
sanção. 

fraco textura arenosa Estrada Quijingue - Cansan-
6,6 0,0 0,7 l.3 59 0,03 < 1 285 ção, distante 1,0 km de Qui-

jingue. Município de Qui-

Caatinp 
jingue. 

plano 
hiperxerófila 

Estrada Juremal-Abóbora, dis-5,0 0,0 1.5 1.2 27 Om 3 337 
tante 3.1 km do riacho Tou-
rão. Município de Juazeiro. 

Caatinga Suave 6,7 0,0 0,3 
hipoxel'Ófi la ondulado 

Estrada Nordestina - Margem 
2,0 49 0,02 1 288 do rio Itapicuru, distante 9,0 

km do rio. Município de Ouei-
REGOSOL EUTROFICO com madas . 
fragipan A fraco textura are-
nosa. Estrada Ambrósio - Santa Caalinga Sua~ 

0,0 2.1 1,7 58 0,02 8 321 Luz, distante 11,0 km de Am-5,8 
hiper.terófila ondulado 

brósio. Município de Teofi-
lândia. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

--- -
Fase Resultado das análises 

SOLOS 
pedregosidadc relevo pH ___ C::;'=tions permutáveis P I 

Localização 
=::de e c ,:.: Al+:-I H- I Ca*+ + Mg++ I K+ Na+ a:::~i- 'I 

ta~;'II~ substrato ,.- mE mE mE pprn mE 
______ ______ -l_~ __ .' ___ ~_-"-___ -l2I ê2_.5___ _-'-_--' ppm . 

N.ode 
campo 

da. 
amos
tras 

AREIAS QUARTZOSAS DIS. 
TRÚFICAS A proeminente . 

AREIAS QUARTZOSAS DIS
TRúFICAS A fraco (Inclusão 
ua área ti. PV27). 

AREIAS QUARTZOSAS DIS
TRúFICAS A fraco. 

Cerrado sub

caducifólio 

Caatinga 

hipoxerófila 

Caatinga 

hiperxerófila 

no 4,3 

Plano 5,3 

5,7 

Plano 4,8 

4,6 

0,8 4,6 0,8 

0 2 6,1 0 .. 8 

0,0 0,8 1,4 

0,3 2,2 0,8 

0,2 1,1 0,5 

,--- - - -- -

8 0,02 

43 0,02 

51 0,02 

25 0,02 

29 0,01 

<1 317 

Estrada Morro do Chapéu -
Várzea Nova, via Icó, distan
te 9,4 km de Morro do Cha
péu. Município de Morro do 
Chapéu. 

--------'Estrada- C" a"Crn- po-'--'F"oC'r"rn""o""s"o-

1 

2 

1 

<1 

233 Delfino, distante 7,0 km de 
Brejão da Caatinga . Municí· 
pio de Campo Formoso. 

--- - -;Estráda Glóriã=""Mu-c-u-ru- ré--, 

194 

273 

391 

via Salgado do Melão. dis
tante 11,5 km antes de Sal
gado do Melão. Município de 
Glória. 
Estrada Xique-Xique Bar· 
ra, distante 31,5 km de Xi· 
queXique. Município de Xi· 
que Xique. 
Estrada Oliveira dos Brej i
nhos - Boquira, distaote 12.0 
km do entroncamento de 
Oliveira dos Brejinhos. Mu· 
nicfpio de Oliveira dos Bre. 
jinhos. 



IV - RESULTADOS DAS ANALISES DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS PARA AVALIAÇAO DA FERTILIDADE DOS SOLOS 

SOLOS 

AREIAS QUARTZOSAS EU
TROFICAS com fragipan. 

F a s e 

pcdregosidade 
rochosidade 
concreçõe~ , 

vegetação 

Caatinga 

hiperlterofila 

relevo , 
substrato 

Plano 

pH 

~; I 'm 
água 
1:2,5 

4,6 00 

Resultados das análises 

CátioDS permutáveis 

I I 
H- Ica--+M'" K-
mE mE I ppm 

, -

0,7 1,0 19 

p 

assimi· Na-
mE lável 

ppm 

0,01 

N .ode 
~po 

d .. 
amos· 

'n> 

277 

Localização 

Estrada Xique·Xique - Boa 
Vista de Santo Antônio, via 
Pedra Velha, fazenda Nova e 
Rumo de Dentro, distante 
40,0 km de Xique-Xique. Mu
nicípio de Xique-Xique 



D - A LEGENDA 

Este capítulo compreende duas partes: I - Legenda de identificação do 
mapa de solos e 11 - Símbolo, ex tensão e dis tribuição percentual das unidades 
de mapeamento. 

A legenda de identificação dos solos da área es tudada foi organizada tendo 
em vista, não só o caráter generalizado do mapeamento executado, como tam
bém a arranjamento intricado dos solos na parte semi-árida . Lc\'ando-se em con
sideração esses aspectos , e laborou-se uma legenda, na qual as unidades de ma
peamento são constituídas predominantemente por associações, compostas por 
três ou duas unidades de solos. Somente em casos excepcionais as associações 
de solos foram compostas de maneira que compreendessem mais de t rês compo
nentes. 

A composição das assoc iações de solos foi elaborada do seguinte modo: 
em primeiro lugar figura o componente que tem mais importânc ia sob o ponto 
de vista de ex tensão, seguindo em ordem decrescente os demais componentes . 

A determinação de percentagem dos componentes das associações foi fei
ta estima tivamente . Nos casos em que não foi possível definir as proporções dos 
componentes das associações, optou-se pela associação complexa . 

Optou-se pelo termo Grupamento Indiscriminado no caso de unidade d~ 

mapeamento constituída por solos de várzeas, di stribuídos complexamente, im
possibilitando a de terminação das proporções destes componentes. 

Os solos que ocupam extensão inferior 3 15% do total da área de determi· 
nada unidade do mapeamento, são considerados como inclusões, as quais não 
são mencionadas no mapa, mas são citadas no texto que compõe o levantamen.l 
to de solos . 

A ordenação das classes de solos pode ser verificada na própria legenda 
de identificação, relacionada a segui r. 

I - LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DO MAPA DE SOWS 

LATOliOL VERMELHO AMAREW 

LVd l - lATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A procrn;nente, tex tum 
a rgilosa fase flores ta subcaducif6lia relevo plano e suave ondulado. 

LVd2 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado e proe
minente textura argilosa fase flo resta subperenifólia relevo suave on" 
dulado e ondulado . 

LVd3 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARE LO DISTROPlCO textura ar. 
gilosa fase relevo plano e suave ondulado + POOZÓLICO VERMELHO 
AMARELO Tb plinthico textura média e argilosa/argilosa e muito argi
losa fase relevo suave ondulado e ondulado, todos A moderado e proe
minente fase floresta subcaducifólia e caducifólia . 

LVd4 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO D1STRó FICO A moderado 
e proeminen te textura argilosa e média fa::ic flores ta subcaducifólia re. 
levo sua ve ondulado + PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A mo
derado textura média/ argilosa fase floresta caducifólia c subcaducif6-
lia relevo ondulado e forte ondulado. 

LVd5 - Assoe. de: LATOSOL VE RMELHO AMARELO DISTROFICO textu ra ar. 
gilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO tex lura média/ argilosa, 
ambos A moderado fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado 
e montanhoso . 
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LVd6 

LVd7 

LVd8 

LVd9 

_ Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO textura ar
gilosa + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO DE PODZÓLICO VERME
LHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO e PODZÓLICO VERME
LHO AMARELO, ambos Tb textura média/ argilosa, todos A moderado 
fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado c montanhoso + AFLO
RAMENTOS DE ROCHA . 

_ LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A moderado texlur. 
argilosa fase floresta subcaducifóHa e caducifólia relevo plano e suave 
ondulado . 

_ Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO A moderado fase floresta 
subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado + LATOSOL VERME· 
LHO AMARELO A proeminente fase flores ta subpe renifólia relevo sua
ve ondulado, ambos DISTROFICOS textura argilosa + PODzóLICO 
VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUIRóFICO Tb A moderado 
textura médiajargiJosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado c 
forte ondulado . 

_ Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO textura ar-
gilosa fase relevo suave ondulado e ondulado + PODZOLICO VERME
LHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO Tb textura média/argilo
sa fase relevo ondulado e forte ondulado, ambos A moderado fase fLo
res ta subcaducif6lia . 

LVdIO - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO A moderado fase floresta 
subeadueil6lia + LATOSOL VERMELHO AMARELO A proeminente la
se floresta subperenif6lia, ambos DISTRÓFICOS textura média e argilo
sa fase relevo plano c suave ondulado. 

LVdl1 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura me
dia a argilosa fase relevo suave ondulado + PODZOLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO Ib textura média/argilosa 1.
se relevo suave ondulado c ondulado, ambos A moderado fase caating::a 
hipoxer6fi1a. 

LVd12 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRóFICO A moderado texlura 
média e argilosa fase transição cerrado/ floresta subcaducif6üa. caat in
ga altimontana e floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado . 

LVd13 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A moderado textura 
média e argilosa fase caatinga altimontana relevo plano e suave ondu
lado . 

LVdI4 - LAIOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO A moderado textura 
média e argilosa fase campo altimontano relevo plano e suave ondulado. 

LVdl5 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO textura 
média e argHosa fase relevo plano e suave ondulado + PODzóLICO 
VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO Tb textura m~ 
dia/ argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado + LATOSOL VER· 
MELHO ESCURO DISTRÓFICO textura média e argilosa fase relevo 
suave e ondulado, todos A moderado fase flores ta caducifólia . 

LVdl6 - Assoe . de LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRÓFICO textura média 
e argilosa + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/ argilosa, ambos fase relevo suave ondulado 
+ SOLOS INDISCRIMINADOS PEDREGOSOS DISTRÓFICOS textura mé
dia e argilosa fase relevo SU3\'e ondulado e ondulado, lodos A moderado 
fase floresta caducif6lia. 
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LVd17 - Assoc . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO + LATOSOL VERME
LHO AMARELO pouco profundo, ambos DISTROFICOS textL~ra média 
e argilosa + POOZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTROFICO Tb textura média/argilosa, todos A moderado fase caatin
ga hipoxerófila relevo suave ondulado, 

LVd18 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFTCO A moderado e proe· 
minente textura média e argilosa fase floresta caducifólia e caatinga 
hipoxerófila relevo plano e suave ondulado . 

LVdl9 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFlCO A moderado textura 
média fase floresta subcaducifóUa, fl oresta subcaducifóliajcerrado c 
cerrado relevo plano e suave ondulado. 

LVd2U - Assoc . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO textura m éd;a + AREIAS 
QUARTZOSAS, a..-:lbos DISTRóFICOS A fraço e moderado fase cerra· 
do, caatinga hipoxerófilajcerrado e caatinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado . 

LVd2l - LATOSOL VERM" ,-HO AMARELO OISTROFICO A fraco e moderado 
textura média e ~.rgilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e sua· 
ve ondulado. 

LVd22 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura 
média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado + PODZúLICO 
VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO Tb textura m é
dia/argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado. ambos A fraco e 
moderado fase caatinga hipoxer6fila. 

LVd23 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO A fraco e moderado tex
tura m éd;a + AREIAS QUARTZOSAS A fI·aco, ambos DISTROFICOS 
fase cerrado e campo cerrado relevo plano e suave ondulado . 

LVd24 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A fraco e moderado 
textura média fase caatinga hipoxer6fila relevo plano e suave ondulado. 

LVd25 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO textura 
média fase relevo plano e suave ondulado +- PODzóLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura média/argilosa fase 
relevo suave ondulado. ambos A fraco e moderado fase caatinga hipoxc· 
rófila. 

LVd26 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura 
média fase relevo plano e suave ondulado + PODZÓLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO Tb textura arenosa e méd;a / 
média e argilosa cascalhenta e não cascalhenta fase relevo suave on
dulado + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura méd;a fase rele
vo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse, xisto e siltito. todos A 
fraco c moderado fase caatinga hipoxerófila. 

LVd27 - Assoc . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura 
média + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO + POOZOLICO VERMELHO AMARELO, ambos Tb textura 
arenosa e média/ média e argilosa, todos A fraco e moderado fase ca
atinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

LVd28 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura me
dia fase relevo plano e suave ondulado + PODZóLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura arenosa/média la-
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se relevo suave ondulado + PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta 
textura arenosa e média/média e argilosa fase relevo plano e suave on
dulado, todos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila. 

LVd29 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTROFICO textura mé
dja + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO DE PODZOLICO VERME
LHO AMARELO e PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALEN
TE EUTROFICO Tb textura arenosa/ média e média/argilosa fase pedre
gosa e concrecionária ou não + AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS, 
todos A fraco e moderado fase caatinga hiperxerófila relevo plano e sua
ve ondulado. 

LVd30 _ Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO textura média + AREIAS 
QUARTZOSAS, ambos DISTRÓFICOS A fraco e moderado fase caatin
ga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

LVd31 - Assoc. dc: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTROFICO textura mé
dia fase relevo suave ondulado + PODZóLICO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTROFICO Ib textura arenosa e média/ média e ar
gilosa fase relevo suave ondulado e ondulado + CAMBISOL EUIRÓFl
CO Ib textura média e argilosa fa se relevo suave ondulado e ondulado 
substrato gnaisse, todos A fraco c moderado fase caatinga hipoxeréfila . 

LVd32 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO textura média + AREIAS 
QUARIZOSAS, ambos DISIRúFICCS fase relevo plano e sua\'e ondLda
do + poozóuco VERMELHO AMARELO Ib textura arenosa/ média e 
média/argilosa fase pedregosa, rochosa e concrecionária relevo ~;w.'.Ve 

ondulado e ondulado, todos A fraco fase campo altimontano e caat:n
ga altimontana. 

LVd33 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso A moderado 
textura argilosa e muito argilosa fase floresta perenifólia relevo plano 
e suave ondulado. 

LVd34 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTROFICO coeso tex
tura argilosa e muito argilosa + PODZóLICO VERMELHO AMARELO 
Tb textura média/argilosa, ambos A moderado fase floresta perenjfólia 
relevo ondulado, -

LVd35 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso tex
tura argilosa e muito argilosa + PODZóLICO VERMELHO AMARELO 
Tb textura média/argilosa, ambos A moderado fase floresta perenifólia 
relevo ondulado e forte ondulado, 

LVd36 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso A moderado tex
tura argilosa e muito argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano 
e suave ondulado_ 

LVd37 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso tex
tura argilosa e muito argilosa + PODZóLICO VERMELHO AMARELO 
Tb textura média/ argilosa, ambos A moderado fase floresta subpere
nifólia relevo plano e suave ondulado. 

LVd38 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DTSTROFICO coeso A moderado tex
tura argilosa e muito argilosa fase floresta subperenif6lia relevo suave 
ondulado e ondulado, 

LVd39 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFlCO coeso tex
tura argilosa e muito argilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO 
Tb textura média/argilosa, ambos A moderado fase floresta subpereni
f61ia relevo ondulado e forte ondulado. 
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LVd40 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRúFICO coeso tex· 
tura argilosa e muito argilosa + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO, 
ambos fase floresta subperenifólia + PODZóLICO VERMELHO AMA.
RELO EQUIVALENTE EUTRúFlCO fase flores ta subcaducifólia. am· 
bos Tb textura média/argilosa, lodos A moderado fase relevo forte on
dulado e ondulado. 

LVd4l - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRúFICO coeso tex· 
tura argilosa e muito argilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO 
Tb textura média/argilosa, ambos A moderado fase floresta subcaduci
fólia relevo plano e suave ondulado. 

LVd42 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO OISTRúFICO coeso tex
tura argilosa e muito argilosa + PODZúLICO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura média/argilosa, ambos A mo
derado fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado e onduladô. 

LVd43 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRúFICO coeso tex
tura argilosa e muito argilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTRÓFICO Tb textura média/argilosa, ambos A mo
derado fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado. 

LVd44 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRúFICO coeso tex
tura média e argilosa + PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb com 
e sem fragipan textura arenosa e média/média e argilosa, ambos A ira· 
co e moderado fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondu
lado. 

LVdel - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRúFlCO e EU
TRóFICO textura média fase rele\'o plano e suave ondulado + POD
ZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO Tb tex
tura média/argilosa fase relevo ondulado e forte ondulado, ambos A mo
derado fase floresta caducifólia. 

LVde2 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRúFICO e EUTRO
FICO textura média fase relevo plano + GRUPAMENTO INDISCRI
MINADO de PODzúLICO VERMELHO AMARELO e PODZOLICO VER
MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO, ambos Tb textura 
arenosa/média e média/argilosa fase relevo suave ondulado, todos A 
fraco e moderado + AREIAS QUARTZOSAS DlSTRúFICAS A fraco 
fase relevo plano, todos fase caatinga hipoxerófila. 

LVde3 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRÚFICO e EUTRÚ· 
FICO textura média + PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVA
LENTE EUTRúFICO Tb textura arenosa e média/média e argilosa, amo 
bos A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo plano. 

LVde4 -Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRúFICO e EUTRú
FICO textura média + AREIAS QUARTZOSAS DlSTRúFICAS + POD
ZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO latossó
lico textura arenosa/média, todas A fraco fase caatinga hiperxerófil;l 
relevo plano. 

LVdeS - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO e EUTRú
FICO textura média + CAMBISOL EUTRÓFICO Ta e Tb textura média 
e argilosa fase substrato calcário + POOZÚLICO VERMELHO AMA
RELO EQUIVALENTE EUTRúFICO Tb textura arenosa/média e mé
dia/argilosa, todos A fraco fase caatinga hiperxerófi1a relevo plano. 
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LVel - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura 
argilosa + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EOUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb textura média/ argilosa + SOLOS LlTOLICOS EUTRÓ· 
FICOS textura arenosa e méd iZl fase subs trato gnaisse e granito, todos 
A moderado fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondu
lado. 

LVe2 - LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTROFICO A fraco e modcrado 
textura média fase caatinga hipoxer6fiLa relevo plano e suave ondulado. 

LVe3 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO + LATOSOL VERMELHO 
ESCURO, ambos EUTROFICOS A fraco e moderado (';!xtura média fa
se caatinga hipoxerófila re levo plano. 

LVe4 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTROFICO tex tura mé· 
dia + PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRO
FICO Tb textura média/ média e argilosa, ambos fase caatinga hipoxer6-
fila relevo plano e suave ondulado + PLANOSOL SOLÚDICO EUTRÓF[· 
CO Ta textura arenosa e média/ média e argi losa fase caat inga hiperxe
r6fila relevo plano, lodos A fraco e moderado. 

LVeS - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTROFJCO A fraco e 
moderado textura média + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTROFICO Tb A moderado textura média/ arg ilosa, 
ambos fase caatinga hipoxerófila re levo plano e suave ondulado. 

LATOSOL VERMELHO ESCURO 

LEd - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO tex tura arg i
losa fase cerrado subcaducifólio e floresta subcaducifólia + CAMBI
SOL EUTROFICO Tb textura média fase floresta caducifólia + SOLOS 
LITóLTCOS EUTROFlCOS textura. média e argilosa fase caatinga hipo
xerófila, ambos fase substrato gnaisse, todos A moderado fase relevo 
ondulado e forte ondulado. 

LEel - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRóFICO fase relevo 
plano e suave ondulado + CAMBJSOL EUTRÓFICO Jatossólico e não 
Jatoss6lico Tb fase relevo suave ondulado e ondulado substrato calcá
rio, ambos A moderado ,textura argilosa fase floresta caducifólia. 

LEe2 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRÓFICO A moderado 
textura argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado + LATOSOL 
VERMELHO AMARELO EUTRÚFICO A fraco e moderado textura m~~

dia fase relevo suave ondulado, ambos fase caatinga hipoxeróhla. 

LEe3 - Assoe_ de: LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO textura argi
losa + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRO
FICO Tb textura média/ argilosa, ambos A moderado fase caatinga hi
poxerófila relevo suave ondulado e ondulado . 

LEe4 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO + CAMBISOL 
EUTROFICO Ta e Tb + CAMBISOL EUTRÓFICO Ta raso, ambos C car
bonálico e não carbonático subst rato calcário, todos A moderado textu
ra média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave on
duladO. 

LEeS - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRÓFICO textura média 
e argilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EI!. 
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TRÓFICO Tb textura média/argilosa + SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFI
COS textura arenosa e média fase sub~trato gnaisse e granito, todos A 
moderado fas-e caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado. 

~ATOSOL variação UNA 

LUdl - LATOSOL variação UNA DISTRÓFICO A moderado textura muito argi
losa e argilosa fase floresta perenifólia relevo forte ondulado e monta
nhoso. 

LUd2 - Assoe. d:!: LATOSOL variação UNA DISTRóFICO textura muito argilo
sa e argilosa + PODZóUCO VERMELHO AMARELO Ta textura média/ 
argilosa, ambos A moderado fase floresta perenifólia relevo ondulado e 
suave ondulado, 

LUd3 - LATOSOL variação UNA DTSTRÓFICO A moderado textura muito ar· 
g: losa c argilosa fase floresta subperenifólia relevo forre ondulado e 
montanhoso. 

PODZÓLICO :; ERl ..... IEL HO AMARELO argila de atividade baixe. 

PVI - Asooe. de: I' ODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb + PODZÓLICO 
VERMELHO AMARELO Ta, ambos textura média/ argilosa + PODZO
LICO VERMELHO AMARELO Tb textura arenosa/média, todos A mo
derado fase floresta perenif6lia relevo suave ondulado e ondulado. 

PV2 - Assoe . de: PODZÓLlCO VERMELHO AMARELO Tb textura média/ar
gilosa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO coeso tex
tura argilosa e muito argilosa, ambos A moderado fase floresta subpe
renifólia relevo plano e suave ondulado. 

PV3 - Assoe. de: PODZÓLlCO VERMELHO AMARELO + PODzóLlCO VER
MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO, ambos Tb A mode
rado textura média/argilosa fase floresta subpereni~ólia relevo suave 
ondulado e ondulado. 

PV4 - Assoe. de: PODZÓLlCO VERMELHO AMARELO Tb + PODZÓLICO 
VERMELHO AMARELO Ta, ambos textura média/argilosa + PODZÓ
LICO VERMELHO AMARELO Ib textura arenosa/média, todos A mo
derado fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

PV5 - Assoe. de: PODZÓLlCO VERMELHO AMARELO + PODZÓLlCO VER
MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO, ambos Tb A mode· 
rado textura média/argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondula
do e forte ondulado. 

PV6 - Assoe. de: PODZÓLlCO VERMELHO AMARELO + PODZÓLICO VER
MELHO AMARELO plinthieo fase relevo ondulado + PODZÓLICO VER
MELHO AMARELO com fragipan fase relevo plano e suave ondulado, 
todos Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta subperenifó
lia. 

PV7 - Assoe. dê: PODZóLICO VERMELHO AMARELO fase relevo ondulado 
e forte ondulado + PODZOLICO VERMELHO AMARELO com e sem 
fragipan fase reh::vo plano c SUélve ondulado, ambos Tb textura média/ 
argilosa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO coeso tex
tura argilosa fase relevo plano c suave ondulado, todos A moderado fa
se floresta subpcrcnifólia e pcrcnifólia. 
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PV8 - Assoe . de: POOZúLlCO VERMELHO AMARELO Tb textura média/ar· 
gilosa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÚFICO coeso textu· 
Ta argilosa e muito argilosa, ambos A moderado fase floresta subpcre~ 

nifólia relevo ondulado c forte ondulado. 

PV9 - Assoe. de: PODZóLlCO VERMELHO AMARELO + PODZúLICO VER· 
Mi;LIfO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÚFICO, ambos Tb to"tur. 
média/argilosa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO 
coeso textura argilosa e muito argilosa. todos A moderado fase flo('csta 
subpercnifólia relevo ondubdo c forte ondulado . 

PVIO - Assoc . de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO + PODZúLICO VER· 
MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÚFICO, ambos Tb textura 
média/argilosa + LATOSOL variação UNA DISTRúFICO textura mui· 
to argilosa e argilosa, todos A moderado fase floresta perenifólia relevo 
montanhoso e forte ondulado. 

PVll - Assc. de: PODzóLlCO VERMELHO AIA.t.J.E:..O Tb A moderado textura 
média/argilosa + PODZúLlCO VERMELHO AMARELO Tb A fraco c 
moderado textura arcno53/média + LATOSOL VERMELHO ÃMARELO 
DISTRóFICO A moderado (cx tura média + PODZóLICO VERMELHO 
AMARELO plinthico A fraco e moderado textura arenosa e média/argi
losa, todos fase concrecionária c não concrecionária, floresta subpere
nifólia, peren i fó1ia . c cerrado relevo suave ondulado, ondulado e forte 
ondulado. 

PVI2 - Assoc. de: PODZóLICO VERMELHO AMARELO Tb textura média/argi· 
losa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO coeso textura 
argilosa e muito argilosa, ambos A moderado fase floresta subperenif6-
Jia relevo forte ondulado c montanhoso. 

PV13 - Assoe. de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO fase floresta subpereni
fólia e subcáducifólia + PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVA· 
LENTE EUTRÓFICO fase flores ta subcadueifólia. ambos Tb textura 
média/argilosa fase rele, ·o ondulado + PLANOSOL SOLÔDIca EUTRÔ
FICO Ta textura anmosa e média/ média e argilosa fase floresta subca
ducifólia e caducifóli.:l relevo plano e suave ondul(l.do, todos A modero
do. 

PVl4 - Assoc. de: PODZóLICO VERMELHO AMARELO Tb textura média/arg i· 
losa fase relevo suave ondulado e ondu lado + LATOSOL VERMELHO 
AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase relevo suave c ndulado, 
ambos A moderado (ase floresta subC:1ducifóHa. 

PVIS - Assoe. de: PODZóLlCO VERMELHO i\MARELO Tb textura média e mé· 
dia/argilosa + PODZóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRúFICO Tb e Ta textura média/argi losa, ambos A moderado fase 
floresta subcaducifólia relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado. 

PVl6 - Assoc. de: PODZóLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado tcxtum 
média e média/argilosa fase campo altimontano e floresta subperenifó
lia altimontana + SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A moderado e 
proeminente textura arenosa e média fase campo altimontano substrato 
quartzito e arenito, ambos fase relevo suave ondulado, ondulado e forte 
ondulado. 

PV17 - Assoc. de: PODZóLICO VERMELHO AMARELO Tb textura arenosa/ 
média c média /argilosa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRú. 
FICO textura média + PLANOSOL SOLóOrCO EUTRóFICO Ta texturl 
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arenosa e média/ média e argilosa, todos A fraco e moderado fase caa
tinga hipoxerófila relevo plano suave ondulado, 

PVI8 _ Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb textura arenosa/ 
média fase relevo suave ondulado e ondulado + AREIAS QUARTZOSAS 
+ LATOSOL VERMELHO AMARELO textura média, ambos DISTROFI
COS fase relevo plano e suave ondulado, 'todos A fraco e moderado fase 
caatinga hipoxerófila, 

PVI9 _ Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb textura arenosa/ 
média fase relevo plano e suave ondulado + AREIAS QUARTZOSAS 
DISTRÓFICAS fase relevo suave ondulado + PLANOSOL SOLôDICO 
EUTRÓFICO Ta tex tura arenosa e média/média e argilosa fase relevo 
plano e suave ondulado, todos fase floresta caducifólia + PODZÓLICO 
VERMELHO AMARELO Tb raso textura média/argilosa fase \:oncrecio
núria c:!rrado relevo suave ondulado e ondulado, todos A fraco e mo
derado, 

PV20 - Aoscc . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO abrúptico + PODZO
LICO VERMELHO AMARELO abrúptico com fragipan, ambos Tb A mo
derado textura arenosa/argilosa + PODZOL A proeminente e moderado 
textura arenosa, todos fase floresta perenjfólia relevo plano , 

PV21 - Assoe . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb abruptico e não 
abrúptico textura ar~nosa/média + ARETAS QUARTZOSAS + LATO
SOL VERMELHO AMARELO textura média, ambos DISTROFiCOS + 
PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb textura média/argilosa, todos 
A fraco e moderado fase cerrado floresta subperenifó1ia e subcaducif61ia 
relevo suave ondulado e ondulado. 

PV22 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb com ~ sem fragi
pan textura arenosa/média + AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS 
+ rODZOL textura arenosa e arenosa/média, todos A moderado c proe
minente fase floresta pcrenifólia rdevo plano e suave ondulado. 

PV23 - PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb com e sem fragipan A mode
rado c proeminente textura arenosa e média/argilosa fase floresta sub
caducifólia e caducifólia relevo plano e suave ondulado, 

PV24 - Assoe. de: PODZÓUCO VERMELHO AMARELO Tb com e sem fragi
pan textura arenosa e média/ média e argilosa + LATOSOL VERMELHO 
AMARELO DISTRúFICO coeso textura média e argilosa, ambos fase 
relevo plano e suave ondulado + PODZóLICO VERMELHO AMARELO 
Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado, ondulado e forte 
ondulado, todos A moderado fase tloresta subperenifólia . 

PV25 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Tb com e sem fragipan 
textura arenosa c média/argilosa + PODZOL textura arenosa e aren~ 
sa/média, ambos fase relevo plano e suave ondulado + PODZÓLICO 
VERMELHO AMARELO Tb textura média/ argilosa fase relevo ondula~ 
do, todos A moderado fase floresta subperenifólia e cerrado, 

PV26 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO com e sem fragipan + 
PODZOLICO ACINZENTADO DI STROFICO com fragipan, ambos Tb A 
fraco e moderado textura arenosa c média/argilosa fase cerrado relevo 
plano. 
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PV27 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb plinthieo A mode· 
rado e proeminente textura média/ argilosa fase relevo suave ondulado 
e ondulado + REGOSOL DISTRÚFICO com e sem fragipan textura are
nosa + PLANOSOL SOLóDICO EUTRúFICO Ta textura arenosa e mé· 
dia/média e argilosa, ambos A fraco e moderado fase relevo plano e 
suave ondulado, todos fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila. 

PODZOLu.:U VliRMHLHO AMAREI_O EQUIVALENTE EUTROFI CO 

PEl - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TROFICO Ta + PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb, ambos A mo
derado textura média/argilosa fase floresta subperenif61ia relevo ondu
lado e suave ondulado . . 

Plll - Assoe . de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU 
TROFICO Tb + PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Tb + PODIOLl· 
CO VERMELHO AMARELO Ta, todos A moderado textura média/argi
losa fase floresta percnifólia rele\'o ondulado c forte ondulado. 

~Ej - Assoe . de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TROFICO + PODZOLlCO VERMELHO AMARELO, ambos Tb text",'a 
média/argilosa + LATOSOL variação UNA DISTRÓFICO textura mlli
to argilosa e argi losa, todos A moderado fase floresta subperenifól ia 
relevo ondulado e forte ondulado. 

PE4 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TROFICO + PODZOLlCO VERMELHO AMARELO, ambos textura mé· 
dia/argilosa + CAMBISOL EUTRÓFICO textura média e argi losa fa~c 
sub.strato gnaisse e granito, todos Tb A moderado fase floresta subca
ducifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

PES - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRÓFICO Ib textura média/argi losa fase relevo ondulado e forte on
dulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTROFICO eoeso tex· 
tura argilosa e muito argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado, 
ambos A moderado fase f]oresta subcaducifólia. 

PE6 - Assoe . de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TROFICO Tb textura média /argilosa + CAMBISOL EUTROFICO Tb 
textura média e argilosa + SOLOS LITóLICOS EUTROFICOS textura 
média, ambos fase substrato gnaisse e granito, todos A moderado fase 
flores ta subcaducifólía relevo ondulado e forte ondulado. 

PE7 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRóFICO Ib textura média/argilosa fase relevo ondulado e forte ondu
lado + SOLOS LITÓLICOS EUIRÓFICOS textura média fase relevo 
ondulado, forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito, 
ambos A moderado fase floresta subcaducifólia. 

PE8 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU' 
TROFICO + PODZOLlCO VERMELHO AMARELO, ambos Tb A mo· 
derado textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia relevo for
te ondulado c montanhoso. 

PE9 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU. 
TROFICO Tb + PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTROFICO Ta + PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb, todos A 
moderado textura média/argilosa fa se floresta subcaducifólia relevo 
forte ondulado e montanhoso. 
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PElO - As'úc. de: PUDZüLICO VERMELHO AMARELO EQU IVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/argilosa fase relevo sua\'e ondulado, ondu
lado e lorte ondulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRO
FICO textura média e argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado. 
ambos A moderado fase flores ta subcaducifólia e caducifólia . 

PEll - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb textura média/argilosa fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado e ondulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DIS
TRÓF1CO textura média e argilosa fase floresta subcaducifólja relevo 
plano e suave ondulado, ambos A moderado. 

PE12 - Assoe . de: PUDZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb e Ta textura média/argilosa fase floresta caduci(ólia re
levo suave ondulado e ondulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO 
DISTRóFICO textura média c argi l o~:l fase flores ta subcaducifólia r e
levo pl::.no e suave ondulado, nmbos A moderado + BRUNIZEM AVER
MELHADO textura média/argilosa fase floresta caducifólia relevo sua· 
ve ondulado. 

PE I3 .- Assoc . de : PODZOLlCO VE&\1ELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/argilosa fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado e ondulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DIS
TRÓPICO textura média e argilosa fase floresta subcaducif61ia relevo 
p lano e suave ondulado, ambos A moderado + AREIAS QUATZOSAS 
DISTRÓFICAS A fraco fase floresta caducifólia relevo plano. 

PE I4 - Assoe . de: PüDZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb textura média/arg ilosa fase relevo suave ondulado + 
PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb textura arenosa/média + 
LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROF!CO textuTa méd;a e arg;
]osa, ambos fase rdevo plano e suave ondulado, todos A moderado fase 
floresta caducifólia. 

PE15 - Assoc. de: PODZüLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRúFICO Tb textura média/ar g ilosa fase relevo suave (lOdulado e on
dulado + SOLOS LITôLICOS EUTRúFICOS textura média fase relevo 
ondulado e forte ondulado substra to gnaisse e granito, ambos A mode
rado + BRUNIZEM AVERMELHADO textura média/argilosa fase r e .. 
levo suave ondulado e ondulado, todos fase flo resta caducifólia. 

PE16 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÚFICO Tb textura média/ argilosa fase relevo ondulado ;- SOLOS 
LITúLICOS EUTRóFICOS textura m édia fase relevo ondulado e forte 
ondulado substrato filito e xis to, ambos A moderado fase floresta ca· 
ducifólia. 

PE17 - Assoc. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura médiaiarg;losa + SOLOS LITOLICOS EUTRÚ 
FICaS textura arenosa e média fase substrato gnaisse e gran ito, ambos 
A mode rado fase floresta caducif6Jia relevo ondulado e forte ondulado. 

P"-lH - Assoe. de: POOZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb textura média/ argilosa fase relevo ondulado e forte on· 
dulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO pouco pro
fundo textura m édia e argilosa fase relevo plano e suave ondulado + 
SOLOS LITúLICOS EUTRóFTCOS textura média fase relevo ondulado 
e forte ondulado substra to gnajsse e granito, todos A moderado fase 
floresta caducifólia + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
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PEI~ - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/argilosa + LATOSOL VERMELHO .\MA
RELO DISTRóFICO textura média e argilosa, ambos A moderado + 
CAMBISOL EUTROFICO latossólico e não latoss61ico Tb textura mé· 
dia + SOLOS LITóLlCOS EUTRÓFICOS textura arenosa e média, amo 
bos A fraco e moderado fase substrato gnaisse e granito, todos fase ca
atinga rupoxerófila e floresta caducif6Ha relevo ondulado, forte ondu
lado e montanhoso. 

PElO - Assoc . de: PODZoLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Ib textura média/argilosa fase floresta caducifólia + SOLOS 
LITóLICOS EUTROFICOS textura média fase caatinga hipoxerófi~a 
substra.to gnaisse e granito, ambos A moderado relevo suave ondulado e 
ondulado. 

FE21 - Assoc. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Ib a moderado textura média/argilosa fase relevo suave 
ondulado e ondulado + PLANOSOL SOLODICO EUTROr-ICO Ta A fra
co e moderado textura arenosa e média/média e argilosa fase relevo 
plano e suave ondulado + SOLOS LlTOLlCOS EUTROFICOS A fraco 
e moderado textura arenosa e média fase relevo suave andulado, ondu
lado e forte ondulado substrato gnaisse e granito, todos fase floresta 
caducif6lia e caatinga hipoxerófi1a . 

PE22 - Assoc . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado c on
dulado + LA TOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura ar
gilosa e média fase relevo suave or..c.\.lJado, ambos A moderado fase ca
atinga hipoxerófila. 

PE23 - Assoe. de: POD.ZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/ argilosa + CAMBISOL EUTRúFICO Ta e 
Tb textura média e argilosa + SOLOS LITOLlCOS EUTROFICOS te,
tura média, ambos fase substrato gnaisse e granito, todos A mooera
do fase caatinga hipoxerófila relevo suave o!'!.dulado e ondulado. 

PE14 - Assoe . de: i'ODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQU [VALE NTE EU
TROFICO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado e on
dulado + PODZOLTCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRóFICO Tb abrúptico textura arenosa/argilosa fase relevo forte on
dulado e ondulado + SOLOS LlTOLICOS DISTROFICOS textura mé
dia fase re1evo forte ondulado e montanhoso substrato arenito e silti
to, todos A moderado fase caat inga hipoxerófila + AFLORAMENTOS 
DE ROCHA. 

PEZ5 - Assoc. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUJVALENTE EU 
TRóFICO Tb textura média/argilosa fase re Levo SU3ve ondulado e on· 
dulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura mé
dia e argilosa fase relevo suave ondulado, ambos A moderado + PLA
NOSOL SOLúDICO EUTRóFICO Ta A fraco e moderado textura are
nosa e média/média e argilosa fase relevo plano, todos fase caatinga 
hipoxerÓfiJa. 

PE16 - Assoc. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/ argilosa + CAMBISOL EUTROFICO la
tossólico textura média e argilosa fase substrato gnaisse e granito, re
levo ondulado e forte ondulado + SOLOS LlTOLICOS EUTROFICOS 
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textura arenosa e média fase relevo ondulado, forte ondulado e monta
nhoso substrato gnaisse e granito, todos A moderado fase caatinga hi. 
poxerófila. 

PE27 - Asso<:. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRáFICO Tb A moderado textura média/argilosa fase relevo ondulado 
e forte ondulado + SOLOS LITOLlCOS EUTROFICOS A fraco e m<>
derado textur.a arenosa e média fase relevo ondulado, forte ondulado e 
montanhoso substrato gnaisse, xisto e granito, ambos fase caatinga hi
poxe.rófila. 

PE28 - Asso<: . de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb textura média/argilosa fase relevo plano e suave ondula
do + SOLOS LITóLICOS EUTRÚFICOS textura média fase relevo sua
ve ondulado e ondulado substrato x:sto, ambos A fraco e moderado 
fase caatinga hipoxerófila. 

PE29 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÚFICO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado e on
dulado + LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO e DISTRO
FICO + LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTROFICO e DISTROFI
CO, ambos textura média e argilosa fase relevo plano e suave ondula
do, todos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila. 

PE3U - Assoe . de: PUDZOLICU VERMELHO A1IARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/argilosa fase pedregosa e não pedregosa 
relevo suave ondulado e ondulado + SOLOS LITóLICOS EUTRÚFI· 
COS textura arenosa e média fase relevo ondulado e forte ondulado 
substrato gnaisse, grani to e xis to, ambos A fraco e moderado fase caatin
ga hipoxerófila. 

PE31 - Assoe . de: PUDZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb + BRUNO NAU CALCICO, ambos textura média/argilo
sa fase pedregosa e não pedregosa relevo suave ondulado e ondulado ;
SOLOS LITóLICOS EUTRÚFICOS textura arenosa e média fase relevo 
suave ondulado e ondulado substrato gnaisse + LATOSOL VERMELHO 
AMARELO DISTROFICO textura média fase relevo plano e suave ondu· 
lado, todos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila e hiperxer6-
fila. 

1't:32 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRóFICO Tb textura arenosa/média fase relevo suave ondulado + LA
TOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura média fase re
levo plano c suave ondulado, ambos fase floresta caducifólia e caatin
ga hipoxer6fila + PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura are
nosa e média/média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano 
e suave ondulado + SOLOS ALLVIAIS EUTRÚFICOS textura indiscri
minada fase floresta caducifólia de várzea relevo plano, todos A fraco 
e moderado. 

PE33 - Assoc. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRóFICO Tb textura arenosa/média e média/argilosa + PLANOSOL 50. 
LÚDICO EUTRÓFICO Ta textura arenosa e média/média e argilosa, ambos 
fase relevo plano e suave ondulado + SOLOS LITóLICOS EUTROFTCOS 
textura arenosa e média fase relevo suave ondulado e ondulado substra
to goaisse + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura 
média fase relevo !,')Jano e suave ondulado. todos A fraco e moderado 
fase caatinga hipoxerófila. 
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I'E34 - Assoc . de: PUDZOLICO VERMELHO AMARELO EQüIVALENTE . EU
TROFICO Tb tex tura arenosa/média e média/argilosa fase relevo sua
ve ondulado e ondulado + PLANOSOL SOLODlCO EUTROFICO Ta 
textura arenosa e média/ média e argilosa fase relevo plano e suave on
dulado + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS t~xtura arenosa e r:lédia 
fase relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito, to
dos A fraco c moderado fase caatinga hipoxcrófila. 

I'E35 - Assoc. de: PUDZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/ argilosa fase relevo suave ondulado e on
dulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO D1STROFICO textura mé
dia fase relevo plano e suave ondulado, ambos A fraco fase pedregosa c 
não pedregosa c conçredonária e não concrecionária fase caatinga hi
perxerófila. 

PEl6 - Assoe . de: I'UDZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRóFICO Tb textura média/ argilosa fase concrecionária e não caDere
cionária e pedregosa e não pedregosa + BRUNO NÃO CALCICO tex
tura m édia/ argilosa fase pedregosa + SOLOS LITOLICOS EUTRÓFI
COS teitura média fase substrato )o: isto, todos A fraco fase caatinga 
hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado. 

PEl7 - Assoc. de: GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de PODZOLICO VER
MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO + PODZOLlCO VER
MELHO AMARELO, Ib textura arenosa e média/média e argilosa fase 
concrecionária e não concrecionária pedregosa e não pedregosa + LA· 
TOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura média + GRU
PAMENTO INIJISCRIMINADO de 'PLANOSOL SOLODICO EUTROFI
CO e SOLONETZ SOLODIZADO, Ta textura arenosa e média/média e . 
argi losa fase pedregosa e não pedregosa, todos A fraco fase caatinga 
hiperxerófila relevo plano e suave ondulado. 

PE3S - Assoc . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TROFICO Ta e Tb abrúptico fase relevo ondulado e forte ondulado + 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRó'FICO Ta fase relevo suave ondulado e 
ondulado, ambos A fraco e moderado textura arenosa e média/média 
e argilosa fase caatinga hipoxerófila . 

PEl9 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRO
FICO Tb abrúptico textura média/ argilosa fase floresta caducif6lia + 
PLANOSOL SOLóDICO EUTROFICO Ta textura arenosa e média/mé
dia e argilosa fase caatinga hipoxerófila, ambos A moderado fase relevo 
plano e suave ondulado. 

PE40 - Assoc. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb abrúptico e não abrúptico textura média/argilosa fase 1» 

levo suave ondulado e ondulado + AREIAS QUARTZOSAS DISTROFI
CAS fase relevo suave ondulado, ambos A fraco e moderado fase caa
tinga hlpoxerófila. 

PE4I - ~ssoc. de: POI)ZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRúFICO Tb abrúptico e não abrúptico textura arenosa/média e argi
losa + SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média fa
se substrato ar.enito feldspático, ambos fase caatinga hipo.xerófila e 
floresta carlucifólia relevo ondulado e forte ondulado + PLANOSOL 
SOLODICO EUTRúFICO Ta textura arenosa e média/ média e argilosa 
fase caatinga üipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado, todos A 
fraco e moderado. 
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PE42 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRóFICO Tb abrúptico e não abrúptico A fraco e moderado textura 
arenosa/média e argilosa + REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO 
com e sem fragipan A fraco textura arenosa + PLANO SOL SOLóDICO 
EUTRÓFICO Ta A fraco e moderado textura arenosa e média/média e 
argilosa, todos fase caatinga hipoxerófila l"elevo plano e suave ondulado. 

PE43 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRúFICO Tb abrúptico e não abruptico textura arenosa/média + LA
TOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO e EUTROFICO textura 
média + AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS, todos A fraco fase 
caatinga hiperxerófila relevo plano . 

PE44 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROfICO Tb abrúptico plinthico e não plinthico textura arenosa/mé
dia + PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFI
CO latossólico textura média/argilosa + LATOSOL VERMELHO AMA
RELO DISTRÓFICO pouco profundo textura média e argilosa, todos A 
traco e moderado fase caatinga hipoxer6fila relevo suav..:! ondulado. 

PE45 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRúFICO Tb abrúptico plinthico e não plinthico so16dico e não solódi, 
co textura média/argilosa fase relevo plano e suave ondulado + SOLOS 
LITóLICOS EUTRÓFICOS textura média fase relevo suave ondulado e 
ondulado substrato xisto, ambos A fraco e moderado fase caatinga hi· 
poxerófila. 

BRUNIZEM AVERMELHADO 

BVI - Assoe. de: BRUNIZEM AVERMELHADO textura média/argilosa + BRU
NIZEM AVERMELHADO Jitólico tex tura média e média/argilosa, ambos 
fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

BV2 - Assoe . de: BRUNIZEM AVERMELHADO textura média e média/argi
losa + BRUNO NÃO CALCICO A moderado textura média/argilosa + 
SOLOS LITóLICOS EUTRÚFICOS A modcl'ado e chernozêmico textura 
média fase substrato gnaisse e granito, relevo ondulado, forte ondulado e 
montanhoso + PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Tb A moderado 
textura arenosa e média/média e argilosa fase relevo suav.:: ondulado c 
ondulado, todos fase floresta subcaducifó!ia e caducifólia. 

BV3 - Assoe, de: BRUNIZEM AVERMELHADO li t6lico textura média e m é
dia/argilosa + SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS A moderado e eher
nozêmico textura argilosa e média fase substrato gnaisse e anfibólito, 
ambos fase relevo suave ondulado e ondulado + PLANOSOL SOLóDI
CO EUTRúFICO Ta A moderado textura média/argilosa fase relevo 
suave ondulado, todos fase floresta cadudfólia. 

BRUNO NAO CÁLCICO 

NCl - Assoe. de: BRUNO NÃO CALCICO vértico e não vértico textura média/ 
argilosa + VERTISOL, ambos fase pedregosa e não pedregosa + SO, 
LOS LITóLICOS EUTRÚFICOS textura arenosa e média fase substra· 
to gnaisse e xisto + PLANOSOL SOLODICO EUTRÚFICO Ta textw 'a are· 
nosa e média/média e argilosa fase pedregosa e não pedregosa, todos A 
fraco fase caatip..ga hiperxer6fila relevo plano e suave ondulado. 
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NC2 - Assoe. de: BRUNO NÃO CALCICO vértico e não vértico textura média/ 
média e argilosa fase pedregosa + SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS 
textura arenosa e média fase substrato gnaisse e xisto, ambos fase re
levo suave ondulado + PLANOSOL SOLÓDICO EUTRóFICO Ta textura 
arenosa e média/média e. a rgilosa fase relevo plano, suave ondulado e 
ondulado, todos A fraco fase caatinga hipcrxerófila. 

NC3 - Asoc de: BRUNO NÃO CALCICO vértieo textura média/argilosa + 
SOLOS LITÓLICOS EUTRúFICOS textura arenosa e média fase subs
trato gnaisse, ambos fase relevo suave ondulado + PLANOSOL SOLO
DICa EUTRóFICO Ta textura arenosa e média/média e argilosa fase 
relevo plano e suave ondulado, todos A fraco fase caatinga hiperxerófila. 

NC4 - Assoe. de: BRUNO NÃO (ALeICO vértico com e sem C carbonático 
textura média/argilosa fase relevo ondulado e forte ondulado + CAM
BISOL EUTROFICO vértico com C carbonático textura argilosa fase 
relevo suave ondulado e ondulado subs trato calcário, ambos A modera
do fase caatinga hipoxerófila. 

NCS - Assoc. de: BRUNO NÃO CALeICO planossólico textura arenosa/média 
fase relevo suave ondulado c ondulado + PLANOSOL SOLODICO EU
TRóFICO Ta textura arenosa e média/ média e argilosa fase relevo sua
ve ondulado, ambos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila. 

NC6 - BRUNO NÃO CALCICO planossólico com e sem C carbonático A fraco 
textura arenosa/média fase pedregosa caatinga hiperxerófila l·elevo pla
no, suave ondulado e ondulado. 

PLANOSOL 

PLe - Assoe . de: PLANOSOL EUTRóFJCO + PLANOSOL SOLóDICO EUTRú
FICO, ambos Ta e Tb tex1'll.ra arenosa e média/argilosa e muito argi
losa + SOLOS LITÓLICOS EUTRóFICOS textura arenosa e média fa
se substrato gnaisse, todos A moderado fase floresta caducifólia rclavo 
suave ondulado. 

PLSel - Assoc. de: PLANOSOL SOLóDICO EUTRÓFlCO Ta + BRUNO NÃO 
CALCICO planossólico, ambos A moderado textura média/argilosa fase 
floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

PLSe2 - Assoe. de: PLANOSOL SOLóDICO EUTRÓFICO Ta A moderado textu
ra arenosa e média/média e argilosa fase relevo plano e suave ondula
do + SOLOS LITÚLICOS EUTRÓFICOS A moderado e ehernozêmieo 
textura média fase relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e 
granito + BRUNO NAO CALCICO planossólico A moderado textura me
dia/argilosa + BRUNIZEM AVERMELHADO litólico textura média e 
média/argilosa, ambos fase relevo suave ondulado, todos fase flo:festa 
caducifólia e caatinga hipoxerófila. 

PLSe3 - Assoc_ de: PLANOSOL SOLóDICO EUTRÓFICO + SOLONETZ SOLO
DIZADO, ambos Ta + PODZóLlCO VERMELHO AMARELO . EQUI
VALENTE EUTRúFICO Tb abrúptico plint'b.ico solódico e não solódi
co" todos textura arenos,! e média/ média e argilosa fase relevo plano e 
suave ondulado + SOLOS LITúLICOS EUTRÓFICOS textura arenosa 
e média fase relevo suave ondulado e ondulado substmto gnaisse e gra
nito, todos A fraco e moderado fase floresta caducifólia e caatinga hi
poxerófila. 
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PLSe4 - Assoe . de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura aIenosa e 
média/ média e argilosa + SOLOS LITOLlCOS EUTROFICOS textura 
arenosa c média fase substrato gnaisse e granito, ambos A fraco e mode.. 
rado fase caatinga 'hipoxerófi la relevo plano e suave ondulado. 

PLSeS - Assoe. de : PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa + VERTlSOL + SOLOS L1TOLlCOS EUTRó
FICOS textura arenosa e média fase substrato gnaisst! e granito, todos A 
fraco c moderado fase caat inga hipoxerófiJa relevo plano c suave ondu
lado. 

PLSe6 - Assoc. de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO + SOLONETZ SOLO
DIZADO, ambos Ta A fraco e moderado textura arenosa e média/ar
gilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. 

PLSe7 - Assoe. de : PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa e 
média/ média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado + SOLOS 
LITúLICOS EUTRÓFICOS textura arenosa e média fase relevo suave 
ondulado e ondulado substrato gna isse c granito + PODZÓLICO VER
MELHO All.ARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb raso ,.,x tura mé
dio cascalhenta fase relevo suave ondulado, todos A fraco e moderado fase 
caatinga hipoxerófila. 

PLSe8 - Assoe . de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa " 
média/média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado + BRUNO 
NAO CÁl CJCO vértico textura média/argilosa fase pedregosa e não pe
dregosa + SOLOS LITOU COS EUTRóFICOS textura arenosa c média, 
fase relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito, todos A fraco e 
moderado fase caatinga hipoxerófila. 

PLSe9 - Assoe. de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa c 
média/média e argilosa + REGOSOL EUTROFICO e DlSTROFICO 
textura arenosa, ambos fase relevo pLano e sua ondulado + SOLOS 
LITOLlCOS EUTROFICOS tex tura arenosa e média fase relevo suave 
ondulado substrato gnaisse e granilo, todos A fraco e moderado fase 
caatinga hipoxerófila. 

PLSel0-Assoc. de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa e 
média/ média e argilosa + REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO tex
tura arenosa, ambos fase relevo plano e suave ondulado + CAMBISOL 
EUTRÓFICO Ta raso e não raso textura média fase pedregosa + SO
LOS LITÓLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média, ambos fase 
relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito, todos A fraco e mo
derado fase caatinga n ipoxerófila. 

PLSell-Assoe. de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa fase relevo plano + POOZÓLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura média/argilosa 
fase relevo plano e suave ondulado, ambos A fraco e moderado fase ca
atinga hipoxer6fi1a. 

PLSe12 - Assoe. de: PLANOSOL SOLODlCO + SOLONETZ SOLODIZADO ambos , 
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Ta textura arenosa e média/média c argilosa + PODZÓLICO ACINZEN
TADO EUTRúFICO Tb com e sem duripan textura média c média/ ar
gilosa, ambos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila relevo 
plano e suave ondulado. 



PLSe13 - Assoc. de: PLANOSOL SOLÓDlCO EUTRÓFICO Ta textura arenosa e 
média/ média e argilosa fase caatinga hipoxerófila + SOLOS ALUVIAIS 
EUTRÓFICOS Ta e Tb textura indiscriminada fase floresta caducifólia 
de várzea, ambos A fraco e moderado fase relevo plano. 

PLSel4 - Assoc. de: PLANOSOL SOLÓDlCO EUTRÓFICO + SOLONETZ SOLO
DIZADO, ambos Ta textura arenosa e média/ média e argilosa fase pe
dregosa e não pedregosa relevo plano e suave ondulado + SOLOS 
LITúLICOS EUTRÓFICOS textura arenosa e média fase relevo suave 
ondulado substrato gnaisse e granito, todos A fraco fase caatinga ru· 
perxerófila. 

PLSel5 - Assoc. de: PLANOSOL SOLÓDICO EUTRóFICO + SOLONETZ SOLO· 
DIZADO, ambos Ta textura arenosa e média/média e argilosa fase rele
vo plano e suave ondulado + BRUNO NÃO CALCICO vértico textura 
média/ argilosa fase relevo suave ondulado, todos fase pedregosa e não 
pedregosa + SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS textura arenosa e mé
dia fase relevo ondulado substrato gnaisse e granito, todos A fraco fa
se caatinga hiperxerófila . 

PLSeI6-Assoc_ de: PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa + PODZóLICO VERMELHO AMARELO Tb tex
tura arenosa/média + SOLONETZ SOLODIZADO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa, todos A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo 
plano e suave ondulado 

PLSel7 - Assoc . de: PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO + SOLONETZ SOLODI
ZADO, ambos Ta textura arenosa e média/média e argilosa fase relevo 
plano e suave ondulado + SOLOS LITOLICOS DISTRóFICOS textura 
arenosa fase relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato 
arenito, todos A fraco fase caatinga hiperxer6fila . 

PLSeI8-Assoc . de: PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa + AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS + 
VERTISOL fase pedregosa, todos A fraco fase caatinga hiperxerófila. 
relevo plano e suave ondulado . 

PLSel9 - Assoc . de: PLANOSOL SOLÓDICO e NÃO SOLODICO, ambos EUTRÓFI· 
CUS Ta com e sem C carbonático textura arenosa e média/média e ar
gilosa + PODZÓLiCO VERMELHO AMARELO Tb abruptico textura a· 
renosa/média, todos fase relevo plano e suave ondulado + BRUNO NÃO 
CALCICO planossólico com e sem C carbonático textura arenosa e mé
dia/média e argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado, todos A 
fraco e moderado fase caatinga hipoxeTÓfila. 

PLSe20-Assoc_ de: PLANOSOL SOLÓDICO e NJ\O SOLÓDICO, ambos EUTRÓF!· 
COS Ta com e sem C carbonático textura arenosa e média/média e ar
gilosa + PODZÓLiCO VERMELHO AMARELO Tb abruptico textura 
arenosa/média, todos A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado . 

PLSe21- Assoc. de: PLANOSOL SOLÓDlCO e NÃO SOLODICO, ambos EUTRÓ
FICaS Ta com e sem C carbonático textura arenosa e média/média e 
argilosa + VERTI SOL + SOLONETZ SOLODIZADO Ta com e sem C 
carbonático textura arenosa e média/média e argilosa, todos A fraco fa
se pedregosa caatinga hiperxerófi10 relevo plano e suave ondulado. 
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PLSe22 - Assoe. de: PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO fase relevo suave ondu
lado + SOLONETZ SOLODlZADO fase relevo plano e suave ondulado, 
ambos Tb A fraco textura arenosa e média/média e argilosa + SOLOS 
LITúLICOS DISTRúFICOS e EUTRúFICOS A fraco e moderado textu
ra arenosa, média e siltosa fase substrato meta-siltito c meta-arenito 
relevo suave ondulado, todos fase caatinga hipoxerófila. 

PODZOL 

PI - Assoe. de: PODZOL A moderado e proeminente textura arenosa + AREIAS 
QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco e moderado, ambos fase flores
ta perenifólia de restinga e campo de resünga + SOLOS HIDROMORFI
COS INDISCRIMINADOS fase campo de vár7.ea, todos fase relevo plano. 

P2 - Assoe. de: PODZOL A fraco, moderado e proeminente textura arenosa + 
PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb com e sem fragipan A fraco e 
moderado textura arenosa/média, ambos fase relevo plano e suave on
dulado + AREIAS QUARTZOSAS DISTRúFICAS A fraco fase relevo 
suave ondulado + PODZúLlCO VERMELHO AMARELO Tb A fraco e 
moderado textura média/ argilosa fase concrecionária c sei:<osa relevo 
suave ondulado e ondulado, todos fase cerrado. 

CAMBISOL 

Cd - Assoe. de : CAMBISOL DISTRóFICO Tb textura argilosa e muito argilo-
sa fase substrato gnaisse e roch::::. intermediária + PODZóLICO VER
MELHO AMARELO + PODzúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVA
LENTE EUTROFICO, ambos Tb textura média/argilosa, todos A mode
rado fase floresta perenifólia .:'elevo forte ondulado c montanhoso, 

Cel - Assoe. de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta e Tb fase relevo plano e suave 
ondulado + CAMBISOL DISTRúFICO latossólico + CAMBISOL EU
TROFICO Ta raso C carbonático, ambos fase relevo plano, todos A mo
derado textura argilosa fase caatinga hipo:<cTÓfj la arbórea substrato cal
cário, 

Ce2 - Aosoc. de: CAMBISOL EUTRÚFICO Ta e Tb + CAMBISOL EUTRúFI-
CO Ta raso C carbonático. ambos A moderado textura argilosa fase caa
tinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado substrato c-:tlcário + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Ce3 - Assoe, de: CAMBISOL EUTROFICO Ta e Tb C carbonático e não carboná-
tico A moderado fase relevo suave ondulado e ondulado + SOLOS LI
TÓLICOS EUTROFICOS A fraco e moderado fase relevo ondulado. for
te ondulado e montanhoso, ambos textura argilosa fase caatinga hipo
xerófila arbórea substrato calcário + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Ce4 - Assoe. de: CAMBISOL EUTRúFICO Ta e Tb + CAMBISOL EUTRúFI-
CO Ta raso fase pedregosa C carbonático e não carbonático + CAMBI. 
SOL EUTRÓFICO latossólico, todos A moderado textura média e argilo
sa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado substrato 
calcário. 

CeS - Assoe . de: CAMBISOL EUTRúFICO Ta e Tb fase relevo plano + CAM-
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BISOL EUTROFICO Ta raso fase pedrego3"a e )'ochosa relevo plaRo e 
suave ondulado, ambos C carbonático e não carbonático fase substr.ato 



calcário + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO c EUTRÓ
FICO fase relevo plano, todos A fraco e moderado textura média e ar
gilosa fase caatinga hipoxerófila . 

Ce6 _ Assoe. de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta e Tb C C'3J'bonático e não carbo-
nático textura média e argilosa fese substrato calcário + VERTISOL C 
carbonático, ambos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila rele
vo plano c suave ondulado. 

Cc7 _ Assoe. de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta c Tb + CAMBISOL EUTRÓFI· 
CO Ta raso C carbonático e não carbonático, ambos textura média e ar
gilosa fase substrato calcário + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTRÓFICO Tb + BRUNOS N!lO CÁLCICOS INDIS
CRIMINADOS, ambos textura média e argilosa fase pedregosa e não 
pedregosa concrecionária e não ..:oncrecionária, todos A fraco fase caa
tinga hiperxerofila relevo p1ano e suave ondulado. 

Ce8 - Assoe. de: CAMBISOL EUTRÓFICO Ta raso C carbonático e não carbo-
nático A moderado textura argilosa fase substrato calcário + RENDZI. 
NA fase rochosa + VERTISOL A moderado C carbonático e não carbo
nático, todos fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado . 

Ce9 - Assoc. de: CAMBJSOL EUTRÓFICO Ta raso textura média e argilosa 
fase substrato calcário + VERTISOL + CAMBISOL EUTRÓFICO vérti· 
co textura argilosa fase substrato calcário, todos C carbonático e não 
carbonático A moderado fase caatinga hipoxerófila relevo plano. 

CeIO - Assoe. de: CAMBISOL EUTRÓFICO Ta ra30 fase pedregosa e não pedre
gosa + CAMBISOL EUTRÓFICO Ta e Tb, ambos A moderado textura 
média e argilosa + CAMBISOL EUTRóFICO vértico A chernozêmico 
e moderado textura argilosa fase pedregosa, todos C carbonático e não 
carbonático fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 
substrato calcário. 

::e1l - Assoe. de: CAMBISOL EUTRÓFICO Ta raso + CAMBISOL EUTRóFI. 
CO Ta e Tb, ambos textura média c argilosa + CAMBISOL EUTRóFI
CO vértico textura argilosa, todos C carbonático e n ão carbonático A 
moderado fase pedregosa caatinga hipoxerófjla relevo plano e suave 
ondulado substrato calcário + AFLORAMENTOS DE ROCHA . 

Ce12 - Assoc. de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta raso C carbonático e não carbo. 
nático A moderado textura média c argilosa fase relevo suave ondulado 
+ RENDZINA, ambos fase pedregosa c rochosa + SOLOS LlTÓLICOS 
EUTRóFICOS A moderado textura média (". argilosa, ambos fase relevo 
suave ondulado e ondulado, todos fase caatinga hipoxer6fila substrato 
calcário . 

Ce\3 - Assoe . de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta raso C carbonático e nâo car· 
bonático textura média e argilosa fase pedregosa e rochosa l'elevo suav(. 
ondulado c ondulado + SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFKOS textura média 
fase relevo suave ondulado, ondulado c forte ondulado, ambos A fraco e 
moderado fase caatinga hipoxerófila e hiperxerófila substrato calcário 
+ AFLORAMENTOS DE ROCHA . 

Cel4 - Assoe. de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta raso fase pedregosa e rochosa 
+ CAMBISOL EUTRóFICO Ta e Tb, ambos C carbonático e não carho
nático A fraco textura média e argilosa fase ca<ltinga hiperxerófiJa re
levo plano substrato calcário . 
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Ce15 - Assoe. de : CAMBISOL EUTROFICO Ta raso + CAMBISOL EUTROFI
CO Ta e Tb, ambos C carbonático e não carbonático tex tura média e 
argilosa fa se substra to calcár io + BRUNOS NAO CÁLCICOS INDIS
CRIMINADOS lexturzo. média/argilosa + VERTISOL, todos A fraco fase 
pedregosa e rochosa caatinga hipencerófila relevo plano. 

Ce16 - Assoc. de: CAMBISOL EUTRÓFICO Ta raso, C carbonático A fraco fas~ 
erodida pedregosa e rochosa relevo suave ondulado, ondulado c forte on
dulado + CAMBISOL EUTRóFICO Ta e Tb C carbonát ico c não carbo
ná tico A fraco e moderado fase relevo plano e suave o1ldulado, ambos tex
tura m édia e argilosa fase caatinga hiperxerófila substrato calcário . 

Ce17 - CAMBISOL EUTRóFICO la tossólico e não latossólico Ta e Tb A fraco 
tex tura média fase caatinga hiperxerôfil a relevo plano substrato calcá· 
rio. 

Cel8 - Assoe. de: CAMBISOL EUTROFICO latossólico textura argilosa + CAM· 
BISOL EUTROFICO Ta e Tb + CAMBISOL EUTROFICO Ta 
raso, ambos C carboná tioo e não carbonático textura média 
todos A moderado fase caa tinga hipoxerófila relevo plano 
calcário . 

e argilosa. 
substrato 

Ce19 - Assoc . de: CAMBISOL EUTROFICO latossólico e não latossólico Tb textu· 
ra argilosa + SOLOS LITOLICOS EUTROFlCOS tl' xtura média, ambos A 
moderado fase floresta caducifólia relevo ondulado c forte ondulado 
substr ato gnaisse. 

Ce20 - Assoe. de: CAMBISOL EUTROFICO latossólico e não latossólico Tb 
textura argilosa fase relevo ondulado e forte ondulado substrato gnais· 
se + PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFI· 
CO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado 
+ LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura média fase 
re levo suave ondulado, todos :\ moderado fase caatinga hipoxerófila . 

Ce21 - Assoe. de: CAMBISOL EUTROFJCO latossólico e não Ja tossól ico Tb 
textura média e argilosa fase subs tra to gnaiss..! e granito + PODZOLICO 
VERMELHO AMAkELO EQUIVALE!lTE EUTROFICO Tb '<x tura média/ 
argilosa + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura a renosa e média 
fase s ubstrato gnaisse e granit ..:>, todos A moderado fase caatinga hipo
xerófila relevo suave ondulado e ondulado. 

Ce22 - Assoc. de: CAMBISOL EUTROFICO latoss6lico e não la toss61ioo Tb tex· 
tura média e argilosa fase subs trato gnaisse e granito + PODZOLICO 
VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura média 
/argilosa + SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média. 
tase sub$trato enaisse e granito, todos 1\ mod..!rado fase ca.1tinga hipo
xerófila relevo ondulado e forte ondulado. 

Ce23 - CAMBISOL EUTROFICO Tb C carbonático e não carbonático A mode· 
rado textura média com cascalho fase caatinga hiperxerófila relevo pla~ 
no substrato calcário. 

VERTISOL 

Vi - VERTI SOL l:om ~ sem carbonato A moderado e ch~rnoúmico fase flo-
resta subcaducif61ia relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado 
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V2 - Assoc. de: VERTISOt com e sem carbonato A moderado e chemozkmi. 
co fase relevo suave ondulado + PODzúLICO VERM ELHO AMARELO 
Ta A moderado textura rnédia/m-gilosa fase relevo suave onduJado e 
ondulado, ambos fase floresta pcrenifólia e subperenif6lia . 

V3 - Assoe. de: VERTISOL A moderado c chernozêmico + PLANOSOL SOLO. 
DICO EUTRÚFTCO Ta A mode.r<l do tex tura arenosa e média/ média e 
argilosa, ambos com e sem C carbonático fase floresta wducifólia rele. 
vo plano e suave ondulado, 

V4 - Assoc. de: VERTISOL com C carbonático A fraco e moderado fas~ rele-
vo suave ondulado e ondulado + PLANOSOL SOLÚDICO e NÃO SOLO
DICa, ambos EUTROFICOS Ta com carbonato A fraco textura arenosa 
e média/média e argilosa fase rele\'o plano e suave ondulado + BR UNO 
NÃO CALCICO SOLODICO e NÃO SOLODICO planossólico com e sem 
carbonato A fraco textura arenosa e média/média e argilosa fase rele
vo suáve ondulado e ondulado, tedos fase caatinga hipoxerófila . 

V5 - Assoe. de: VERTISOL + CAMBJSOL EUTROFICO Ta raso e não raso 
textura argilosa e média fase rochosa, pedregosa e não pedregosa subs· 
trato calcário, ambos com e sem carbonato A fraco fase caatinga hiper
xer6fila relevo plano. 

V6 - Assoe de: VERTISOL fase relevo plano, suave ondulado e ondulado + 
SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS textura siltosn e média fase substra
to xisto e gnaisse + CAMBISOL EUTRóFICO Ta litó lico textura si1to. 
sa fase pedregosa substrato xisto, ambos relevo suave ondulado e on, 
dulado, todos A fraco e moderado fase caatinga hiperxerófila e hipo
xerófila. 

V7 - Assoe. de: VERTISOL + BRUNO NÃO CALCICO vértico texlura média! 
argilosa, ambos fase pedregosa relevo suave ondulado e ondulado .).. SO
LOS LITOLICOS EUTROFICOS textura média fase relevo suave ondula
do, ondulado e forte ondulado subs tra to gnaisse + PLANOSOL SOLô
DICO EUTROFICO Ta textura arenosa e média/média e argilosa fase 
relevo plano e suave ondulado, todos A fraco fase caatinga hiperxc
r6fila. 

V8 - Assoc. de: VERTISOL fase caatinga hiperxerófila + CAMBISOL EUTRó. 
FICO Ta raso e não raso textura argilosa e média fase caatinga hiperxe
rófil. subslrato calcário + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SO· 
LONETZ SOLODIZADO e PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta tex
tura arenosa e média/ média c argilosa fase caatinga hiperxcrófila e de 
várzea, todos fase pedregosa e não pedregosa + SOLOS ALUVIAIS EU· 
TROFICOS textura indiscriminada fase caat inga de várzea, todos A fra
co fase relevo plano. 

SOWS HAWMORFICOS 

SM - SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscriminada ré-
levo plano. 

SSl - Assoe. de: GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLONETZ SOLOO!
ZADO e PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO, ambos Ta lextura ",·.nosa 
e média/ média e argilosa fase floresta ci liar de carnaúba c caatinga hiper. 
xerólila + AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS c EUTROFICAS tom e 
sem tragipan fase caatinga hiperxerófila, todos A fraco ;'elevo plano. 
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SS2 Assoe. de: GRUPAMENTO I NDISCRIMINADO de SOLONETZ SOLODI
ZADO e PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO, ambos Ta textura arenosa 
e média/média e argilosa + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura 
arenosa e média fase substrato gnaisse e granito + BRUNO NAO CAL
CICO vértico textura média /argilosa, todos A fraco fase caatinga hiper
xerófila relevo plano e suave ondulado . 

SSJ Assoe. de: GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLONETZ SOLODI
ZADO e PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO, ambos Ta textura areno
sa e média/ média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado + SO
LOS LITOLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média fase relevo 
suave ondulado c ondulado substrato gnaissc c granito, todos A fraco 
fase caatinga hiperxcrófila . 

SS4 - Assoe de: SOLONETZ SOLODIZADO + PLANOSOL SOLODICO EU
TROFlCO, ambos Tb e Ta textura arenosa c média/média e argilosa + 
SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS e DISTROFICOS textura arenosa, 
média e siltosa fase substrato meta-siltito e meta-arenito, todos A fraco 
fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado . 

SOLOS HIDROMORF1COS 

HGI - GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS GLEYZADOS + SOLOS 
ORGANICOS, ambos INDISCRIMINADOS fase eompo e floresta pere
nifól ia de várzea relevo plano. 

HG2 - GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS GLEYZAOOS + SOLOS 
ALUVIAIS, ambos INDISCRIMINADOS fase campo e floresta pereni
fólia de várzea relevo plano. 

SOWS ALUVIAIS 

fie - SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS SOLODICOS e NAO SOLODICOS Ta 
A moderado textura indiscriminada fase floresta caducifólia de várzea 
relevo plano . 

Aedl - Assoe de: SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS (SOLODICOS e NAO SO· 
LúDICOS) e DISTRÓFICOS Ta e Tb textura indiscriminada fase flores
t~ caducifólia de várzea e caatinga de várzea + GRUPAMENTO INDIS· 
CRIMINADO de PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO e SOLONETZ SO· 
lODIZADO, ambos Ta textura arenosa e média/ média e argilosa fase caa· 
tinga hipoxerófila de várzea e flores ta ciliar de carnaúba, todos A fraco 
e moderado relevo plano . 

. Aed2 - Assoe. de: SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS (SOLODICOS e NÃO SO
LúDICOS) e DlSTROFICOS Ta e Th textura indiscriminada + GRU. 
PAMENTO INDISCRIMINADO dc PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO 
e SOLONETZ SOLODIZADO, ambos Ta textura arenosa e média/média 
e argilosa, todos A fraco c made.rado fase caatinga de várzea l clevo 
plano . 

SOWS LITóLICOS 

Rdl - Assoe. de: SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A fraco e moder,do textu. 
ra arenosa e média fase caatinga. altimontana e/ou campo allimontano 
e/ou caatinga hipoxerófila e/ou cerrado relevo c-ndulado, forte ondula .. 
do e montanhesa substrato quartzito, arenito e xis to + AFLORAMEN. 
TOS DE ROCHA . 
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Rd2 - Assoe. complexa de: SOLOS L1TOLlCOS DISTROFICOS A fraco e mode· 
rado textura arenosa e média fase relevo suave ondulado, ondulado. forte 
ondulado e montanhoso substrato quartzito e arenito + AREIAS QUART
ZOSAS DISTROFICAS A moderado e proeminento + LATOSOL VERME· 
LHO AMARELO DISTRóFICO A moderado textura média, ambos fase 
relevo plano e suave ondulado, todos fase caatinga hipoxerófila c/ou 
caatinga altimontana e/ou campo altirnontano e/ou cerrado + AFLO· 
RAMENTOS DE ROCHA 

Rd3 - A<soc. de: SOLOS L1TOLICOS DISTROFICOS A fraco e moderado textu. 
ra argilosa e média fase relevo suave ondulado e ondulado substrato 
siltito + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A fraco e 
moderado textura média fase relevo plano e suave ondulado, ambos fa
se caatinga hipoxerófila. 

Rd4 - Assoe. de: SOLOS LITOLICOS DISTRúFICOS tex.tura arenosa to: médh 
fase substrato quartzito + PODZóLICO VERMELHO AMARELO Tb 
textura média e média/argilosa fase concrecionária e pedregosa, am
bos relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado + LATOSOL 
VERMELHO AMARELO DISTRóFlCO textura média fase relevo plano 
e suave ondulado, todos A fra~o e moderado fase caatinga hiperxerófi
la c hipoxerófila. 

RdS - Assoe. de: SOLOS LlTóLICOS DISTRÓFICOS textura an::nosa e média 
fase relevo ondulado, forte ondu lado e montanboso substrato quartzi
to e arenito + PODZOLICO VERMELHO .AMARELO Tb textura média/ 
argilosa fase concrecionária e pedregosa relevo suave ondulado, ondula. 
do e forte ondulado, ambos A fraco fase çaatinga hiperxerófila + AFLO
RAMENTOS DE ROCHA . 

Rde - Assoe. de: SOLOS LITOLICOS DISTRóFICOS e EUTROFICOS textura 
arenosa e média fase cerrado f' caatinga hipoxcrófila relevo ondulado, 
forte ondulado e montanhoso subs trato quartzito e gnaisse· + PODZó
LICO VERMELHO AMARELO EOUIVALENTE EUTROFICO Tb textura 
arenosa/média fase caatinga ,hipcxerófila relevo suave ondulado e ondu· 
lado, ambos A fraco e moderado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Rei - Assoc. de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS com e sem C carbonático 
textura média e argilosa fase re1evo ondulado e forte ondulado substrato 
:xisto com lentes de calcário e conglomerado com cimento calcário + 
CAMBISOL EUTROFICO vértico com C carbonático textura argilosa fa
se relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ambos A mode
rado + RENDZINA fase pedregosa relevo ondulado e forte ondulado, to
dos fase caatinga hipoxerófila. 

Re2 - SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A moderado textura média fase flo-
resta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado, ondula
do e forle ondulado substrato xisto. 

Re3 - Assoe. de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média fa. 
se relevo plano suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e grani to + 
PLANOSOL SOLóDICO EUTRúFICO Ta textura arenosa e média/ média e 
argilosa + BRUNO NAO CALCICO planossólico textura média/argilosa, 
ambos relevo plano e suave ondulado, todos A moderado fase floresta ca. 
ducifólia e caatinga hipoxerófila. 

1093 



Re4 - A~soc de: SOLOS LlTóLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média 
fase relevo sua\'e ondulado, ondulado e forte ondulado substrato gnaisse 
e granito + PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Th abrúptko plinthico textura arenosa/média e argilosa + 
PLANOSOL SOLODICO EUTRÚFICO Ta e Tb textura arenosa e média/ 
média e argilosa, ambos fase relevo plano e suave ondulado, todos A mo. 
derado fase floresta caducifólia, 

Re5 - Assoe. de: SOLOS LITúLICOS EUTRúFICOS A Iraco e moderado textura 
média fase relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso substrato 
gnaisse e granito + PODZúLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALEN
TE EUTRÓFICO Tb textura média /argilosa + LATOSOL VERMELHO 
AMARELO DISTRóFICO texturo argilosa, ambos A moderado fase relevo 
ondulado e forte ondulado, todos fase caatinga h ipoxer6fila + AFLORA
MENTOS DE ROCHA . 

Re6 - " Assoe, de: SOLOS LITOLICOS EllTROFICOS textura média fase relevo 
suave ondulado e ondulado sub:,trato xisto + PODZóLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO Ta abrúptico plinthico fase rele
VLI plano e suave ondulado + BRUNO NÃO CALCICO fase relevo suave 
onduladc, ambos textura média/argilosa, todos A fraco e moderado fase 
caatinga hipoxer6fi1a , 

Re7 - A!;!;oc. de: SOLOS LITúLICOS El1TROFICOS textura média fase relevo 
ondulado e forte ondulado substrato xis to + SOLOS ALUVIAIS EUTRO
FICOS Ta e Tb textura média c argilosa fase r elevo plano, ambos A fra
co e moderado fase caatinga hipoxerófila . 

Re8 - Assoe. de: SOLOS LlTOLICOS textura arenosa e média fase relevo suave 
ondulado e ondulado substrato migmatito + PLANOSOL SOLODICO 
EUTRóFICO Ta textura arenosa e média/ média e argilosa fase relevo 
suave ondulado, ambos A fraco e moderado + REGOSOL EUTROFICO 
c DISTROFICO A fraco textura arenosa fnse relevo plano t: suave on
dulado, todos fase caatinga hipoxerófila , 

Re9 - Assoc. complexa de: SOLOS LITóLICOS EUTRóFTCOS A fraco e mode-
rado textura arenosa e média fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado, 
forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito + AFLORA
MENTOS DE ROCHA . 

Re JO - Assoe, de: SOLOS LITóLICOS EUTROFICOS textura argilosa fase subs
trato xiSfó com len tes de calcário + GRUPAMENTO INDISCRIMINA
DO de SOLOS LITúLICOS DISTRúFICOS textura média e argilosa + 
CAMBISOL DISTRóFICO Tb li t6lico tex tura argilosa fase pedregosa, amo 
bos substrato filito + BRUNO NÃO CALCICO textura média/ argilosa 
fase pedregosa, todos A fraco fase caatinga ruperxerófila relevo s,uave 
ondulado e ondulado, 

Reli - Assoe. de: SOLOS LITóLICOS EUTRúFICOS textura média lase substra
to xisto + BRUNO NÃO CALCICO + PODZÓLICO VERMELHO AMA
RELO EQUIVALENTE EUTRóFICO Tb raso, ambos textura média/ar
gilosa fase pedregosa, todos A fraco fase caatinga hiperxer6fila relevo 
suave ondulado e ondulado . 

Rel2 - Assoe. de : SOLOS LITóLICOS EUTRúFICOS textura média e siltosa fa
se substrato xisto + CAMBISOl EUTRóFICO Ta raso textura siltosa, 
média e argilosa fnse pedregosa e rochosa substrato xis to e calcário + 
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BRUNO NAO CALCICO com ou sem C carbonático textura média/argilo
sa fase pedregosa, todos A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo sua
ve ondulado e ondulado. 

Rel 3 - Assoc. de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média fa
se relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e 
granito + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLONETZ SOLODI· 
ZADO e PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO, ambos Ta textura arena· 
sa/média fase pedregosa relevo plano e suave ondulado, ambos A fraco 
fase caatinga hiperxerófila. 

Rcl4 - Assoe. complexa de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco textura 
arenosa e média fase caatinga hiperxerófila relevo ondulado, forte on
dulado c montanhoso substrato gnaisse c granito + AFLORAMENTOS 
DE ROCHA. 

REGOSOL 

REcdl - Assoe. de: REGOSOL EUTROFICO c DISTROFICO A fraco tex tura are· 
nosa + PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A fraco e moderado 
textura arenosa e média/média e argilosa, ambos fase relevo plano e 
suave ondulado + SOLOS L1TOLICOS EUTROFTCOS A fraco e moderado 
textura arenosa e média fase relevo suave ondulado e ondulado substra
to gnaissc e granito, todos fase caatinga hipoxer6fila. 

REed2 - Assoe. de: REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO com e sem fragipan 
A fraco textura arenosa fase caatinga hiperxerófila + GRUPAMENTO 
INDISCRIMINADO de PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO e SOLO
NETZ SOLODIZADO, ambos Ta A fraco e moderado textura are~osa/ 
média e argilosa fase caatinga hiperxerófila, todos relevo plano + POD
ZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb A 
fraco e moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila re
levo suave ondulado e ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

REed3 - Assoc. de: REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO com e sem fragipan 
textura arenosa + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de PODZOLICO 
VERMELHO AMARELO e PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUI· 
VALENTE EUTROFlCO, ambos Tb textura arenosa/média + PLANO. 
SOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa e média/ média e argi
losa, todos A fraco fase caatinga hiperx.er6fila relevo plano. 

SOWS ARENOQUARTZOSOS PROFUNDOS (NilO HIDROMORFICOS) 

AQdl - AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A moderado fase floresta pere· 
nifólia relevo suave ondulado. ondulado e forte ondulado. 

AQd2 - Assoe. de: AREIAS -QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco e moderado 
fase relevo suave· ondulado e ondulado + PODZOL A fraco, moderado e 
proeminente textura arenosa fase relevo plano e suave ondulado, ambos 
fase floresta de restinga e cerrado + PODZOLICO VERMELHO AMARE
LO Tb A fraco e moderado textura arenosa/média fase flo~~sta de res~ 
tinga e floresta sebperenifólia relevo suave ondulado, ondulado e forte 
ondulado. 

AQd3 - Assoe. de: AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS + LATOSOL VER· 
MELHO DISTROFICO textura média, ambos A fraco e moderado fase: 
caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado . 
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AQd4 - AREIAS QUARTZOSAS OlSTRóFICAS A fraco fase caatinga hiperxer6-
fila e hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

AQd5 - Assoe. de: AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS + AREIAS QUART· 
ZOSAS DISTRÓFICAS e EUTRÓFICAS com fragipan, ambas fase caa
tinga biperxer6fila relevo plano e suave ondulado + GRUPAMENTO 
INDISCRIMINADO de SOLONETZ SOLODIZADO e PLANOSOL SOLÓ
OICO EUTRóFICO, ambos Ta textura arenosa/média fase floresta cili· 
ar de carnaúba e caatinga hiperxerófila relevo plano, todos A fraco. 

AQd6 - Assoe. de : AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase relevo plano e 
suave ondulado + SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS textura arenosa 
fase relevo suave ondulado c ondúIado, ambos A fraco fase caatinga hi· 
perxeró fila. 

AMdl - AREIAS QUARTZOSAS MARI NHAS DISTRÓFICAS A fraco fase flores
ta perenifólia de restinga e campo de restinga rdevo plano e suave on· 
dulado. 

AMd2 - AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTRÓFICAS (DUNAS) fase relo
vo suave ondulado e ondulado. 
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II - S/MBOro, EY.TENSilO E DISTRlBUIÇilO PERCENTUAL DAS UNIDADES 
DE MAPEAMENTO 

Símbolo da unidade que 
Área em (km 2) 

Percentagem em relação a 

consta do mapa de solos área total % 

LVdl 400 0,\03 
LVd2 750 0,194 
LVd3 430 0,11\ 
LVd4 8iO 0,226 
LVd5 7 .410 1,986 
LVd6 2.7iO 0,712 
LVd7 13.750 3.536 
LVd8 790 0.20.1 
LVd9 2.790 0,717 
LVdl0 2 .770 0,712 
LVdll 1.410 0,363 
LVdl2 2 .420 0,622 
LVd13 5 .290 1,361 
LVd14 2 .590 0,666 
LVdl5 1.380 0,355 
LVd16 4iO 0.121 
LVd\7 200 0,052 
LVdl8 1.000 0,257 
LVct19 980 0,232 
LVd20 2.840 0,730 
LVd2\ 3.450 0,887 
LVd22 1.490 0,383 
LVd23 1.050 0,270 
LVd24 7 .880 0,027 
LVd25 6\0 0,157 
LVd26 350 0,090 
LVd27 6 .700 1.723 
LVd28 1.390 0,357 
LVd29 1.6\0 0,414 
LVd30 4 .690 1.206 
LVd3\ 1.030 0,265 
LVd32 560 0,144 
LVd33 5.040 1,297 
LVd34 2 .720 0,699 
LVd35 840 0,216 
LVd36 1.850 0,476 
LVd37 4 .410 1,137 
LVd38 1.080 0,278 
LVd39 5 .760 1,482 
LVd40 1.110 0,286 
LVd41 930 0,239 
LVd42 900 0,233 
LVd43 730 0.188 
LVd44 \40 0,036 
LVde\ 520 0,134 
LVde2 8\0 0,201 
LVde3 2 .830 0,728 
LVde4 3 .450 0,887 
LVde5 4 .210 1,083 
LVel 1.040 0,268 
LVe2 1. 240 0,319 
LVe3 990 0,255 
LVe4 750 0,193 
LVe5 770 0,198 
LEd 180 0,047 

(Continua) 
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(Continuação) 

Símbolo da unidade que Percentagem em relação a 
Área em (km!!) 

consta do mapa de solos área total % 

LEe l 870 0,226 
LEe2 120 0,031 
LEe3 180 0,047 
LEe4 2 .500 0,643 
LEe5 650 0,168 
LUdl 2.610 0,671 
LUd2 510 0,132 
LUd3 2.900 0,746 
PVI 690 0,178 
PV2 2.790 0,717 
PV3 510 0,132 
PV4 310 0,080 
PV5 450 0,116 
PVó 1.080 0,278 
PV7 2.090 0,538 
PV8 380 0,098 
PV9 1.150 0,296 
PVIO 1. 380 0,355 
I'VII 2.250 0,577 
PVl2 150 0,039 
PV13 1.11 0 0,286 
PVI4 550 0,142 
PVI5 2. 170 0,558 
PVI6 740 0,191 
PVI7 1.250 0,322 
PVI8 830 0,214 
PVI9 230 0,060 
PV7.0 2.470 0,635 
PV21 1.220 0,314 
PV22 210 0,054 
P<i23 710 0,183 
PV2t, I. 730 0,445 
P\f25 640 0.165 
P'/26 570 0,147 
PV27 620 0,160 
PEI 1.710 0,440 
PE2 1.120 0,288 
PE3 1.890 0,486 
PE4 470 0.121 
PE5 610 0,157 
PE6 110 0,029 
PE7 760 0.196 
PE8 1.800 0,463 
PE9 4.970 1.279 
PElO 710 0,183 
PEIl 4.120 1,060 
PEI2 1.500 0,386 
PE13 760 0,196 
PEI4 680 0,175 
PEI5 130 0,034 
PEI6 60 0,016 
PEI7 860 0,221 
PEI8 2.110 0,543 
PEI9 2.470 0,635 
PE20 560 0,144 
PE21 1.670 0,430 
PE22 4.140 1,065 

(Continua) 
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(Continuação) 

Símbolo da unidade que Percentagem em relação a 
Área em (km2) 

consta do mapa de solos área total 0J0 

PE23 1.110 0,286 
PE24 530 0.137 
PE25 440 0,113 
PE26 430 0,111 
PE27 2.760 0,710 
PE28 340 0,088 
PE29 790 0,203 
PE30 1.790 0,460 
PE31 700 0,180 
PE32 1.320 0,340 
PE33 1.710 0,440 
PE34 5 .320 1,368 
PE35 820 0,211 
PE36 650 0,168 
PE37 4.610 1,186 
PE38 630 0,162 
PE39 640 0,165 
PE40 200 0,052 
PE41 150 0,039 
PE42 1.430 0,368 
PE43 1.120 0,288 
PE44 240 0,062 
PE45 720 0,186 
BVI 5 .750 1.479 
BV2 610 0,157 
BV3 520 0,134 
NCI 1.480 0,381 
NC2 1.890 0,486 
NC3 590 0,152 
NC4 490 0,126 
NC5 570 0,147 
NC6 270 0,070 
PLe 50 0,013 
PLSel 390 0,101 
PLSe2 3.740 0,961 
PLSe3 1.000 0,257 
PLSe4 8.590 2,209 
PLSe5 3.380 0,869 
PLSe6 240 0,062 
PLSe7 1.690 0,435 
PLSe8 1.920 0,494 
PLSe9 2.120 0,545 
PLSeIO 880 0,227 
PLSeIl 340 0,088 
PLSel2 250 0,065 
PLSe13 360 0,093 
PLSel4 6.110 1,571 
PLSe15 4.330 1,114 
PLSel6 1.330 0,342 
PLSel7 250 0,065 
PLSel8 240 0,062 
PLSel9 970 0,250 
PLSe20 350 0,090 
PLSe21 190 0,049 
PLSe22 90 0,024 
PI 2.730 0,702 
P2 330 0,085 

(Con.tinua) 
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(Continuação) 

Símbolo da unidade que Percentagem em relação a 
Area em (km') 

consta do mapa de solos área total 0J0 

Cd 220 0,057 
Cel 2 .430 0,625 
Ce2 490 0,127 
Ce3 240 0,062 
Ce4 530 0,137 
Cc5 3 .020 0,776 
Ce6 890 0,229 
Ce7 1.560 0,401 
Cc8 60 0,016 
Ce9 2 .260 0,581 
CeiO 6 . 140 1,579 
Cell 1.~ 0,345 
Ccl2 170 0,046 
Cc13 340 0,088 
Ccl4 2.430 0,625 
Cel5 920 0,237 
Cel6 560 0,146 
Cel7 15O 0,039 
Cel8 490 0,126 
Cel9 100 0,026 
Ce20 300 0,078 
Cc21 100 0,026 
Ce22 3 .650 0,938 
Ce23 170 0,044 
VI 110 0,029 
V2 5éO 0,144 
V3 280 0,072 
V4 340 0,088 
V5 960 0,247 
V6 660 0,170 
V7 440 0,114 
V8 400 0,103 
SM 1.000 0,257 
S51 900 0,232 
SS2 1.980 0,509 
SS3 360 0,093 
SS4 330 0,087 
HGI 1.060 0,273 
HG2 220 0,057 
Ae 140 0,036 
Aedl 2.790 0,717 
Aed2 1.049 0,270 
Rdl 21.570 5,544 
Rd2 3.800 0,977 
Rd3 580 0,150 
Rd4 1.520 0,391 
RdS 5 .820 1,497 
Rde 170 0,044 
Rei 200 0,052 
Re2 400 0,103 
Re3 100 0,026 
Re4 60 0,016 
Re5 590 0,152 
Re6 1.210 0,311 
Re7 370 0,096 
Re8 460 0,119 
Re9 2.310 0,594 
RelO 500 0,129 

(Continua) 
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Símbolo da unidade que 

consta do mapa de solos 

Rell 
ReI 2 
Rel3 
Rel4 
REedl 
REed2 
REed3 
AQdl 
AQd2 
AQd3 
AQd4 
AQd5 
AQd6 
AMdl 
AMd2 
Totais 
Águas Internas 

Área em (km 2) 

2.020 
680 
460 

1.200 
4.460 

450 
620 
740 
620 

3.740 
9.350 
2.190 
1.030 

340 
120 

389.179 
620. 

(Continuação) 

Percentagem em relação a 

área total % 

0,520 
0,175 
0,119 
0,309 
1,148 
0,116 
0,160 
0,191 
0,116 
0,%1 
2,403 
0,564 
0,265 
0,088 
0,031 

100,000 
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t! - LEGENDA AMPLIADA 

LATOSOL VERMELHO AMAREW 

LVdl - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A proeminente tertura 
argilosa fase floresta subcaducif61ia relevo plano e suave ondulado. 

Compreende área situada na Zona da Chapada Diamantina e da 
Serra Gera], nos municípios de Seabra e Mortugaba . 

Extensão e percentagem - 400 km2 ; 0,103% da área . 

Litologia e material originário - Recobrimento de material argilo-aI':!
noso, provavelmente do Terciário, sobre rochas do Pré-Cambriano A. e 
B quartzitos e arenitos. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço com relevo plano e suave 
ondulado; 870 a 1000 metros. 

Clima - 4b Th de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos, índice xe
rotérmico de 100 a 150 e 4cTh, com 3 a 4 meses secos, índice xerotér· 
mico 40 a 100. Aw e Cfb de Koppen. Precipitação pluviométrica média 
anual de 800 a 1()(x) mm. 

Vegetação primária - Floresta subcaducifólia 

Uso atual - Pequenas áreas são cultivadas com mandioca e abacaxi. 
Foram observadas também áreas com pastagem de capim gordura. 

Principais inclusões - . 

a) LATOSOL VERMELHO A·MARELO DISTROFICO A MODERADO 
textura argilosa fase floresta subcaducifólia e caducifólia relevo pla.
no e suave ondulado; 

b) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFI-
CO Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta subcaduci
fólia relevo ondulado e forte ondulado. 

LVd2 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTROFICO A moderado e proe
minente textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave on
dulado e ondulado. 
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Compreende área situada na Zona da Chapada Diamantina, nos 
munidpios de Utinga, Wagner e Lençóis. 

Extensão e percentagem - 750 km2 ; 0.194% da área. 

Li/ologia e material originário - Recobrimento de material argilo-are
noso, provavelmente do Terciário, sobre rochas do Pré-Cambriano A e 
B (quartzitos e arenitos). 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo suave ondula
do e ondulado; 850 a 1000 metros. 

Clima - 4dTh' de Gaussen, com cerca de 1 a 2 meses secos e índice xc
roténnico de O a 40; Aw e Aw n de Koppen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 1000 mm. 

Vegetação primária - Floresta subperenifólia. 



Uso atual - Pecuária extensiva e culturas de café e mandioca. 

Principais inclusões -

a) PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura mé
dia/argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado; 

b) SOLOS LITúLICOS DlSTRúFICOS A moderado textura arenosa e 
média, fase flQre sta subperenifólia relevo suave ondulado e ondula
do substrato quartzito e arenito,' 

c) SOLOS HIDROMúRFICOS INDISCRIMINADOS textura média e 
argilosa fase campo de vdrzea relevo plano; 

d) CAMBISOL EUTRúFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa ta
se floresta caducifólia· relevo suave ondulado substrato calcdrio; 

e) AFLORAMENTOS DE ROCHA (quartzitos)_ 

LVd3 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRúFICO textura ar
gilosa fase relevo plano e suave ondulado + PODZóLICO VERMELHO 
AMARELO Tb pliothico textura média e argilosa/argilosa e muito ar
gilosa fase relevo suave ondulado e ondulado. ambos A mooerado e pro
eminente fase floresta subcaducifólia e caducifólia. 

Compreende área situada oa Zona do Senhor do Bonfim, nos 
municípios de Campo Formoso e Mirangaba. 

Proporção dos componentes - 65-35%. 

Extensão e percentagem - 430 krn2; 0,111% da área. 

Litologia e material origindrio - Recobrimento de material argil~are

ooso sobre rochas do Pré-Cambriano Indiviso, com influência destas 
TOChas no desenvolvimento do segundo componente da associação. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo predominan
temente suave ondulado, ocorrendo também plano em área de Latosol 
e ondulado no PO<h:6lico; 700 a 900 metros . 

Clima - 4cTh de Gaussen com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico 
de 40 a 100. Aw' de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual em 
tomo de 1000 mm. 

Vegetação primdria - Floresta subcaducifóHa e caducifólia. 

Uso atual - Culturas de subsistência e pastagens de gramíneas. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO húmico textura 
argilosa fas e floresta subcaducijólia relevo plano e suave ondulado,' 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A moderado tex
tura média fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado,' 

c) PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado e proeminen
te textura média/argilosa fase concrecionária e pedregosa floresta 
$u,bcaducifólia e caducifólia relevo suave ondulado e ondulado; 
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d) SOLOS LITóLICOS EUTRÓFICOS e DISTRóFICOS A moderado e 
proeminente textura média fase floresta caducifólia relevo ondula
do a forte substrato gnaisse e quartzito. 

LVd4 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A mode
rado e proeminente textura argilosa e média fase floresta subcaducif6-
lia relevo suave ondulado + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb 
A moderado textura média/argilosa fase floresta caducifólia e subcadu
cifólia relevo ondulado e forte onduiado. 

Compreende áreas das Zonas do Litoral Norte, Nordeste, e Se· 
nhor do Bonfim, nos Municípios de Inhambupe, Crisópolis, Caém, Pin
dobaçu e Saúde. 

Proporção dos componentes - 50-50%. 

Extensão e percentagem - 870 km2 ; 0,226% da área. 

Lito/agia e material origindrio - O primeiro componente é d erivad0 de 
material de recobrimento, referido provavelmente ao Terciário, sobre 
rochas gnaissicas do Pré-Cambriano. O segundo componente é desen
volvido de gnaisses com influência de recobrimento sobre essas rochas. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto e Rocha de Tucano, re
levo suave ondulado para Latosol, ondulado e forte ondulado para Pod
zólico; predomínio de altitude de 600 a 800 metros, ocorrendo uma man
cha com altitude ao redor de 130 m etros. 

Clima - ScTh de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses secos e índice xc· 
rotérmico de 40 a 100. Aw' e As' de Kêippen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 900 a 1.100 mm. 

Vegetação primária - Predomínio de floresta subcaducifólia, ocorren
do também floresta caducifólia na área de Podzólico. 

Uso atual - Culturas de mandioca, m ilho, feijão e pastagem. 

Principais inclusões -

a) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFI-
CO Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta caducifólia 
r el evo suave ondulado a forte ondulado,' 

b) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb plinthieo e não plintic<> 
A moderado textura arenosa e média/argilosa fase concrecionária 

e: não concrecionária floresta caducifólia e subcaducifólia relevo sua
ve ondulado a fo rte ondulado. 

c) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DiSTRÓFICOS A fraco e mo
derado textura arenosa e média fase floresta caducifólia relevo on
dulado substrato gnaisse e quartzito; 

d ) REGOSOL DISTRúFICO A fraco e moderado textura arenosa fase 
floresta caducifólia relevo plano e suave ondl11ado; 

e) BRUNIZEM AVERMELHADO textura média/argilosa fase flores!.'l 
caducifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

LVd5 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO textura ar
gilosa + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb textura média/argi
losa, ambos A moderado fase floresta subperenifólia rel evo forte ondu
lado e montanhoso. 
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Compreende áreas localizadas nas Zonas de Conquista, Jequié e 
Feira de Santana, nos municípios de Nova Canaã, 19uai, Boa Nova, 
Dário Meira, Itambé, Caatiba, Itagi, Jitaúna, Jequié, Aiquara, Itaqu3m, 
Cravolândia, Ubaira e uma pequena parte de Castro Alves e Wenceslau 
Guimarães. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 7.410 km~; 1,986% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses e granito·gnáis
sicos do Pré-Cambriano Indiviso e de grani tos com influência de mate
rial argilo-arenoso da Formação Barreiras·Terciário. Foi constatada 
ocorrência de granulitos. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo forte ondu· 
lado e montanhoso; 300 a 800 m. 

Clima - Predomina 4dT'h de Gaussen, com 1 a 2 meses secos e índice 
xerotérmico de O a 40, ocorrendo 4cTh e ScTh com 3 a 4 meses secos e 
índice xerotérmico de 40 a 100; Aw' Ctbl, Am e Aw' de KOppen. Preei
pilação pluviométrica média anual de 1.000 a 1.3000 mm. 

Vegetação primária - Floresta subperenifólia. 

Uso atual - O principal uso destes solos é com pastagem, notadamen
te de capim colonião. Além disso são encontradas culturas de subsis
tência. 

Principais inclusões -

a) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO 
Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta subcaducif6-
lia relevo ondulado e forte ondulado; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÚFICO A proeminente 
textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado e 
montanhoso; 

c) BRUNIZEM AVERMELHADO textura média/argilosa fase floresta 
subperenifólia relevo ondu.lado e forte ondulado; 

d) SOLOS HIDROMúRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo e flo
resta de várzea relevo plano,' 

e) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

LVd6 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO textura ar
gilosa + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO DE PODZúLICO VERME
LHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO e PODZúLlCO VERME. 
LHO AMARELO ambos Tb textura média/argilosa, todos A moderado 
fase floresta subperenif6/ia relevo forte ondulado e montanhoso + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Compreende áreas da Zona Extremo Sul, nos municípios de Gua
ratinga, Pôrto Seguro, Itamaraju e pequena parte de Itanhém. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 2770km2; 0,712% da área. 
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IJitologia e material originário - Saprolito dI! gnaisses do Pré-Cambria· 
no Indiviso e de granitos. com provável jnfluência de recobrimento na 
fonnação dos La tosols. Os Afloramentos de Rocha constituem pontões . 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto e Tabuleiros Costeiros, 
com relevo forte ondulado e montanhoso; 100 a 500 metros. 

Clima - 4dTh de Gaussen com cerca de 1 a 2 meses secos e índice xc· 
rotérmico d e O a 40. Aw e Am de Kõppen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Floresta subperenifólia. 

Uso atual - Destacam·se a :\o pastageils de capim colonião, sobretudo nas 
áreas dos Podzólicos que ocorrem nos vales. Além disso, são encontra· 
das algumas lavouras de mili1.o, feijão e mandioca. Na área ainda há 
exploração de madeira. 

Principais inclusões -

a) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO 
Tb A moderado tex tura média/ argilosa fase floresta subcaducifólia 
relevo ondulado; 

b) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase campo e flo
resta de várzea relevo plano. 

LVd7 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A moderado textura 
argilosa fase floresta subcadf.lcifólia e caducifólía relevo plano e suave 
ondulado. 
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Compreende áreas das Zonas Encosta da Chapada Diamantina, 
Jequié, Conqujsta e Chapada Diamantina, nos municípios · de Planaltino, 
Maracás, Itiruçu, Itaquara, Jaguaquara, Irajuba (pequena área), Encru
zilhada, Cândido Sales, Belo Campo, Vitória da Conquista, Planalto, 
Poções (pequena área), lramaia, Andaraí, Lençóis, Wagner. Rui Barbo
sa, Lajedinho, Mundo Nôvo (pequena área), Utinga e Itaeté. 

Extensão e percentagem - 13.750 km2; 3,536% da área. 

Litologia e material origindrio - Recobrimento de material argilo-ar~n'). 
SO, possivelmente do Terciário. sobre rochas do Pré·Cambrjano. 

Relevo e altitude - Planalto Sul-Baiano e Encosta Leste do Planalto, 
com relevo plano e suave ondulado; 550 a 1.000 metros. 

Clima - 4cTh e 5cTh de Gaussen com 3 a 4 meses secos e índice xero
térmico de 40 a 100. Aw e Cfbl de Kõppen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 600 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Flores ta subcaducifólia e floresta caducifólia. 

Uso atual - Destacam·se as pastagens de capim colonião. Além disso, 
foram contratadas culturas de mandioca, café, mamona, banana, milho 
e feij ão. 

Principais inclusões -

a) PODZúLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFI. 
CO Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta caducifólia 
relevo ondulado forte ondulado e montanhoso; 



b) BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta cadu
cifólia relevo suave ondulado; 

c) LATOSOL VERMELHO AMAR ELO DlSTROFICO A proeminente 
textura argilosa fase floresta subcadu.cifólia relevo plano e suave 
ondulado; 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

e) SOLOS CONCRECIONARIOS PEDREGOSOS INDISCRlMINADOS 
fase floresta caducifdlia relevo ondulado; 

f) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO A moderado textura média/ 
argilosa fase floresta caduci/ólia relevo suave ondulado; 

g) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase campo e flo
resta de várzea relevo plano. 

lVd8 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO A moderado fase flor.,
ta subcaducifdlia relevo ondulado e forte ondulado + LATOSOL VER
MELHO AMARELO A proeminente fa se floresta subperenijdlia relevo 
suave ondulado, ambos DISTROFICOS textura argilosa + PODZOLICO 
VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb A moderado 
textura média/argilosa fase floresla subcaducilólia relevo ondulado e 
forte ondulado. 

Compreende área locali7.ada na Zona Encosta da C'flapada Dia
mantina, nos municípios de Mundo Nôvo, Piritiba e Mairi. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 790 km2; 0,203% da área. 

Litologia e material originário - Os dois primei ros componentes são 
desenvolvidos de material argilo-arenoso, provavelmente do Terdátio, 
sobre rochas do Pré-Cambriano Indiviso. O 3 o componen te apresenta 
corno material originário saprolito de gnaisse com possível influência oe 
material retrabalhado na parte superficial dos solos. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo predominan· 
temente ondulado e forte ondulado, ocorrendo suave ondulado na área 
de Latosol Vermelho Amarelo A proeminente; 400 a 500 metros. 

Clima - ScTh de Caussen, com cerca de 3 a 4 meses secos e índice xe· 
rotérmico de 40 a 100. Aw" de Koppen. Precipitação pluviométrica mé
dia anual em tomo de 1.000 mm. 

Vegelaçâo primária - Floresta subcaducifólia sobre áreas de Latosol 
Vermelho Amarelo A moderado e de PodzóLico, floresta subperenifólía 
sobre área da Latosol Vermelho Amarelo A proeminente. 

Uso alual - Cerca de 80% da área é utilizada com pas tagens. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO podzólieo A mo
derado textura média fase floresta subcaducifólia relevo suave on
dulado e ondulado. 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A proeminente 
textura argilosa fase floresta sflbperenifólia relevo ondula.do e for
te ondulado. 
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LVd9 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura >r
gi losa fase relevo suave ondulado e ondulado + POOZOLICO VERME· 
LHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura média/argi
losa fase relevo ondulado e forte ondulado, ambos A moderado fase flo
res/a subcaducif6lia. 

Compreende á.reas das Zonas de Feira de Santana e Jequié, nos 
municipios de Iaçu, Nova Itarana, Maracás, Lafaiete Coutinho, Jequi~ , 
Planaltina, Jaguaguara, Itaquara, Santa Inês, Itajuba e Brejões. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 2790 km2; 0,717% da área. 

Li/ologia e material origindrio - O Latosol é descnvolvidô de recobri· 
mento de material argilo-arenoso sobre gnaisse referido ao Pré-Cam· 
briano Indiviso, e o Podzólico é derivado de saprolito do gnaisse com 
provável influência de cobertura de material argilo-arenoso. 

Relevo e altitude - Planalto Sul-Baiano, Encosta Leste do Planalto e 
Área Dissecada do Rio de Contas, com predominância de relevo ondu
lado, ocorrendo suave ondulado na área de Latosol e forte ondulado no 
Podzólico; 460 a 1.000 metros. 

Clima - Segundo a c1assificaçv_o de Gausscn. ocorrem 5cTh e 4cTh, corr. 
3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100, havendo um predo
mínio do primeiro. Aw e Cfbl de Koppen. Precipitação pluviométrica 
média anual em tomo de 1.000 mm. 

Vegetação primdria - Floresta subcaducifóUa. 

Uso atual - Pastagem plantada na maior parte da área e algumas la
vouras de mandioca , feijão, milho e fru teiras (em tomo das habitações). 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado fase floresla 
subcaducif6lia relevo ondulado e forte ondulado; 

b) GRUPAMENTO IN DISCRIMINADO de GLEY HOMICO E GLEY 
POUCO HOMICO fase campo de várzea relevo plano; e 

c) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A moderado textura média fa ,. 
floresta caducif61v., relevo ondtllado e forte ondulado. 

L Vdl0 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO A moderado fase flores
ta subcaducifólia + LATOSOL VERMELHO AMARELO A proeminente 
fase floresta subperenif61ia, ambos OTSTRÓFTCOS textura média e ar
gi losa fase relevo plano e suave ondulado. 
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Área compreendida na Zona Encos ta da Chapada Diamantina e 
na Zona da Chapada Diamantina, nos municípiOS de Tapiramutá, Piriti~ 
ba (pequena área), Morro do Chapéu, Lençóis (pequena área), lraquara, 
Cafarnaum c SOUlo Soares. 

Proporção dos componenIes - 6040%. 

Extensão e percentagem - 2.770 km:!; 0,712% da área. 

LitoTogia e material origindrio - Recobrimento de material argilo-are
"oso e areno-nrgiloso, possivelmente do Terciário, sobre rochas do Pré
Cambriano. 



Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo plano e suave 
ondulado; SOO a 1.100 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses secos e índice xe
rotérmico 40 a 100, verifica-se também ocorrência de 4dTh com 1 a 2 
meses secos e índice xerotérmico de O a 40. Constatou-se ainda pequena 
área de 4bTh com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150. 
Aw" e Cfbl de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual em tor
no de 1.000 mm . 

Vegetação prirndria - Floresta subcaducifólia na área de Latossol Ver
melho Amarelo A moderado e floresta subperenifólia sobre o Latosol 
Vermelho Amarelo A proeminente . 

Uso atual - Lavouras de mandioca, mamona e agave em aproximada
mente 25% da área. 

Principais inclusões -

a) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia 
relevo suave ondulado e ondulado,' 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO pálido A modera
do textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave 
ondulado; 

c) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura mé· 
dia/argilosa fase floresta subcaducifólia relevo suãve ondulado. 

d) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta e campo de 
vdrzea relevo plano. 

LVdIl - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura 
média e argilosa fase relevo suave ondulado + PODZÓLICO VERME
LHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura média/argi
losa fase relevo suave ondulado e ondulado, ambos A moderado fase 
caatülga hipoxer6fila. 

Abrange áreas das Zonas da Serra Geral, Conquista e Chapada 
Diamantina, nos municípios de Piripá, Anagé, Seabra, Manoel Vitorino e 
uma pequena área de Trem(mdal, Cordeiros, Boa Nova e Poções. 

Proporção dos componentes - 70-30% . 

Extensão e percentagem - 141Okm2 ; 0,363% da área. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material argilo-areno-
50 e areno-argiloso, provavelmente do Terciário, sobre rochas do Pré
Cambriano, constitui o material originário do Latosol. O Podzólico é de
rivado de saprolito de gnaisse com provável influência de recobrimento. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço e Área Dissecada do Rio de 
Contas. com predominância de J'~levo suave ondulado, ocorrendo ondula
do na área de PodzóJico; SOO a 1.000 metros. 

Clima 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xcro
térmico de 100 a 150. Aw, Aw" e Cfbi de Kõppen. Precipitação pluviomé
trica média anual de 800 mm. 
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Vegetação primária - Caatinga hipoxerótila. 

Uso atual - Plantios de agave em pequenas áreas e pecuária extensiva 
na caatinga. 

Principais inclusões -

a) SOLOS LITóLICOS A moderado textura arenosa e média fase cerra
do, campo altimontano e caat inga hipoxerófila relevo suave ondula
do e ondulado substrato quartzito c arenito; 

b) SOLOS LITóLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura média e 
argilosa fase caatinga hipoxer6fila relevo suave onáulado, ondulado 
e forte ondulado sl~ bstrato gnaisse e ,::ranito,· 

c) CAMBISOL EUTRóFICO Tb fa se caatinga Jripoxerófila relevo on
dulado; 

d) PLANOSOL SOLÓDICO EUTROFICO Ta A moderado fase caatinga 
hipoxerófila relevo suave ondulado, e 

e) LATOSOL VERME LHO AMARELO DISTRÓFICO A proeminente 
textura média fase flores ta subcaducifól ia relevo suave ondulado. 

LVdl2 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A moderado textura 
média e argi losa fa se transição cerrado/ floresta subcaducifólia, caatin
ga altimonlana e floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondu
lado. 
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Compreende áreas das Zonas Encosta da Chapada Diamantina e 
Chapada Diamantina, nos municípios do Morro do Chapéu, Cafarnaum 
(uma pequena parte) e Jacobina. 

Extensã.o e percentagem - 2 .420 km2; 0,622% da área. 

Litologia e Material originário - Recobrimento de material areno-argilo
so e argilo-arenoso, provavelmente do Terciário sobre rochas do Pré
Cambriano A e B. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo plano e suave 
ondulado; 800 a 1.000 metros. 

Clima - Segundo a dassificação de Gaussen, predomina 4cTh, com 3 a 
4 meses secos c índice xerotérmico de 40 a 100, ocorrendo também uma 
pequena área de 4bTh, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xerotér
mico de 100 a 150. CfuI c Aw' de KOppen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Vegetação de transição entre cerrado c floresta 
subcaducifólia, caatinga altimontana e floresta subcaducipólia. 

Uso atual - Pecuá ria extensiva em pequena escala. 

Principais inclusões -

a) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO 
Tb A moderado textura média/argilosa fas e floresta subcaduci!ólia 
relevo sLlave ondl/lado e ondulado; 

b) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco e moderado fase cer
rado subcaducifólio e floresta caducifólia relevo plano; 

c) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura média( 
argilosa fase flor es ta subcaducifó lia relevo plano e suave ondula.do; e 



d) SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A moderado textura arenosa fa
se campo altimontano relevo plano substrato quartzito e arenito. 

LVd13 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado textura 
média e argilosa fase caatinga altimonrana relevo plano e suave orldulado. 

Compreende áreas das Zonas da Serra Geral e Chapada Diaman
tina, nos municípios de Caetité, Ipupiara (pequena área), Brotas de 
Macaúbas. Ibitiara, Seabra, Boninal, Piatã, Rio do Pires, Iraquara e Bar
ra do Mendes. 

Extensão e percentagem - 5.290 kmz; 1,361% da área. 

Litologia e material origindrio - Recobrimento de material areno-argi-
1050 e argilo-arcnoso, provaVC':lmentc do Terciário, sobre rochas do Pré
Cambriano A. 

Relevo e altitude - Superfídc do Espinhaço, com relevo plano e sua· 
ve ondulado; 800 a 1.200 metros. 

Clima - Predomina 4bTh de Gaussen. com 5 a 6 meses secos, índice xe· 
rotérmico de 100 a ISO, ocorrendo também 4cTh, com 3 a 4 meses se
cos e índice xerotérmico de 40 a 100. Aw, Aw", Cfb' e BSw"h' de Koppen . 
Precipitação pluviométrica médja anual em torno de 750 mm. 

Vegetação primdria - Caatinga altimonlana. 

Uso alual - Pecuária extensiva, lavouras de subsistência e cultura de 
agave. 

Principais iI'1Clusões -

a) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFI
CO Tb A moderado fase caatülga hipoxerófila e caatinga altimanta· 
na relevo plano e suave ondulado; 

b) SOLOS LlTOL!COS DISTROFICOS A moderado textura arenosa e 
média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado substrato 
quartzito e arenito; 

c) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco e moderado fase ca
atinga hipoxerófila e altimontana relevo plano; 

d) PODZOLICO VERMELHO AMARELO A moderado (extura média 
fa se caatinga l1ipoxerófila relevo suave ondulado; 

e) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fa
se campo de vdrzea e flore sta de várzea com palmeiras relevo plano; 

o BRUNO NÃO CALCICO l i tólico I{- moderado tex.tura média/argilo
sa fase caatinga hipoxeró/ila relevo suave ondulado; e 

g) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

LVd14 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado textura 
média e argilosa fase campo alt imO/l iaMo relevo plallo e suave ondulado. 

Compreende área da Zona Chapada Diamantina, nos municípios 
de Mucugê, Seabra, lbicoara ~ pequena parte de Palmeiras e Boninal. 

Extensão e percentagem - 2.590 km2 ; 0,666% da área. 
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Litologia e material originário - Cobertura . de material argilo--arenoso, 
provavelmente do Terciário, sobre rochas do Prê-Cambriano A e B. 

Relevo e altitude - Superfíóe do Espinhaço, com relevo plano e suave 
ondulado; 900 a 1.300 metros. 

Clima - Ocorre 4cTh de Gaussen com cerca de 3 a 4 meses secos e ín
dice xerotérmico de 40 a 100. Aw e Cfbl de Kõppen. Precipitação plu
viométrica média anual em tomo de 800 mm. 

Vegetação primária - Campo altimontano, com ocorrência de espécies 
de cerrado. 

Uso atual - Pecuária extoensiva . 

Principais inclusões -

a) AREIAS QUARTZOSAS mSTRúFICAS A moderado fase campo al
timontano relevo plano; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO pálido A modera
do textura média e argilosa fase campo altimonlano relevo suave 
ondulado; 

c) SOLO LITúLlCO DISTRúFICO A moderado textura arenosa e mé
dia fase campo allimontano e rupestre relevo suave ondulado, subs
traio quartzito; 

d) PODZúLlCO VERMELHO AMARELO Tb A moderado e proeminen
te textura média/argilosa fase cerrado relevo suave ondulado e on
áulado; 

e) SOLOS LlTúLlCOS DISTRúFICOS A proeminente textura média 
siltosa e argilosa fase cl!rrado relevo ondulado substrato siltito e 
micTobrecha; 

l) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO DE GLEY HOMICO e GLEY 
POUCO HÚMICO fase campo de várzea relevo plano; 

g) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A moderado tex
tura muito argilosa fase campo altimontano relevo plano e suave 
ondulado. 

LVd15 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO textura mé
dia c argilosa fase relR.vo plano e suave ondulado + PODZOLICO VER-
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MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO Tb textura média/ar
gilosa fase relevo suave ondulado ~ ondulado + LATOSOL VERMELHO 
ESCURO DISTRóFICO textura média e argilosa fase relevo suave on. 
dulado e ondulado, todos A moderado fase floresta caducifólia e sub. 
caducif61ia. 

Compreende áreas das Zonas Encosta da Chapada Diamantina e 
Senhor do Bonfim nos municípios de Jacobina, Caém (pequena parte), 
Miguel Calmon, Piritiba (pequena área), Pindobaçu e Saúde. 

Proporção dos componentes - 45-35-20%. 

Extensão e percentagem - 1.380 km2; 0,355% da área. 

LU%gia e material originário .. - Recobrimento de material areno-ar. 
giloso e argilo-arenoso sobre rochas do Pré-Cambriano constitui o ma-



terial originário dos Latosols. O Podrolico é derivado de saprolito de 
gnaisse com provável influência de cobertura de material areno-ar
giloso. 

Relevo e altitude -- EncQsta Leste do Planalto, com predominância de 
relevo suave ondulado e ondulado, ocorrcndo relevo plano na área de 
Latosol Vermelho Amarelo Distrófico; 400 a 800 metros. 

Clima - 5cTh (predominando) e 4cTh de Gaussen, com ccr
ca de 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100. Ocorre também 
5bTü, com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150 . Aw' e 
Aw" de Koppen . Precip itação pluviométrica média anual em torno de 
1.000 mm. 

Vegetação primária - Flor.::s ta caducifólia e subcadudfólia. 

Uso atual - Pecuária extensiva, lavoura!' de café (em pequena c~cala) c 
babaçual. 

Principais inclusões -

a) SOLOS ALUVIAIS EUTlU)FJCOS A moderado textura indiscrimina
da fa se campo e floresta de várzea relevo plano,' 

b ) SOLOS COLUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta s"bcaduci/ó
lia relevo suave onduladC': 

c) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO pouco profundo t, 
moderado textura média e argilosa fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado; 

d) PODZOLICO VERM ELHO AMARELO Th 4 moderado te xtura a re· 
nosa/ argilosa fase concrecionária e não concreciondrú~, floresta cu
ducifólia relevo suave ondulado. 

LVdl6 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura mé
dia e argilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTROFICO Tb textura média / argilosa, ambos fose relevo suave ondula
do + SOLOS INDISCRIMI NADOS PEDREGOSOS DISTROFICOS textura 
média e argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado, todos A modera
do fa se floresta caducif6lia. 

Compreende área s ituada na Zona Chapada Diamantina, no mu· 
nicípio de Morro do Chapéu. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 470 km2; 0,J21% da área. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material arena-argi
loso e argilo-arenoso, provavelmente do Terciário, sobre rochas do Pré
Cambriano. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com predominância de re 
levo suave ondulado, ocorrendo relevo ondulado na área de Solos Indis
c riminados Pedregosos; 700 a 800 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen. com cerca de 3 a 4 meses secos e índice xe
rotérmico de 40 a 100 . Aw" de Kôppen. Precipitação pluviométrica mé
dia anual em torno de 800 mm. 

1113 



Vegetação primária - Floresta . cadudfólia. 

Uso atual - Grande parte da área é cultivada com agave e milho e, em 
menor e~cala, verifica-se utilização com pecuária extensiva. 

Principais inclusões -

a) SOLOS LITóLICOS DISTROFICOS A moderado textura arenosa e 
média fase floresta caducifólia relevo suave ondulado substrato 
arenito. 

LVd17 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO + LATOSOL VERMELHO 
AMARELO pouco profundo, ambos DISTRÚFICOS textura m6dia e ar· 
gilosa + PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRO· 
FICO Tb textura média/argilosa, todas A moderado fase caatinga hipo
xerófila relevo suave ondulado . 

. Compreende área da Zona da Encosta Chapada Diamantina no 
município de Itaberaba. 

Proporção dos componentes - 5()..3Q..20%. 

Extensão e percentagem - 200 km2; 0,052% da área. 

Litologia e· material originário - Recobrimento de material areno-argi
loso c argilo-arenoso, provavelmente do Terciário, sobre rochas do Pré
Cambriano Indiviso constitu i o mater ial de origem dos Lotosols. O Pod
zólico é desenvolvido de gnaisse e granito, com pequena influência de 
recobrimento . 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo suave ondu
lado; altitude em torno de 270 metros. 

Clima - 5bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xe
rotérmico de 100 a 150, ocorrendo também o ScTh, com 3 a 4 meses se
cos c índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de Koppen . Precipitação plu~ 
viométrica média anual em tomo de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Predomínio de pastagem, culturas de agave e mamona em 
cerca de 15% da área. 

Principais inclusões -

a) PANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A moderado fase caatinga 
hipoxerófila relevo suave ondulado; 

b) BRUNO NÃO CALCICO A moderado fase caat inga hipoxerófila re
levo suave ondulado; e 

c) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTROFICO A fraco e modera· 
do textura média lase caat inga hipoxerófila relevo suave ondulado. 

LVd18 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado e proe· 
minente textura média e argilosa fase floresta caducifólia e catinga hipo. 
xerójila relevo plano e suave ondulado·. 
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Compreende áreas da zona de Feira de Santana nos municípios de 
Castro Alves, Santo Estevão, Feira de Santana, Tanquinho, e pequenas 
áreas de Santa Bárbara, Candeal, Serra Preta e Riachão do Jacuípe . 



Extensão e percentagem - 1.000km2; 0)57% da área. 

Litologia e material origindrio - Recobrimento de material areno-argi-
10so e argilo-arenoso referida ao Terciário, sobre rochas do Pré-Cam
briano Indiviso. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo plano e suave on
dulado; 200 a 300 metros. 

Clima - SbTh de Gaussen e pequena parte de ScTh com cerca de 5 a 
6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw' de Koppen. Pre
cipitação pluviométrica média nual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia c caatinga hipoxerófila. 

Uso atual São áreas pouco cuJtivadas, encontrando-se. apenas algu-
mas lavouras de mandioca, milho, feijão e pouca pastagem. 

Principais inclusões -

a) PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura mé
dia/argilosa fase caatinga hipoxer6fila relevo suave ondulado e ondulado. 

LVd19 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A moderado textura 
média fase floresta subcadtlcifólia, floresta subcaducif6lia/cerrado e 
cerrado relevo plano e suave ondulado. 

Compreende áreas das Zonas do Litoral Norte e do Nordeste, nos 
municípios de Serrinha, Lamarão, Sátiro Dias, Inhambupe, e pequenas 
{Ireas de Crisópolis e Água Fria. 

Extensão e percentagem - 980 km2; 0.132% da área. 

Litologia e material originário - Arenitos do Cretáceo Inferior ~ do 
Jurássico Superior. :B provável que haja alguma influência de sedimen
tos areno-argilosos do Terciário no desenvolvimento dos solos. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano, com relevo plano e suave ondula
do; 200 a 300 metros. 

Clima - Predomina o ScTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos e índi
ce xerotérmico de 40 a 100, ocorrendo também o SbTh com cerca de 5 
a 6 meses secos e índice xerotérmico de J 00 a 150. Aw' de Koppen. Pre
cipitação pluviométrica média anual variando de 800 a 1.100 mm. 

V egetação primária - Flore5!a subcaducifólia, floresta subcaducifóliaj 
cerrado e cerrado. 

Uso attwl - Pecuáriá extensiva e algumas lavouras de subsistência. 

Principais inclusões -

a) PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb abrúptico plinthico ou com 
fragipan A moderado textura arenosa/média e argilosa fase floresta 
subcaducif61ia/cerrado e floresta caducifólia relevo plano e suave 
ondulado; 

b) PODZúLICO ACINZENTADO DISTRúFICO Tb com fragipan A fra
co e moderado textura arenosa/média e argilosa fase cerrado rele
vo plano e suave ondulado; 
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c) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÚFICAS fase floresta sLlbcaducifólia/ 
cerrado e cerrado relevo plano e suave ondulado; 

d) PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura mé
dia/argilosa fase floresta subcaducifóliajcerrado relevo suave on· 
dulado e ondulado. 

LVd20 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO textura média + AREIAS 
QUARTZOSAS ambos DISTROFICOS A fraco c moderado fase cerrado, 
caatinga hipoxerófilafcerrado e caatinga hipoxerófila relevo plG1zo e sua
ve ondulado. 

Compreende áreas das Zonas do Litoral Nor te, do Nordeste e de 
Fejra de Santana, nos municípios de Agua Fria, Inhambupe, Biritinga, 
Teofilândia, Araei, Nova Soure, Cipó, Ribeira do Pombal, Quijingue, Eu
clides da Cunha e Tucano. 

Proporção dos componentes - 5545%. 

Extensão e percentagem - 2.850km2: 0,730% da á rea. 

Litologia e material originário - Arenitos do Cretáceo Inferior e do 
Jurássico Superior. :e provável que haja alguma influência de sedimen· 
tos arenosos e arena-argilosos do Terciário no desenvolvimento dos 
solos. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano, com relevo plano e suave ondu· 
lado; 200 a 500 metros. 

Clima - Predomina SbTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos 
e índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo também scTh, com 3 a 4 
meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100. Aw' de Kõppen. Precipita
ção pluviométrica média anual variando de 750 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Cerrado, caaÚnga hipoxerófilajcerrado e caatin
ga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva e algumas lavouras de subsistência 50· 

bre os Latosols. 

Principais inclusões 

a) PODZúLlCO VERMELHO AMARELO Tb A fraco e moderado tex
tura arenosa e média/média e argilosa fase caatinga hipoxerófilaj 
cerrado relevo suave ondulado e ondulado; 

b) SOLOS L1TúLICOS DISTRÚFICÚS A fraco e moderado textuia 
arenosa fase pedregosa e rochosa ct;latinga hipoxerófila relevo ondu
lado e forte ondulado substrato arenito; 

c) PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFlCO Ta A Iraco e moderado fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

LVd2l - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A fraco e moderado 
textura média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave 
ondulado. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas Chapada Diamantina e 
Serra Geral, nos municípios de Seabra, Mortugaba, Presidente Jânio 
Quadros, Cordeiros, Condeúba, Jucaraci, Caculé e Tremedal. 



Extensão e percentagem - 3.450 km2; 0,887% da área. 

Litologia e material originário - Recobrimenl'o de material argilo-are
noso e areno-argiloso sobre rochas do Pré·Car Ibriano. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo plano e sua
ve ondulado; 600 a 1.000 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xe
rotérmico de 100 a 150. Aw, Aw" e Cfbl de Koppen. Precipitação pIn
viométrica média anual em torno do 600 a 800 rum. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Algumas lavouras de subsistência c pecuária extensiva na 
caatinga. 

Principais inclusões -

a) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO 
Tb A moderado fase caatinga h.ipoxerófila relevo suave ondulado e 
ondulado; 

b) SOWS LlTOLlCOS EUTROFTCOS A fraco e moderado textura are
nosa e média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e on
dulado substrato gnaisse e ·granito; 

c) SOLOS LITóLICOS DISTRóFICOS A fraco e moderado textura aro· 
nosa e média fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave on
dulado e ondulado substrato arenito e quartzito; e 

d) LATOSOL VERMELHO ESCURO A moderado textura média e ar
gilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

LVd22 - Assoc . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO textura 
média e argilosa fase relevo plano e suave ondultldo + PODZóLICO 
VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO Tb textura mé
dia/argilosa fase relevo Stlave ondulado e ondulado, ambos A fraco e 
moderado fase caatinga hipoxerófiia. 

Compreende área das Zonas Encosta da Chapada Diamantina, 
Chapada Diamantina e Serra Geral, nos municípios de Piritiba, Miguel 
Ca1mon, Jacobina, Morro do Chapéu, Condeúba, Caculé, Licínio de Al
meida e Pindaí, (uma pequena área). 

Proporção dos componentes - 6040%. 

Extensão e percentagem - 1.490 km2; 0,383% da área. 

Litologia e material originário - O Latosol é desenvolvido a partir de 
recobrimento de material areno-argiloso e argilo-arenoso, possívellmen
te do Terciário, sobre rochas do Pré-Cambriano. O Podzólico é deriva
do de gnaisse e granito com provável influência de recobrimento. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com predomínio de rele
vo suave ondulado, ocorrendo relevo plano na área de Latosol e ondu· 
lado no Podzólico; S90 a 700 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmicD 
de 40 a 100, ocorrendo também 4bTh, com cerca de 5 a 6 meses secos e 
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índice xerotérmico de 100 a 150, Aw e Aw" de Kõppen, Precipitação plu· 
viométrica média anual em torno de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila, 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

a) PLANOSOL SOLODICO EUTROFlCO Ta A fraco e moderado fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) LATOSOL VERMELHO ESCURO A fraco e moderado textura mé· 
dia fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; 

c) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A fraco e moderado textura arenosa/média fase caatinga hipo
xerófila relevo suave ondulado,' e 

d) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco fase caatinga hipo
xer6fila relevo plano. 

LVd23 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO A fraco e moderado textu· 
ra média + AREIAS QUARTZOSAS A fraco. ambos DISTROFICOS fa· 
se cerrado e campo cen'ado relevo plano e suave ondulado. 
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Compreende éreas das Zonas de Conquista, Chapada Diamantina, 
Serra Geral e do Médio São Francisco nos municípios de: Itaeté, Caetité, 
Pindai, Guanambi, Palmas de Monte Alto, Sebastião Laranjeiras, Cor~ 

deiros, Piripá, Trem'edal e Cândido Sales pequena área) . 

Proporção dos componentes - 65·35%. 

Extensão e percentagem - 1.050 km2; 0,270% da área. 

Litologia e material originário - O Latosol é desenvolvido de recobri· 
menta de material areno-argiloso sobre quartzito referido ao Pré·Cam· 
briano B . As Areias derivadas de material proveniente do quartzito. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, Planalto Sul·Baiano, Su· 
petfície Aplainada da Depressão do Rio São Francisco, Encosta Leste 
do Planalto e Area Dissecada do Rio de Contas, com relevo plano e sua· 
ve ondulado; 600 a 1.000 metros, ocorrendo uma área em torno de 300 
metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico 
de 40 a 100, ocorrendo também 4bTh e 5bTh com 5 a 6 meses secos e 
índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de Koppen, Precipitação pluviomé· 
trica média anual em torno de 800 mm. 

Vegetação primdria - Cerrado e campo ccrrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

Principais inclusões -

a) SOLOS LITÔLICOS DISTRóFICOS A fraco e moderado textura are. 
nosa fase cerrado relevo suave ondulado substrato arenito; e 

b) AFLORAMENTO DE ROCHA. 



LVd24 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A fraco e moderado 
textura média fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste, Feira de San
tana, Senhor do Bonfim, Encosta da Chapada Diamantina, Chapada Dia
mantina, Sertão do São Francisco, Baixo Médio São Francisco e Médio 
São Frandsco, abrangendo os municípios de Curaçá, Caldeirão Grande, 
Caém, Jacobina, Queimadas, Serrolândia, Miguel Calmon (pequena área), 
Campo Formoso, Mirangaba, Paratinga, Bom Jesus da Lapa; Riacho de 
Santana, l"pirá. Castro Alves, Sento Sé. Iramaia, Barra da Estiva e Ma
cajuba (p..:quena área). 

Extensão e percentagem - 7.880 km2; 2,027% da área. 

LUa/agia e material originário - Recobrimento de material areno-ar~
]050 referida ao Terciário/Quaternário sobre rochas do Pré-Cambriano. 
Em augumas áreas esta cobertura constitui a Fonnação Capim Grosso. 

Relevo e altitude - Superfície aplainada da Pepressão do Rio São Fran
cisco, Superfície do Espinhaço, Encosta Leste do Planalto, Outras Su
perfíc ies de Pediplanaçâo, Área Dissecada do Rio de Contas e Tabulei
ros Cosieiros, com relevo plano e suave ondulado; 300 a 800 metros. 

Clima -- 4bTh e 5bTh de Gaussen, predominando o ·primeiro, ambos 
com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo tam
bém uma pequena área de 5cTh com 3 a 4 meses secos, índice xerotér
mico de 40 a 100 e uma área de 2c com cerca de 9 a 11 meses secos e 
:índice xerotérmico de 200 a 800. BSw"h', BSw'h'Aw, Aw, Aw' de Kõp
peno Precipitação pluviométrica média anual em torno de 600 a 800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pastagens e pequenas lavouras de milho, feijão, mandioca, 
mamona, agave e algumas parcelas com melancia. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTROFICO Ta e Th A fraco e moderado textwa mé
dia e argilosa fase pedregosa caatinga hipoxer6fila relevo suave on
dulado. 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO plinthleo e não plinthico tex
tura arenosa/média fase caatinga hipoxer6fila relevo plena e sua
ve ondulado,' 

c) AREIAS QUARTZOSÀS DISTROFICAS A fraco fase caatinga hipr>
xer6fila relevo plano; 

d) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco e moderado textura mé
dia fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado 
e forte ondulado substrato gnaisse; 

e) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFlCO 
Tb textura média/argilosa fase cOrlcrecionária e não concrecioKd· 
ria ca...-ztinga hipoxer6fila relevo ondulado: 

f) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A fraco e moderado taso <a
atinga hipoxer6fila relevo suave ondulado; 

g) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase caatinga hipox<rófila 
de várea relevo plano; e 

h) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

1119 



LVd25 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura tné· 
dia fase relevo plano e suave ondulado + PODZÓLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura média/argilosa fa· 
se relevo suave ondulado, ambos A fraco e moderado fase caatinga hi· 
poxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Encosta da Cnapada Dia· 
mantina, Serra Geral e Chapada Diamantina nos municípios de Boa 
Vista do Tupim, Andaraí, Itaité, Itaberaba e Caculé. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 610 km2 ; 0.157% da área. 

Utologia e material origindrio - O Latosol é desenvolvido de material 
areno-argiloso, provavelmente do Terciário, que recobre rochas do Pré
Cambriano Indiviso. O Podzólico é rlerivado de saprolito de gnaisses com 
provável influência do recobrimento. 

Relevo e altitude - Encos ta Leste do Planalto c Superfície do Espinha
ço, com predominância de relevo suave ondulado, ocorrendo plano na 
área de Latosol; 300 a 500 metros. 

Clima - 5bTh e 4bTh, de Gausscn com 5 a 6 meses secos e índice xe
rotérmico de 100 a 150. havendo uma predominância do primeiro. Aw 
de KOppen. precipitação pluviométrica média anual em torno de 
750 mm. 

Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva e cultura de agave em pequenas áreas. 

Principais inclusões -

a) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A fraco e moaerado fase 
caatinga lIipoxerófila relevo plano e suave ondulado,' 

b) LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO A moderado textu· 
ra média fase caatülga Izipoxerófila relevo ondulado_ 

LVoI26 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura 
média fase relevo plano e suave ondulado + PODZÓLICO VERMELHO 
AMARELO DISTROFICO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura are· 
nosa e média/ média e argilosa cascalhenta e não cascalhenta fase re
levo suave ondulado + SOLOS LITúLICOS EUTRÚFICOS textura mé

dia fase relevo suave ondulado e ondulado substrat.o gnaisse, xisto e sil
tito, todos A fraco e moderado fase catinga hipoxerófila. 
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Compr~ende áreas localizadas na Zona Serra Geral, DOS muni
cípios d~ Macaúbas, Água Quente e Parnamirim. 

Proporção dos componentes - 45-35·20% 

Extensão e per _'entagem - 350 km2 ; 0,090% da área. 

Lit%gia e material originário - O Latosol é desenvolvido de recobri
mento de material areno-argiloso sobre xistos e gnaisses referidos ao 
Pré-Cambriano O Podzólico é derivado do saprolito destas rochas com 
influência do material do recobrimento. O Solo Litólico é originário das 
rochas mencionadas e de .silitito. 



Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com predominância de 
relevo suave ondulado, ocorrendo plano na área de Latosol e ondulado 
nos Solos Litólicos; 600 a 800 metros. 

Clima _ 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos, índice xe
rotérmico de 100 a 150, ocorrendo também o 4cTh, com 3 a 4 meses se
cos e indice xerotérmico de 40 a 100. BSw"h', CfuI e Aw de Koppen. 

Precipitação pluviométrica média anual em torno de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e lavoura de milho, feijão, 
mandioca e algodão. 

Principais inclusões -

a) SOLOS L1TóLlCOS DISTRÓFICOS A fraco e moderado textura 
arenosa, média e argilosa fase pedregosa e rochosa caatinga hipo
xer6fila relevo suave ondulado e ondulado substrato ,quartzito, are
nito e argilito. 

b) PODZÓLlCO VERMELHO AMARELO Tb A fraco e moderado tex· 
tura arenosa/ média fase caatinga hipoxerófila revelo suave ondu
lado; 

c) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFrCAS fase caatin,ga relevo plano < 
,,"uave ondulado; 

d) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS A moderado textura média e argi. 
gilosa fase caatinga de várzea relevo plano. 

LVd27 - Assoc, de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura mé
dia + PODZÓLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓ
FICO + PODZÓLlCO VERMELHO AMARELO, ambos Tb textura are
nosa e média/média e argilosa, todos A fraco e moderado fase caatin
ga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste, Senhor do 
BonOro, Jequié, Chapada Diamantina .. Serra Geral e Médio São Fran

cisco, nos mwticípios de Palmas de Monte Alto, Riacho de Santana, Bom 
Jesus da Lapa, Dom Basilio, Brumado, Rio de Contas, Tanhaçu, Con
tendas do Sincorá, Iramaia, Iaeté, Marcionilo Souza, Maracás, Jagua
rari, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, pequena 
parte de Queimadas, Itiúba, Ituaçu e Malhada . 

Proporção dos componentes - 6O-2S-1S0/0. 

Extensão e percentagem - 6.700 km2; 1,723% da área. 

Litologia e material originárlo - O Latosol é derivado do recobrimen
to de material arenoso e areno-argiloso; os Podzólicos têm corno ma· 
terial originário o produto de alteração de gnaisses com influência do 
citado recobrimento. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco, Superfície do Espinhaço, Area Dissecada do Rio de Contas e 
Encosta, Leste do Planalto, com relevo plano e suave ondulado; 400 a 
700 metros. 

Clima - 4bTh e SbTh de Gaussen com 5 a 6 meses secos e indice xe
rotérmico de 100 a 150, com predomínio do 4bTh. Verifica-se ainda uma 
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pequena ocorrência de 5aTh com 7 a 8 meses secos e índice xerotérmi
co de 150 a 200. BSw"h', Aw e Aw' de Koppen. Precipitação pluviomé
trica média anual em torno de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga rupoxerófila, 

Uso atual - Pecuária extensiva e, em m enor escala, lavouras de suo. 
sistência e alguma pastagem plantada. 

Principais inclusões -

a) PLANOSOL SOLóDICO EUTRóFICO A fraco e moderado fase ca· 
atinga hipoxer6/ila relevo plano e suave ondulado; 

b) LATOSOL VERMELHO ESCURO A moderado textura média fase 
caatinga hipoxer6fila relevo suave ondulado; 

c) SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS A moderado textura arenosa e 
média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxer6fila relevo suave 
ondulado substrato gnaisse; 

d) SOLOS ALUVIAIS EUTRÚFICOS A moderado textura indiscrimina
da fase caatinga de várzea relevo plano; 

e) AREIAS OUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hipoxerófila 
releve suave ondulado; 

f) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRóFICO A moderado tex
tura média fase caatinga hipoxer6fila relevo suave ondulado; e 

g) CAMBISOL EUTRúFICO A moderado textura argilosa fase caatin
ga hipoxer6fi1a relevo suave ondulado substrato brecha~ 

_vd28 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO textura mé
dia fase relevo plano e suave ondulado + PODZOLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO Tb textura arenosa/média fa
se relevo suave ondulado + PLANOSOL SOLÓDICO EUTROFICO Ta 
textura arenosa e média/média e argilosa fase relevo plano e suave 
ondulado, todos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila. 
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Abrange áreas situadas na Zona Serra Geral, DOS municípios de 
Brumado, Botuporã e Paramirim. 

Proporção dos componentes - 50·30·200/0. 

Extensão e percentagem - 1.390 km2; 0,357% da área. 

Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes são 
derivados de cobertura de material areno-argiloso sobre rochas gnáis
sicas do Pré-Cambriano Indiviso. O Planosol é desenvolvido basicamen· 
te desses rochas, com provável influência de material retrabalhado na 
parte superior do solo. 

Relevo e altitude - Área Di:õsecada do Rio de Contas e Superfície do 
Espinhaço, com predominância de relevo suave ondulado, ocorrendo 
plano para Latosol e Planosol; 500 a 600 metros 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice Xc

roténnico de 100 a 150. BSw"h'. e Aw de Koppen, Pr.ecipitação pluvio
métrica média anual em torno de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxeróma. 



Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga c pequenas lavouras de 
subsistência. 

Principais inclusõel- -

a) SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco e moderado fase caatinga 
hipoxerófila relevo plano; 

b) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO A fraco e moderado textura 
média fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

c) REGOSOL DISTRúFICO C EOTRófICO A fraco textura arenosa fa
se caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

d) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS A fraco e mo
derado textura arenosa e média fase pedregosa e rochosa caatinga 
hippxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e 
quartzito; c 

e) LATOSOL VERMELHO ESCURO A moderado textura argilosa e 
média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e plano. 

LVd29 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO textura mé
dia + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO DE PODZÓLICO VERME
LHO AMARELO e PODZÓLICd AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFI
CO ambos Tb textura arenosa/média e média/argilosa fase pedregosa ,.. 
concrecionári(l. ou não + AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS, todos 
A fraco e moderado fase caatin2a hipoxerófila relevo plano e suave on
dulado. 

Compreende áreas localizadas nas Zonas do Senhor do Bonfim e 
Baixo Médio São Francisco, nos municípios de Campo Formoso, Mi
rangaba e Sento Sé. 

Proporção dos componentes - 45-35-20%. 

Extensão e percentagem - 1.610 km2; 0,414% da área. 

Litologia e material originário - Material argilo-arenoso e arenoso, 
constituindo recobrimento sobre rochas do Pré-Cambriano. Os Podz6li
cos fase pedregosa e concrecionária são mais influenciados pelo mate
rial da parte inferior do recobrimento mencionado. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo plano e sua
ve ondulado; 600 a 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice 'lCe
roténnico de 100 a 150. Cfbl, Aw' e Aw" de Kõppen. Precipitação plu
viométrica média anual de 750 a 900 mm. 

V egetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, algumas lavouras de sub
sistência, algumas parcelas com mamona, especialmente nos Latosols. 

Principais inclusões -

a) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com fragipan ou plmth.co A 
fraco e moderado textura arenosa/média e argilosa fase caatinga hi
poxerófila relevo plano e suave ondulado; 
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b) CAMBISOL EUTROF1CO Ta e Tb com c sem C carbonático A fra
co e moderado textura média e argilosa fase caatinga hipoxerófila 
relevo plano e suave ondulado; e 

c) PLANOSOL SOLODICO -EUTROFICO Ta A fraco e moderado fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano. 

LVd30 - Assoe de: LATOSOL-VERMELHO AMARELO textura média + AREIAS 
QUARTZOSAS, ambos DISTRÚFICOS A fraco e moderado fase caatinga 
}lipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 
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Abrange áreas situadas nas Zonas do Médio São Francisco, Ser~ 
ra Geral e Baixo Médio São Francisco, nos municípios de Palmas de 
Monte Alto, Sebastião Laranjeira$, Caet itê, Botuporã, Livramento do 
Brumado, Itabotirama e Paratinga. 

Proporção dos componentes - 6040%. 

Extensão e percen tagem - 4.690 km=:!; 1,206% da área. 

l .. itologia e material origindrio - Recobrimento de material arCllo--ar
giloso e arenoso, sobre rochas do Pré-Cambriano. 

Relevo e altilude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco e Superffcie do Espinhaço, com relevo plano c suave ondulado; 
420 a 1.000 metros . 

Clima - 4bTh de Gaussen com cerca de 5 a 6 meses secos, índice xe
rotérmico de 100 a 150 e 4aTh com 7 a 8 meses secos e índice xerotér
mico de 150 a 200. Aw e BSw"h' de .Kõppen. Precipitação pluviométri
ca média anual em torno de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila, 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e algumas lavouras de suo
sis tência. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A fraco e moderado fase caatinga lzipoxer6fila relevo suave (m· 

dulado,' 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A fraco e moderado tex
tura arenosa/média fas e caatinga flipoxerójila relevo suave ondu

lado; 

c) SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS E EUTROFICOS A fraco e mo
derado textura arenosa e média fase caatinga hipoxerófila relevo 
suave ondulado e ondulado substrato arenito e gnaisse,' 

d) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A f.aco e moderado fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano; 

e) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fa
se caatinga hipoxerófila de várzea relevo plano; 

l) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTROFICO A moderado fase 
caatinga Itipoxerófila relevo plano e suave ondulado; e 

g) LATOSOL VERMELHO ESCURO A moderado textur-d média fo.,o 
caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado, 



LVd31 - Assoc . de: LATOSOL VERM[.LHO ,\MAR ELO DISTRóFICO textura mé
dia fase relevo slIave ondulado + PODZúLlCO VERMELHO AMARELO 
EQU1VALENTE EUTRúFJCO Ib textura arenosa e m~d ia/média e ar· 
gilosa fase re/el lO suave mululado e OI ldulado + CAMBISOL EUTRúFI· 
CO Tb textura média c ;:rrgi losa fase relevo suave ondulado e ondulado 
substrato gtuâsse, todos !I. fraco c moderado fase caat inga hipoxerófila. 

Compreende áreas si tuadas nas Zonas de Conquis ta c Serra Ge
ral. nos municípios de Tremedal, Belo Campo, Anagé c Vitória da Con. 
quista (pequena {lrea). 

Proporção dos componelHcs - 4540-15%. 

Extensão e perccl1/tlgcJII - t ,O~(l km2 ; 0,265% da área. 

Litologia e lI1atericll orjgilUír;o - Os dois primeiros componentes são 
desenvolvidos de materiôlis argilo-arenosos que recobrem rochas gnáis

sicas do P ré-Cambriano Ind iviso, es tando o 2." componente bastante 
influenciado pelo c itado substrato. O Cambisol é derivado de saprolito 
de gnaissc. 

Relevo c altitude - Superfície do Espinhaço e Área Dissecada do Rio 
de Contas, com predominância de relevo suave ondulado, porém ocorre 
ondulado nas áreas de Poc!zólico c Cambisol; 500 a 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos c índice xc
rotérm ico de 100 a 150. Aw de Koppen. Precipitação pliviométrica mé
dia anual em torno de 700 mm. 

V egetação primária - Caatinga hipoxerófi la. 

Uso atu(~l - PCCWlrÜ\ extensiva nn caat inga, Invouras de subsistência c 
algumas parceJas com algodão. 

Prillópais inclusões --

a) PLANOSOL SOLODlCO EUTROFICO Ta A modet·ado Jase caatinga 
?,ipoxerófila releI'o plano e suave olldulado; 

b) BRUNO NÃO CÁLCICO fase caalillga lIipoxerófila relevo suave 011-
dLllado; 

c) SOLOS LITÚLICO~ EUTRóFTCOS fase C(lcllillga hipoxerófila; e 

d) LATOSOL VERMELHO ESClmO EUTROFICO A moderado textura 
média fase caatinga hipoxcróiiía relevo suave 0I1dulado. 

LVd32 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO tex tura média + AREIAS 
QUARTZOSAS, ambos DlSTRÚFICOS fase relevo plal10 e suave ondu
lado + POOZÚLICO VERMELHO A1VlARELO Tb textura arenosa/mé
dia e média / argilosa fase pedregosa, rochosa e concrecionária relevo 
suave olld/dado c ondulado, todos A fraco fase campo aflimontallO e 
caatinga altimOl1talla. 

Compreende áreas das Zonas do Baixo Médio São Francisco e do 
Senhor do Bonfim, nos municípios de Sento Sé c Campo Formoso. 

Proporção dos componentes - 40·30-30%. 

Extel1siio e percentagem - 560 krn:!; U,144% da área. 
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Litologia e material originário - Arenitos e quartzitos do Grupo Cha
pada Diamantina (Pré-Cambriano A) com possível influência de ma
terial retrabalhado no desenvolvimento do 3." componente. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com predominância de 
relevo plano e suave ondulado, ocorrendo ondulado para Podz6lico; 560 
a 1 .200 metros. 

Clima 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xc
rotérrnico de 100 a 150. Cfbl e Aw" de Kõppen. Precipitação pluvio
métrica média anual em torno de 700 mm. 

Vegetação primária - Campo altimontano e caatinga altimontana. 

Uso atual - Arca pouco usada, constatando-se algumas lavouras de 
subsistência especialmente nos Latosols. 

Principais inclusões -

a) PODZüL fas e campo altinzontano relevo plano; e 

b) SOLOS LITÚLICOS DISTRÚFICOS A fraco e moderado textura are· 
nosa fase caatinga altimontana relevo suave ondulado, ondulad@ 
e forte ondulado substrato quartzito. 

LVd33 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÚFICO coeso A moderado !ex· 
tura argilosa e muito argilosa fase floresta perenif6lia relevo plano e 
suave ondulado. 
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Compreende áreas das Zonas Cacaueira e Extremo Sul, nos mu
nicípios de Una (pequena àrca) , Cana\'ieiras, Bclmonte, Santa Cruz Ca
brália, Porto Seguro e Prado 

Extensão e percentagem. - 5.040 km2; 1,297% da área. 

Litologia e material originário - Sedimentos argilo-arenosos e argilo
sos da Formação Barreiras - Terciário e cobertura deste mesmo mate
rial sobre rochas do Pré-Cambriano Indiviso. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Coste-iros, com relevo plano e suave on
dulado; em tomo de 100 metros. 

Clima - Predomina 6a. de Gaussen, com chuvas durante todo o ano e 
índice xerotérmico O, ocorrendo também uma pequena área de 4bTh com 
cerca de 1 a 2 meses secos e índice xerotérmico variando de O a 40. Af 
e Am de Kõppen. Prccipitaçiio pluviométrica média anual variando de 
I. 400 a I. 700. 

Vegetação primária -- Floresta percnifólia. 

Uso alual -- Predomínio de pastagens de capim colonião e sempre-ver
de, exploração extrativa de madeiras, piaçava e dendê, cl!lturas de man
dioca, coco-da·bafa e seringueira. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura mé. 
dia/argilosa fase floresta perenif6lia relevo plano e suave ondulado. 

b) PODZOL A mode rado e proeminente textura arenosa fase flores
ta perenifólia de restmga e campo de restinga relevo planei 



c) SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo de 
várzea relevo plano; e 

d) AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS. 

LVd34 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO coeso textu· 
ra argilosa e muito argilosa + PODZóLICO VERMELHO AMARELO 
Tb textura média/argilosa, ambos A moderado fase floresta perenif6lia 
relevo ondulado. 

Abrange áreas compreendidas nas Zonas Cacaueiras e do Recôn
cavo, nos municípios de Camamu, Maraú, Itacaré, Uruçuca, Itabuna, 
Ilhéus, Una, uma pequena parte de Canavieiras, Valença e Jaguaripe. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 2.720 km2, 0,699% da área. 

Li/alogia e material originário - Sedimentos argilo-arenoso:s e argilo
sos da Formação Barreiras - Terciário e cobertura da mesma natu
reza influenciados pelo material proveniente de rochas do embasamento 
cristalino. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo ondulado; 50 a 100 
metros. 

Clima - Predomina 6a de Gaussen com chuvas durante todo o ano e 
índice xerotérmico O; ocorre uma pequena área de 4dTh com cerca de 
1 a 2 meses secos e fndice xerotérmico de O a 40. Am e Af de Koppen. 
Precipitação pluviométrica média anual variando de 1.500 a 2.0CO mm. 

Vegetação primdria - Floresta perenifólia. 

Uso atual - Áreas bas tante utilizadas, especialmente com culturas de 
citros, mandioca, cana-de-açúcar, pastagem de capins colonião e sem
pre·verde, cocCKla·baía, seringueiras, pimenta·do-reino, exploração ex
trativa de piaçava e dendê. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex
tura argilosa e muito argilosa fase floresta perenifólia relevo plano 
e suave ondulado; 

b) LATOSOL variação UNA DISTROFICO A moderado textura muito 
argilosa e argilosa fa se floresta perenifólia relevo ondulado; 

c) PODZóLlCO VERMELHO AMARELO Tb abrúptico e/ou plinthico 
A moderado fase floresta perenifólia e subperenif6lia relevo suave 
ondulado e ondulado; 

d) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS HIDROMóRFICOS 
+ SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase campo e floresta de 
várzea relevo plano; 

e) POD:LOL A moderado e proeminente textura arenosa fase flores
ta perenifólía de restinga e campo de res tinga relevo plano; e 

f) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura are
nosa/média fase floresta perenifólia e subperenifólia relevo on
dulado. 
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LVd35 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso textu
ra argilosa e muito argilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO 

Tb textura média/argilosa, ambos A moderado fase floresta perenifólia 
relevo ondulado e forte ondulado. 

Compreende á reas da Zona do Recôncavo nos municípios de Mara
gogipe, São Felipe, Nazaré, Cachoeira, Simões Filho, Camaçari, Lauro 
de Freitas, Salvador e Santo Antônio de Jesus . 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 840 km2; 0,216% da área. 

Litologia e material originário - Material argiloso e argilo.-arenoso da 
Formação Barreiras-Terciário e saprol ito de rochas do Pré-Cambriano 
Indiviso com influência de cobertura da mesma natureza da Formação 
Barreiras . 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros e Colinas do Recôncavo, com 
relevo ondulado e forte ondulado; 100 a 200 metros. 

Clima - 6a de Gaussen com chuvas durante todo o ano e índice xero
térmico O, ocorrendo também uma pequena área de 4dTh com cerca 
de 1 a 2 meses secos c índice xcrotérmico de O a 40. Af e Am de Kop
peno Precipitação pluviométrica média anual de 1.500 a 1,750 mm. 

Vegetação primária - Floresta perenifólia. 

Uso atual - Árcas com boa pCI'centagem de uso, destacando-se cultu
ras de cana-de-açúcar, mandioca, coco-da-baía, citros, banana, outras fru
teiras regionais e pastagem de capins colonião e sempre-verde . 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso A modera
do textura argilosa e muito argilosa fase floresta perenifólia rele
vo plano e suave ondulado; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex
tura média fase floresta subperenifólia relevo ondulado e forte on
dulado. 

c) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb plinthico A moderado tex
tura média/argilosa fase floresta perenifólia relevo suave ondula
do e ondulado; e 

d) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS HIDROMORFICOS 
+ SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase campo e floresta 
de várzea relevo plano. 

LVd36 - LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso A moderado tex
tura argilosa e muito argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano 
e suave ondulado. 
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Compreende áreas da Zona Extremo Sul, abrangendo os muni
cípios de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. 

Extensão e percentagem - 1.850 km2; 0,476% da área. 

Litologia e material origindrio - Sedimentos argilosos e argilo-areno
sos da Formação Barreiras-Terciário e cobertura de material de natu
reza similar sobre rochas do Pré-Cambriano Indiviso. 



Relevo e altitude - Tabuleiros Cosleiros, com relevo plano e suave on
duladu; 80 a 300 metros. 

Clima - 4dTh de Gaussen com cerca de 1 a 2 meses secos e índice XI.!

rotérmico de O a 40, ocorrendo também 63, com chuvas durante todo 
o ano e índice xerotérm ico O. Aw, Am e Af de Kõppen. Precipitação plu
viométrica média anual de 1.250 a 1.500 mm. 

V egetação primária - Floresta subperenifólia. 

Uso atual - Pastagem de capins coIonião e sempre-verde, exploração 
extrativa de madeiras e pequenas lavouras de mandioca. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura are· 
nosa e média/ argilosa fus,; floresta SLlhpercnifól ia relevo plano e 
suave ondulado; e 

b) GRUPAMENTO INDlSCRIMIKADO de SOLOS HIDROMORFICOS 
e SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta e caatinga 
de vdrzea relevo plano. 

LVd37 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTROFICO coeso textu· 
ra argilosa e muito argilosa + POOZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb 
textura média/ argilosa, ambos A moder.ado fase flores ta subperenif6-
lia rel evo plano e suave ondulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Extremo Sul, do Recônca
vo e de Feira de Santana, abrangendo os municípios de Itamaraju, Pr.i
do, Alcobaça, Medeiros Neto, Ibirapuã, Caravelas, Mucuri, Sapeaçu, 
Cruz das Almas, Muritiba e pequenas áreas de Itanhém, Nova Viçosa, 
Governador Mangabeira e Cas tro Alves. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 4.410 k1ll2; 1.1 37% da área. 

Litolog ia e material origillário - Sedimentos argilosos e argilo-arenosos 
da Formação Barreiras e cobertura de material dc natureza similar ao 
Barreiras com influência de materia l proveniente de rochas do Pré· 
Cambriano Indiviso . 

Relevo e altitude - Tabuleiros costeiros, com relevo plano e suave on
duladC'l; 80 a 300 metros. 

Clima - Predomina, segundo a classificação Gaussen, 4dTh, com cerca 
de 1 a 2 meses secos, índice xerotérmico O a 40, ocorrendo também o 6a 
com chuvas durante todo o ano e índice xerotérmico O. Am, Af e Aw 
de Kõppcn . Prec ipil ação pluviomé trica média de 1.250 a 1.500 mm. 

Vegetação primária - Floresta subpcrenifólia. 

Uso atual - Areas bastante utilizadas .. principalmente com pastagens 
de capins colonião {. sempre-verde. culturas de mandioca, citros, (umo, 
coco-da-baía, cana-de-açúcar, milho, feijão, banana c outras fruteiras 
regionais. 

Principais inclusões 

a) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Tb plinthico A moderado tex
tura média/argilosa fase floresta subpercni/ólia releve SUQve on. 
dulado e ondulado; 
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b) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A moderado jase j[ore$
ta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; 

c) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS HIDROMORFlCOS e 
SOLOS ALUVIAIS, INDISCRIMINADOS jase floresta e campo de 
várzea relevo plano; e 

d) BRUNO NAO CALCICO planoss6lico A moderado textura média! 
argilosa fase flo resta subcaducifólia relevo suave ondulado e on
dulado. 

LVd38 - LATO SOL VERMELHO AMARELO DISTROFlCO coeso A moderado tex
tura argilosa e muito argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave 
ondulado e ondulado. 

Compreende áreas lpcalizadas 
abrangendo os municípios de Laje, 
Belmontc c Itapebi. 

nas Zonas Cacaueira e de Jequiê 
Valença, Mutuípe (pequena área), 

Extensão e percentagem - 1.080 km2; 0,278% da área. 

Litologia e material originário - Sedimentos argilosos e argil<rareno-
50S da Formação Barreiras-Terciário e cobertura de material de natu· 
reza similar à formação Barreiras com influência de material prove
niente de roctlas do Pré·Cambriano Indiviso. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo suave ondulado e 
ondulado; em torno de 200 metros. 

Clima - 4dTh de Gaussen, com cerca de 1 a 2 meses secos; índice xero
térmico de O a 40 e uma pequena área de 6a com chuvas durante todo 
o ano e índice xerotérmico '0. "Am e Af de Kõppen. Precipitação pluvio
métrica média anual de 1.250 a 1. 500 mm. 

Vegetação primária - Floresta subperenifólia. 

Uso atual - Pastagens de capins coloniãa e sempre-verde, exploração 
extrat iva de madeiras, culturas de citras, mandioca, fumo, coco-da-bafa 
c outras fruteiras regionais. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura mé
dia/argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e 
ondulado; 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
A moderado textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia re. 
levo suave ondulado e ondulado; e 

c) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS HIDROMúRFICOS e 
SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS tase campo e floresta de 
várzea relevo plano. 

LVd39 - Assoe. de, LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso textu
ra argilosa e muito argilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb 
textura argilosa e muito argilosa + PODZóLICO VERMELHO AMA
RELO Tb textura média/argilosa, ambos A moderado fase floresta sub
perenifólia relevo ondulado e forte ondulado. 
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Compreende áreas das Zonas do RecônC3YO, Extremo Sul, de Fei
ra de Santana e de Jequié, abrangendo os municípios de Guaratinga, 
Porto Seguro, Itamaraju, Prado, Itanhém, Medeiros Neto, Castro Alves, 

São Miguel das Matas, Santo Antônio de Jesus l: Conceição do Almeida 
(pequena área). 

Proporção dos componentes - 6040%. 

Extensão e percentagem - 5.760 km2; 1.482% da área •. 

Litologia e material originário - O Latosol é derivado de cobertura de 
material (similar ao da Formação Barreiras) argiloso e argil~arenoso 
sobre rochas do Pré-Cambriano Indiviso. O PNlzólico é derivado do sa
prolito de gnaisses e de granitos com influência do mencionado rec~ 
brimento. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo ondulado e forte 
ondulado; 100 a 400 metros. 

Clima _ Predomina, conforme a classificação de Gaussen, 4dTh com 
cerca de 1 a 2 meses secos e índice xerotérmico de O a 40; ocorre o 6a 
com chuvas durante o ano todo e índice xerotérmico O. Ocorre também 
pequena área de 5cTh, com 3 a 4 meses secos e índices xerotérmicos de 
40 a 100. Aw, Am, Af, Aw' de Koppen. Precipitação pluviométrica mé
dia anual é de 1.250 a 1.500 mm. 

Vegetação primária - Floresta subperenifólia. 

Uso atual - Áreas com boa percentagem de uso, destacand~se pasta
gens de capins colonião e sempre·verde, culturas de cana-de-açúcar. 
mandioca, citros, fumo, coco-da-baia, banana e outras fruteiras re· 
gionais. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO coeso A modera
do textura argilosa e muito argilosa fase floresta subperenifólia 
relevo plano e suave ondulado; 

b) PODzóLICO VERMELHO AMARELO Tb plintruco A moderado fa
se floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado,' e 

c) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS HIDROMóRFICOS e 
SOLOS ALUVIAIS, INDISCRIMINADOS fase campo e floresta de 
várzea relevo plano. 

LVd40 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO coeso textu
ra argilosa e muito argilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO, 
ambos fase floresta subperenifólia + PODZóLICO VERMELHO AMA
RELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO fase floresta subcaducifólia, ambos 
Tb textura média/argilosa, todos A moderado fase relevo forte ondula
do e ondulado. 

Área compreendida na Zona Extremo Sul, nos municípios de Ita
maraju e Itanhém. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 1.110 km2; 0,286% da área. 
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Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes são 
derivados de cobertura de material argib·areooso e argiloso do Terciá
rio, sobre rochas do Pré-Cambriano Indiviso. O 3.0 componente é de
senvolvido de saproJito do gnaisse e outras rochas do Pré·Cambriano, 
com provável influência do material da mencionada cobertura. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo forte ondu
lado e ondulado; 300 a 500 metros. 

Clima - 4dTh de Gaussen. com cerca de 1 a 2 meses secos, índice xc:.. ... 
rotérmico de O a 40, ocorrendo também 4cTb com 3 a 4 meses setos c 
índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de Koppen. Precipitação pluviomé
trica média anua] em torno de 1.250 mm. 

Veg etação primária - Floresta subperenifólia nas áreas de Latosol, e 
Podzólico Vermelho Amarelo e floresta subcaducifólia nas áreas de Pod
zólico Vermellio Amarelo Equivalente Eutrófico. 

Uso atual - Pastagem de capins colonião e sempre-verde, sobretudo nas 
áreas do 3.° componente da associação, 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTROFICO coeso A modera
do textura argilosa e muito argilosa fase floresta subperenifólia re
levo plano e suave ondulado; e 

b) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS HIDROMORFICOS 
e SOLOS ALUVlAIS, INDISCRIMINADOS fase campo e floresta de 
vdrzea relevo plano. 

LVd4 1 - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso textum 
argilosa e muito argilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb 
textura média/ argilosa, ambos A moderado fase floresta. subcaducifd
lia relevo plano e suave ondulado, 
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Compreende área da Zooa Extremo Sul, abrangendo os municí~ 
pios de Itanhém e Medeiros Neto. 

Proporção dos componentes - 6040% . 

Extensão e percentagem - 930 .km2 ; 0,239% da área. 

Litologia e material originário - Sedimentos argilosos e argilo-areno-
50S da Formação Barreiras-Terciário e cobertura de material similar 
ao da Barreiras sobre o Pré-Cambriano Indiviso. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo plano e suave on· 
dulado; 200 a 400 metros. 

Clima - 4dTh de Gaussen com cerca de 1 a 2 meses secos índice xero
térmico de O a 40, ocorrendo também 4cTh com 3 a 4 meses secos e 
índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de Koppen. Precipitação pluviomé
trica média anual em torno de ] .000 mm. 

Uso atual - A maior parte da área é utilizada com pastagens de ca

Vegetação primária - Floresta subcaducif6lia. 
pins colonião e sempre-verde. 



Principais inclusões -

a) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS ALUVIAIS e SOLOS 
HIDROMORFICOS, INDISCRIMINADOS fase campo e floresta de 
vdrzea relevo plano. 

LVd42 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso tex
tura argilosa e muito argilosa + PODZóLICO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura média/argilosa, ambos A 
moderado fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado e on
dulado. 

Compreende área da Zona Extremo Sul, no município de Ita
nhém, ocupando também uma área pequena dos municípios de Medei
ros Neto, Prado e Itamaraju. 

Proporção dos compon~ntes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 900 km2; 0,233% da área. 

Litologia e material originário - Sedimentos argilo..arenosos e argilo
sos da Formação Barreiras-Terciário constituem o material orjginário 
do Latosol. O Podzólico é desenvolvido de saprolito de ' gnaisses e outras 
rochas do Pré-Cambdano Indiviso, com influência de cobertura de ma
teria l similar ao da Barreiras. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo suave ondulado; 
200 a 300 metros. 

Clima - 4dTh de Gaussen. com cerca de 1 a 2 meses secos, ínctice xc
rotérmico de O a 40, ocorrendo também 4cTh, com 3 a 4 meses secos e 
índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de Koppen. Precipitação p luviomé
trica média anual de 1. 000 a 1. 250 mm. 

Vegetação primdria - Floresta subcaducifólia. 

Uso atual - A maior parte da área é utilizada com pastagens de ca
pins colonião e sempre-verde. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura mé
dia/argilosa fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado e 
ondulado; 

b) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS HIDROMORFICOS e 
SOLOS ALUVIAIS, INDISCRIMINADOS fase campo e floresta de 
várzea relevo plano. 

LVd43 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso textu
ra argilosa c muito argliosa + PODZóLICO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTRúFICO Tb textura média/argilosa, ambos A mo
derado fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado. 

Compreende área situada nas Zonas Cacaueira, Extremo Sul e 
de Conquista, nos municípios de Itagimirim, Itapebi e Itarantim . 

Proporção dos componentes - 60-40% 

Extensão e percentagem - 730 k.Jn2; 0,188% da área. 
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Litologia e material originário - O Latosol é derivado de cobertura 
de material a rgiloso e argilo-arenoso similar ao da Formação Barrei
ras sobre rochas do Pré-Cambriano. O Podzólico é desenvolvido de sa
prolito de gnaisses e de outras rochas do Pré-Cambriano , com prová
vel influência do materia da cobertura. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Cos teiros, com relevo ondulado e for
te ondulado; 200 a 300 metros. 

Clima - Predomina, segundo a classificação Gaussen, 4dTh com cerca 
de 1 a 2 meses secos, índice xerotérmico de O a 40, ocorrendo também 
4cTh com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de 
Koppen. Precipitação pluviométrica média anual de 1.000 a 1.250 mm . 

Vegetação primAria - Flores ta subcaducifólia. 

Uso atual - Grande parte da á rea é u ti lizada com pastagens de capins 
colonião c sempre-verde. Além disso verifica-se exploração extrativa de 
madeiras. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Ta A moderado textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia 
relevo ondulado e forle ondulado; 

b ) PLANOSOL EUTROFICO Ta A moderado lase Iloresta subeaduei. 
fólia relevo plano e suave ondulado; e 

c) BRUN IZEM AVERMELHADO textura média/ argilosa fase floresta 
subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

LVd44 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso tex· 
tura média e argilosa + PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Tb com 
e sem fragipan textura arenosa e média/média c arg ilosa, ambos A 
fraco e moderado fa se cerrado subcaducifólio relevo plano e suave on
dulado . 

1134 

Compreende área situada na Zona do Litoral Norte, no município 
de Inhambupe. 

Proporção dos componentes - 65-35%. 

Extensão e percentagem - 140 km2; 0,036% da área. 

Li/ologia e material origindrio - Recobrimento de material argilo-arc
noso, referido à Formação Barreiras-Terciário, sobre rochas do Pré
Cambriano Indiviso . 

Relevo e altitude - Tabuleiros Cos teiros , com relevo p lano e suave on
dulado, em torno de 200 metros . 

Clima - 5cTh de Gausscn, com cerca de 3 a 4 meses secos, índice xe
rotérmico de 40 a 100. Aw' de Koppen. Precipi tação pluviométrica mé
dia anual em torno de 1.000 mm . 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva, algumas culturas de mandioca, milho, 
pastagem plantada e fruteiras. 



Principais inclusões -

a) PODZóLICO ACINZENTADO com fragipan A moderado fase cer
rado relevo plano e suave ondulado; e 

b) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb plinthico A moderado fa· 
se cerrado e floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 

LVdel - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO e EUTRÓFI
CO textura média fase relevo plano e suave ondulado + PODzóLICO 
VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO Tb textura mé
dia/argilosa fase relevo ondulado e forte ondulado, ambos A moderado 
fa.se floresta caducifólia. 

Compreende área localizada na Zona Encosta da Chapada Diaman
tina, nos municípios de: Miguel Calmon, Várzea do Poço e uma peque
na área de Serrolândia e Mairi. 

Proporção dos componente - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 520 km2 ; 0,134% da área. 

Litologia e matcrial originário - O Latosol é derivado do recobri
mento de material areno-argi loso, provavelmente do Terciário, sobre ro
chas do PnS-Cambriano. O Podzólico é desenvolvido de material prove
niente de alteração de gnaisses, com pequena influência de material 
retrabalhado na superfície. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo plano e sua
ve ondulado sobre área de Latosol e ondulado e forte ondulado sobre 
Podzólico; em tomo de 500 metros. 

Clima - 5cTh de Gaussen com cerca de 3 a 4 meses secos, índice xc
rotérmico de 40 a 100. Aw N de Kõppen. Precipitação pluviométrica mé
dia anual em torno de 850 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Pecuária extensiva e algumas culturas de milho, fumo e 
mandioca . 

Principais inclusões -

a) AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS A fraco fase caatinga hlpo· 
xerófila relevo plano; 

b) PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO A moderado fase floresta ca
ducifólia relevo suave ondulado; e 

c) SOLOS COLUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada 
fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado. 

LVde2 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO e EUTRO
FICO textura média fase relevo plano + GRUPAMENTO INDISCRIMI~ 

NADO de PODZÓLICO VERMELHO AMARELO e PODZÓLICO VER
MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO, ambos Tb textura 
arenosa/média e média/argilosa fase relevo suave ondulado, todas A 
fraco e moderado + AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco 
fase relevo plano, todos fase caatinga hipoxerófila. 
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Compreende áreas das Zonas Chapada Diamantina, nos municí
piOS ele Brotas de Macaúbas, Ipupiara. Gentio do Ouro, Ibipeba e Bar· 
Id do Mendes. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 810 km2; 0,201% da área. 

Litología e material originário - Recobrimento de material areno-ar
gÍloso e arenoso sobre rocnas do Pré-Cambriano A (arenito e quartzito). 
O último componente parece ser descri volvido do próprio. arenito e/ou 
quartzito, enquanto os Podz6licos apresentam·se, em algumas áreas, 

irifhienciados por rochas como meta-arcósio, meta·s iltito e argilitos. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com predominância de 
relevo plano c suave ondulado; 800 a 1 .000 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xe
rotérmico de 100 a 150. 'BSw"h' de Koppen. Precipitação pluviométrica 
média anual em torno de 700 mm . 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Praticamente sem uso agrícola, encontrando-sc alguns 
plantios de mandioca, fumo e pastagem com colonião. 

Principais inclusó'es -

a) SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A fraco e moderado textura are
nosa e média fase caatinga hipoxer6fila relevo suave ondulado subs
trato quartzito e arenito; 

b) LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO A fraco e modera
do textura média e argilosa fase caatinga hipoxer6fila relevo plano,' 

c) SOLOS COLUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fa
se caatinga hipoxer6fila relevo platlO e suave ondulado; 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

e) SOLOS ALUVIAIS DISTROFICOS A moderado textura indiscrimi
nada fa se campo e floresta de várzea relevo plano; 

f) REGOSOL DJSTRúFICO A fraco fase caatinga hipoxer6fila relevo 
plano. 

LVde3 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO e EUTRO
FICO textura média + PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVA. 
LENTE EUTRÓFICO Tb textura arenosa e média/média e argilosa am
bos A fraco fase caatinga hiperxer6fila relevo plano. 
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Compreende áreas das Zonas Chapada Diamantina e Serra Ge
ral, nos municípios de Caetité, Livramento do Brumado, Ibitiara, Ibi
pitanga, Boquira, (pequena área), OUveira dos Brejinhos e Brotas de 
Macaúbas. 

Proporção dos componentes - 70-300/0. 

Extensão e percentagem - 2.830 km2 ; 0,728% da área. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material arenoso e 
areno-argiloso sobre rochas do Pré-Cambriano Indiviso. 



Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço e Superfície Aplainada da 
Depressão do Rio São Francisco, com relevo plano; 480 a 600 metros. 

Clima - 4aTh de Gaussen, com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico 
de 150 a 200, ocorrendo também 4bTh com cerca de 5 a 6 meses secos 
e índice xerotérmico de 100 a 150. BSw"h' e Aw de Koppen. Precipi· 
tação pluviométrica média anual em torno de 600 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atuaI - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

a) PLANOSOL SOLÓDICO EUTRóFICO Ta A fraco fase pedregosa ca
atinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) PODZóLICO VERMELHO AMARELO A fraco textura média/argi
losa fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado,· 

c) LATERITA HIDROMóRFICA DISTRóFICA Tb com B textural A 
fraco textura arenosa/argilosa fase caatinga hiperxerófila relevo 
plano,· 

d) SOLOS ALUVIAIS EUTRóFICOS textura indiscriminada fase ca
alinga de várzea relevo plano; 

e) SOLONETZ SOLODIZADO A f raco textura indiscriminada fase ca
Cltinga hiperxerófila relevo plano. 

LVde4 - Assoc_ de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO e EUTRó
FICO textura média + AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS + POD
ZóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO latos' 
sólico textura arenosa/ média, todos A fraco fas e caatinga hiperxerójila 
relevo plano. 

Compreende área localizada nas Zonas Serra Geral e Chapada 
Diamantina, nos municípios de Oliveira dos Brejinhos, Boquira e Mor
pará. 

Proporção dos componentes - 65-20-15% . 

Extensão e percentagem - 3450km2 ; 0,887% da área. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material arenoso e 
arenC?argiloso sobre rochas do Pré-Cambriano. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco, com relevo plano; 400 a 500 metros. 

Clima - Predomina, segundo a classificação de Gaussen, 4aTh com 7 a 
8 meses secos c índice xerotérmico de 150 a 200, ocorrendo também 
4bTh com çerca de 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 
150. BSw"h' de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual de 
600 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

a) SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco lase caatinga hiperxerófila re
levo plano; 
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b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO abrúptico plinthico A fraco 
textura arenosa/média fase caatinga hiperxerójila revelo plano e 
suave ondulado; 

c) SOLOS ALUVIAIS EUTRúFlCOS A fraco fase caatinga de vdrzea 
relevo plano; 

d) PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO Ta A fraco fase caatinga hi· 
perxerófila relevo plano; e 

e) CAMBISOL EUTRóFICO latossólico A fraco textura média fase CQ

atin~a hiperxer6fila relevo plano. 

LVde5 - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO e EUTRÚ· 
FICO textura média + CAMBISOL EUTRÚFICO Ta e Tb textura média 
e argilosa fase substrato calcário + PODZOLICO VERMELHO AMA
RELO EQUIVALENTE EUTRÚFICO Tb textura arenosa/média e m<'
dia/argilosa, todos A fraco fa se caatinga hiperxerófila relevo plano. 
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Áreas compreendidas na Zona Baixo Médio São Francisco, nos mu
nicípios de Sento Sé e Xique-Xique. 

Proporção dos componentes - 40-35-25%. 

Extensão e percentagem - 4.210 km2; 1,083% da área. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material arenoso e 
areno-argiloso sobre rochas do Pré·Cambriano A (principalmente calcá· 
rio), constitui o material de origem do 1.0 e 3.° componente~. O Cam· 
bisol é desenvolvido a partir de calcário do Grupo Bambuí. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio Sãú 
Francisco, com relevo plano; em torno de 500 metros. 

Clima - Predomina 4aTh de Gaussen com 7 a 8 meses secos e índice 
xeroténnico de 150 a 200, ocorrendo também 4bTh com cerca de 5 a 6 
meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150. BSwh', BSw"h', Aw" e 
Cfbl de KOppEn . Precipitação pluviométrica média anual de 500 a 
650 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiy& na caatinga e pequenos cultiYo~ de 
mandioca, milho, feijão e mamona. 

Principais inclusões -

a) AREIAS QUARTZOSAS DISTRúFICAS A fraco fase caatinga hiper· 
:cerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) CAMBISOL EUTROFICO raso Ta C carbonático textura argilosa 
fase caatinga hiperxerófila relevo plano; 

c) VERTISOL fase caatinga hiperxer6fila relevo plano; 

d) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fa· 
se caatinga de várzea relevo plano; 

e) SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco fase caatinga hiperxerólila 
relevo plau:J. 



f) BRUNO NÃO CALCICO A fraco fase pedreogsa caatinga hiperxer6-
fila relevo suave ondulado; e 

g) SOLOS LITóLICOS EUTRÓFICOS e DISTRóFICOS A fraco textu
Ta arenosa e média .fase cQatinga hiperxerófila relevo suave ondu
lado e ondulado substrato gnaisse e quartzito OLl arenito + AFLO
RAMENTOS DE ROCHA. 

LVel - Assoe. de LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRóFKO textura ar
gilosa + PODZóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/argilosa + SOLOS LITóLICOS EUTRó
FICOS textura arenosa c média fase substrato gnaisse e granito, 
todos A moderado fase caat inga hipoxer6fila relevo ondulado e forl e 
ondulado. 

Área localizada na Zona Serra Geral. nos municípios de Caetité, 
Parnamirim, Livramento do Brumado e Botuporã. 

Proporção dos componentes - 60-25-J 5%. 

Eüensão e percentagem - 1.040 km2; 0,268% da área. 

Litologia e material originário - Saproli to de gnaisses do Pré-Cambria
no Indiviso e de granitos, com influência de recobrimento no desen
volvimento do Latosol e Podz61ico . 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo ondulado e 
forte ondulado; 500 a 1.000 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xe
rotérmico de 100 a 150. Aw e BSw"h' de Koppen. Precipitação pluvio
métrica média anual de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófi1a. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTROFICO Tb A moderado textura média fase caatin
ga hipoxerófila relevo forte ondulado substrato granito; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO A fraco e mode
rado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondu
lado; e 

c) LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRóFICO A moderado textura 
média e argilosa fase caatinga hipoxer6fila relevo plano e suave on
dulado; 

LVe2 - LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRóFICO A fraco e moderado 
textura média fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

Compreende área situada na Zona Serra Geral, nos municípios 
de Rio do Antônio, Malhada de Pedras, Presidente Jânio Quadros, 
Brumado e uma pequena área de Condeúba. 

Extensão e percentagem - 1.240 km2; 0,319CVo da área. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material arenoso e 
areno-argiloso sobre rochas do Pré-Cambriano. 
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Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo plano e sua· 
ve ondulado; 500 a 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gausscn, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice 
xerotérmico de 100 a 150. Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica 
m édia anual em tanio de 600 a 700 mm . 

Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila. 

Uso atual - Pecuária extens iva na caatinga e pequenos cultivos de ai 
godão, milho e feijão. 

Principais inclusões -

a) AREIAS QUARTZOSAS DlSTRúFICAS A fraco fase caatin!:a hip<r 
xerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO Ta fase caatinga hipoxerófi
la relevo plano; 

c) REGOSOL EUTRúFICO A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo 
suave ondulado; 

d) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO 
Tb fase caatinga lIipoxerófila relevo suave ondulado; e 

e) LATOSOL \ -ERMELHO ESCURO EUTRÚFICO A moderado textura 
média fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

LVe3 Assoe_ de: LATOSOL VERMELHO AMARELO + LATOSOL VERMELHO 
ESCURO, ambos EUTROFICOS A fraco c moderado textura média fase 
caatingll hipoxerófila relevo plano. 
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Compreende áreas das Zonas Chapada Diamantina e Baixo Médio 
São Francisco, nos municípios de Barra do Mendes, Brota d e Macau· 
bás e Xique-Xiq:::::. 

Proporção dos componente.~ 75·25%. 

Extensão e percentagem - 990 km2; 0,255% da área. 

Lilologia e material originário - Recobrimento de material argilc>are
DOSO sobre rochas do Pré·Cambriano A e, sohre o Calcário Caatinga do 
(Terciár io/Quaternário). Em algumas áreas ocorrem diques de rochas 
básicas, que têm in fluência na formação desses solos. 

Relevo e alLitude - Superfície do Espinhaço e Superfície Aplainada da 
Depressão do Rio São Francisco, com relevo plano; 50 a 800 metros. 

Clima - Predomina, segundo a classificação de Gaussen, 4bTh com cer· 
ca de 5 a 6 meses secos c índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo 
também 4aTh com 7 a 8 meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200. 
BSw"h' de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual em tomo 
de 750 mm_ 

Vege tação primária - Caa Linga h ipoxerófila. 

Uso atual - Destacam·se as culturas de mamona, milho, -feijão f! aI· 
godão herbáceo. 



Principais inclusões -

a) J'UDZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
Tb fa se caatinga hipoxerófiia e hiperxerófila re levo plano e suave 
o/ldulado; 

b) CAMBISOL EUTRÚF1.CO textura argilosa fase caat inga hipoxerófi· 
la relevo plano substrato calcário; 

c) AREIAS QUARTZOSAS DJSTRú FICAS A f raco fase caatinga Mpo
xerófila relevo plano; 

d) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTROFICA A moderado 
tcxt~ra argilosa fase caacilzga ltipo:.:eí·ófila relevo plano. 

LEe4 - Asso. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÚFICO textura média 
+ PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÚFICO 
Tb textura média/média e argilosa, ambos fase caatinga hipoxerófil:J 
relevo plano e suave ondulado + PLANOSOL SOLOOICO EUTRÓFICO 
Ta textura a renosa e média / média e arg ilosa fa se caatinga hiperxerófi· 
la relevo plano, todos A fraco e moderado. 

Compreende área si tuada nas Zonas Serra Geral e do Médio São 
Francisco, nos municípios de Guanambi, Candiba (pequena á rea) c PaI· 
mas de Monte Alto. 

Proporção dos componentes - S0-3Q.20%. 

Extensão e percentagem - 750 km2 ; 0,193% da á rea. 

Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes são 
derivados de materia l a reno·a rgiloso, com influência de rochas do Pré
Cambriano Indiviso (gnaisse), que constituem o embasamento da área. 
O Planosol é desenvo lvido de saprolito de gnaisse com influência de 
material retrabalhado no horizonte A. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Riu São 
Francisco, com predominância de relevo plano, ocorrendo suave on0.u, 
lado na área de Lalosol e Podzólico; em torno de 500 metros . 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice 
xeroténnico de 100 a 150. Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica 
média anual em torno de 600 a 750 mm. 

Vegetação primária - Predomina caatinga h ipoxerófiJa, ocorrendo ca
atinga h iperxerófila na área de PlanosoL 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e a lgumas lavouras de 
subsistência. 

Principais inclusões -

a) SOLONETZ SOLODIZADO Ta fas e caatinga hipoxerój;d :relevo 
plano,' 

b) CAMBISOL EUTROFICO fase caatinga hipoxerófila relevo plano 
substraco calcário; 

c) SOLOS LITúLICOS EUTRúFICOS fase caatinga hipoxerófila rele
vo suave ondulado c ondulado substrato g,wisse; e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA . 
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~Vo·$ - Assoc. de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRóFICO A fr,ca 
e moderado textura média + PODZÓLlCO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTRÓFICO Tb A moderado textura média/ argilosa. 
ambos fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

Abrange área si tuada na Zona Serra Geral , nos municípios de 
Caetité e Ibiaçucê. 

Proporção dos componen tes - 55-45%. 

Extensão e percentagem - 770 km2 ; 0,198% da área. 

Litologia e material originário - Cobertura de material areno-ar&ilo
so sobre rochas do Pré-Cambriano Indiviso. 

Relevo e altitude - Superfície do Esprnhaço, com relevo plano e sua
ve ondulado; 700 a 900 metros . 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xe
rotérmico de 100 a 150. Aw de Koppen. Precipi tação pluviométrica mé· 
da anual em tomo de 600 a 850 mm . 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso alual - Pecuária extensiva na caat inga e a lgumas lavouras d e sub
sistência. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRóFICO A moderado textura 
m 6dia fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; 

b) CAMBISOL E UTRÓFICO Tb A moderado fase caatinga hipoxer6ti
Ia relevo ondu1ado; e 

c) PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO Ta A fraco e moderado fase 
caatinga llipoxerófila relevo plano e suave ondu1ado. 

T.ATOSOL VERMELHO ESCURO 

LEd - Assoc. de : LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRóFICO textura argi-
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losa fa se cerrado subcaduci/ólio e floresta subcaducifólia + CAMBISOL 
EUTRóFICO Tb textura média fase floresla caducifólia + SOLOS LITÓ
LICOS EUTRóFICOS textura média e argilosa fase caatinga hipoxer6fi
la ambos fa se substrato gnaisse, todos A moderado fase revelo ondu
lado e forte ondulado. 

Areas compreendidas na Zona Serra Geral, no municfpio d e Bru· 
mado. 

Proporção dos componentes - 45-35-20%. 

Extensão e percentagem - 180 km2; 0,047% da área. 

Litologia e material origindrio - Saprolito de gnaisses constitui o ma
terial originário do 2." e 3." componentes da associação. O Latosol é de
rivado do material proveniente de anfibolito cataclástico, porém com 
influência de cobertura de material argilc:rarenoso. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço e Area Dissecada do Rio 
de Contas, com relevo ondulado e for te ondulado ; em torno de 500 
metros. 



Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xC
rotérmico de 100 a 150 . Aw de Kõppen. Precipitação pluviométrica mé· 
dia anual em torno de 700 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducitólio ~ floresta !ubcaducifé-
lia sobre área de Latosol, floresta caducifólia sobre área de Cambio 
sol e caatinga hipoxerófila sobre Solos Litólicos 

Uso atual - pecuária extensiva na caatm.ga. 

Principais inclusões -

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA; e 

b) BRUNO NÃO CALCICO A moderado textura média/argilosa fase 
caatinga hipoxerófila relevo onduZedo. 

LEel - Assoe. de: LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO fase relevo 
plano e suave ondulado + CAMBISOL EUTRú FICO latoss6lico e não 
latoss6lico Tb fa se relevo suave ondulado e ondulado substrato calcá
rio, ambos A moderado textura argilosa fase fl oresta caducifólia. 

Compreende áreas das Zonas Chapada Dian:.antina e Encosta d3 
Chapada Diamantina, nos municípios de Andaraí, Itaeté e Lajedinho. 

Proporção dos componentes - 65-35%. 

Extensão e percentagem - 870 km2; 0,226% da área. 

Litologia e material originário - Material proveniente da al teração do 
calcário Bambui (Pré-Cambriano A) com provável influência de cobertu
ra de material argilo-arenoso, sobretudo, no desenvolvimento do La
toso1. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, relevo predominantl? 
mente suave ondulado, ocorrendo plano na área de Latosol e ondula· 
do no Cambisol; 400 a 700 metros. 

Clima - 5cTü e SbTh de Gaussen, com 3 a 6 meses secos e índice XI.!

rotérmico de 40 a 150. Aw de Kõppen. Precipitação Pluviométrica mé
dia anual em torno de 800 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Bastante cultivado com mamona, milho, feijão, agave e pas
tagens de capins colonião e sempre-verde. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTROFICO e DISTROFICO A 
moderado textura argilosa fase floresta caducifólia relevo plano e 
suave ondulado; 

b) SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS A moderado textura indiscrimi· 
nada fase floresta caducilólia de vdrzea relevo plano; 

c) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb concrecionário A moderado 
textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia relevo suave on
dulado; 
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d) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta caducif61ia re
levo forte ondulado; 

e) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A moderado . textura argUosa ta
se caatinga hipoxerólila rel~vo suave ondulado substrato calcário. 

LEe2 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO A Kloderado 
textura argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado + LATOSOL 
VERMELHO AMARELO EUTRóFICO A fraco e moderado textura mé· 
dia fase relevo suave ondulado, ambos fase caatinga hipoxerófila. 

Compreende área da Zona Serra Geral, nos municípios de Ibia
çucê e Caetité (pequena área). 

Proporção dos componentes - 6040%. 

Extensão e percentagem - 120km~; 0,031% da área . 

Litologia e material originário - Cobertura de material areno-argiloso 
sobre rochas do Pré-Cambriano. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço com relevo predominan~ 
temente suave ondulado, ocorrendo ondulado em área de Latosol Ver
melho Escuro Eutrófico.: 500 a 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gausscn, com cerca c:e 5 a 6 meses secos e índice xe
rotérrnico de 100 a 150. Aw de Koppen. Precipitação p luviométrica mé
dia anual em torno de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atu.al - Pecuária extensiva na caatinga e pequenas lavouras de aI· 
godão, mamona, milho e feijão. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A fraco e moderado textura arenosa/média fa se caathJga hipo
xer6fila relevo suave ondulado; 

b) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A fraco e moderado fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano; e 

c) CAMBISOL EUTROFICO Tb A moderado textura argilosa fase ca
atinga hipoxeróf'ila. 

LEe3 - Assoe . de: LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO textura argi
losa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/argilosa, ambos A moderado fase caatinga 
hipoxerótila relevo su.ave ondulado e ondulado. 
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Compreende área da Zona do Médio São Francisco, no município 
de Riacho de Santana. 

Proporção dos componentes - 5545%. 

Extensão e percentagem - 1~0 km2; 0,047% da área. 



Litologia e mu.terial originário - O Latosol é desenvolvido de recobri
mento de material argilo-arenoso com influência de rochas intrusivas 
básicos, O Podzólico orjgina-se do saprolito de rochas gnáissicas referi
das ao Pré-Cambriano Indiviso, com provável influência de material 
do recobrjmento. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco, com relevo suave ondulado c ondulado; em torno de 500 
metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico 
de 100 a 150_ BSw"h' de Kõppcn. Precipitação pluviométrica média 
anual em torno de 800 mm_ 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Área bastante utilizada ('.001 algodão herbáceo, culturas de 
subsistência (milho, feijão), pastagens planladas e pecuária extensiva 
na caatinga. 

Principais irlc1usões 

a) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A moderado textura médi~ tase 
caatinga hipoxcrô{ila relev(I ondulado S()b5t.rato gnaisse e granito; 

b) LATOSOL VERMELHO DISTROFICO A Iraco e moderado textu· 
ra média f ase caatinga hipoxerófila re[ev(l plano e suave ondulado; 

c) TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTROFICA A moderado textura 
argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado; 

d) LATOSOL ROXO EUTRúFlCO A moderaria texttlra argiloc;a fase 
caq.tinga hipoxerófila relevo )t ~ave ondulado e ondulado; e 

e) CAMBlSOL EUTRúFICO latossólico A moderado textura argilosa 
fase caatillga hipoxerójila reicvo ondulado subst ... ato gnaisse_ 

LEe4 Assoe. de: LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO + CAMBI· 
SIL EUTROFICO Ta c Tb + CAMBISOL EUTROFICO Ta raso C 
carbonático e não carbonático todos A moderado textura média e ar
gilosa fase caatinga hipoxerójiJa relevo plano e suave ondulado. 

Compreende área situada na Zona Chapada Diamantina, nos mu
nicípios de !taquara, Seabra (pequena áreH) , SQuto Soares, Canarana, 
Cafarnaum e Morro do Chapéu. 

Proporção dos componentes - 45-35-20%. 

Extensão e percentagem - 2500 km:!; 0,643% da área. 

Litologia e material originário - O Lato&ol é derivado da alleração dI) 
calcário do Grupo Bambuí com influência de cobertura de material ar· 
gilo-arenoso. Os Carnbiso)s são desenvolvidos a partir de (',alcário Bam
buf (Pré-Cambriano A) com pequena ou inexistente contribuição de 
materia1 proveniente de quartzitos. 

Relevo e altilude .- Superfície do Espiohuço, com t:'clevo plano e Sll.:ave 

ondulado, 700 a 900 met.ros_ 
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Clima - 4bTh de Gaussen, com :. a f, meses secos e índke xe-rotérmi
co de 100 a 150 . BSw"h', Aw" e Aw tJ.e Ki)ppen. Precipitação pl'4vj()mé
trica média anual em torfl() de 750 mm. 

Vegetação primárin - Caatinga hipoxe.rófila. 

Uso atual - Cerca de 40% da área é cultivada f;om agave, mandioc'l, 
milho e feijão. 

Principais indusões 

a) CAMBISOL EUTRóFICO vértico A moderado textura argilosa fase 
caatinga hipoxerófila yelevo plano substrato calcdrio; 

b) AFLORAMENTOS DE ROCHA (calcário); 

c) CAMBISOL EUTRóFICO latossólico A moderado textura média e 
argilosa fa se caatinga lIipoxerófila relevo plano; 

d) RENDZINA fase caatinga hipoxerófila relevo plano; 

e) VERTI SOL A moderado fas e caatinga hiperxerófila relevo plano; e 

f ) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRúFICO e DISTRúFICO A 
moderado textura argilosa fa se caatinga hipoxerófila relevo plano. 

LEeS - Assoc . de:LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRúFICO textura média 
e argilosa + PODzúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRúFICO Tb textura média/argilosa + SOLOS LITúLICOS EUTRÚFI
COS textura arenosa e média fase substrato gnaisse e granito, todos A 
moderado fa se caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado. 
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Compreende áreas das Zonas de Conquista e .serra Geral, nos 
municípios de Tremedal, Belo Campo e Vitória da Conquista. 

Proporção dos componentes - 4O-35·2S4Í1 . 

Extensão e percentagem - 650 km2; 0,168% da área . 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses do Pré·Cambria
no Indiviso, com influência de recobrimento no desenvolvimento do 
Latosol. 

Relevá e altitude - Superfície do Espinhaço e Area Dissecada do Rio 
de Contas com relevo ondulado e forte ondulado; 600 a 820 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xe
rotérmico de 100 a 150. Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica mé
dia anual em tomo de 750 mm . 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

a) PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO Ta A moderado textura mé
dia/argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave on
dulado; 



b) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco e moderado textura are
nosa e média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado 
substrato gnaisse e granito; e 

c) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Th A moderado textura média/argilosa fase pedregosa caatinga hi· 
poxerófila relevo suave ondulado. 

LATOSOL variação 'UNA 

LUdl ~ LA TOSOL variação UNA DISTRúFICO A moderado textura muito argi
losa fase floresta perenifólia relevo forte ondulado e montanhoso . 

Compreende áreas situadas na Zona Cacaueira .. nos municípios de 
Taperoá. Nilo Peçanha. Camamu, Maraú, Itacaré, Uruçuca. Ilhéus, Ita
buna (pequena área), Buerarema, Una, Canavieiras e Ituberá. 

Extensão e percentagem - 2 .610 km2; 0,671% da área~ 

Litc/ogia e material originário - Produto da alteração de granulitos 
básicos referidos ao Pré-Cambriano Indiviso. Na área foram constata· 
dos também biotita·diorito e diques de diabásio. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo forte ondu
lado e montanhoso; 100 a 260 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, predomina 6a com chu· 
vas durante todo o ano e índice xeroténnico O, ocorrendo também uma 
área de 4dTh com cerca de 1 a 2 meses secos e índice xerotérmico de O 
a 40 . Af e Am de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual va
riando de 1.500 a 2 .000 mm. 

Vegetação primdria - Floresta perenifólia. 

Uso atual - Exploração extrativa de madeiras, culturas de seringueI
ras, mandioca, banana, pimenta·do.reino., cravo-da-lndia e alguma cul. 
tura de cacau e milho. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado t<1-
tura argilosa e muito argilosa fase floresta perenifólia relevo plano 
~ suave ondulado; 

b) CAMBISOL DlSTROFICO A moderado textura argilosa fase flore>
ta perenifólia relevo forte ondulado e montanhoso. 

LU<l2 - Assoe. de: LATOSOL variação UNA DlSTROFICO textura muito argi 
losa e argilosa + PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Ta textura 
média/argilosa, ambos A moderado fase floresta perenifólia relevo em
dulado e suav~ ondulado. 

Compreende área das Zonas Cacaueira e do Recôncavo, no:, mu
nicípios de Valença, Jaguaripe, Taperoá, Ituberá (pequena área) e Ca
mamu. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extens40 e percentagem - 510 km2; 0,132% da área. 
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Lilologia It material originário - Produto da alteração de granulitos .re
feridos ao Pté-Cabriano Indiviso, com provável influência de cobertu
ra de material similar ao da Formação Barreiras. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo ondulado e su: .. 
ve ondulado; 50 a 100 metros 

Clima - 6a. de Gaussen, com chuva!' durante todo o ano e índice xero
térmico O. Af de Kõppen. Precipitação pluviométrica média aoual em 
torno de 1_750 mm. 

Vegetação primária - Flores ta perenifólia. 

Usu atual - Culturas de seringueiras, mandioca, banana, coco-da-baia, 
pastagens, algumas lavouras dt cacau c exploração de dendf~. 

Principais inclusões -

"I SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCR;,VLJj';ADO~ jase wmpo de 
várzea. relevo plano e ; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO coeso A modera
do textura al'gilosa fase fbresta perenifólia relevo pltl/lo e suave 
ondulado. 

LUd3 - LATOSOL variação UNA DISTROFICO A moderado textura muito argi-

1148 

losa e argilosa fa -;e floresta subpereni{ólia relevo forle ondulado e mon
tanhoso. 

Compreende área das Zonas Cacaueira e Jequié abrangendo os 
municípios de Valença, Teolândia, Taperoá (pequena área) , Wenceslau 
Guimarães, Jaguaqua ra, Jequiê, Ipiaú , I birataia, Barra do ROC'ila (pe
quena área) , Ituberá. Ubatá e Ibirapitanga. 

Extensão e percentagem - 2_900 km2 ; 0,746% da área. 

Litalogra e material originário - Produto da alteração de granulitos 
(básicos e intermediários) referidos ao Pré-Cambriano Indiviso. 

Relevo e altitude - Encos ta Leste do Planalto. com· relevo forte ondu
lado e montanhoso; 100 a 300 metros . 

Clima - 4dTh de Gaussen, com cerca de 1 a 2 meses secos e índice xc
rotérmico de O a 40. Am e Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica 
média anual varia de 1.100 a 1.500 mm . 

Vegetação primária - Floresta subperenifólia. 

Uso atual - Exploração extrativa de madeira, culturas de mandioca, 
seringueira, banana, coco-da-baia, cravo-da-lndia, pimenta-do-reino, ex
ploração de deDdê e poucas lavouras de cacau. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO nrSTRÓFICO coeso \ modera
do textura argilosa fase floresta subpererlifólt a relevo suave ondu
lado; e 

b) PODZÓLlCO VERMELHO AMARELO Tb A moderado tex tura mé
dia/argilosa fase floresta subperenifó1i(J relevo ondulado. 



PODZOUCO VERMELHO AMARELO argila de atividade baixa 

PVl - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb + PODZOLICO 
VERMELHO AMARELO Ta ,ambos textura média/argilosa + PODZo.. 
LICO VERMELHO AMARELO Tb textura arenosa/média, todos A mo
derado fase floresta perenifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

Compreende áreas da Zona do Recôncavo, nos municípios de São 
Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho, 
Salvador, Camaçarí, Salinas da Margarida e Vera Cruz. 

Proporção dos componentes - 35-35-30%. 

Extensão 6 percenlagem - 690 km2 ; 0,178% da área. 

Litologia e material originário - Folhelhos, siltitos e arel!itos do Cretá
ceo, apresentado pelo Super Grupo Bahia (Formações São Sebastião, 
Ilhas e Alagoas) e pelo Grupo Santo Amaro (Formação Itaparica). O 
primeiro componente está influonciado principalmente por oapeamen
to residual da Formaçâo Barreiras - rerciário. 

Relevo e altitude - Baixada litorânea e CoJinas do Recôncavo com re
levo suave ondulado e ondulado; em torno de 150 metros . 

Clima - 6a de Gaussen, com chuvas durante o ano e lndice xerotér
mico O. Af de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual varian· 
do de 1.500 a 1.800 mm. 

Vegetação primária - Floresta perenif6lia. 

Uso atual - São áreas bastante utilizadas, especialmente com cana-de
açúcar e pastagens. 

Principais inclusões -

a) VERTI SOL A moderado e chernozi:mico fas e floresta subperenijó
lia rele.vo suave ondulado e ondulado; 

bj LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex
tura média fase flore"Sia pereni/ólia relevo ondulado e forte ondu
lado_ 

c) AREIAS QUATZOSAS DISTROFICAS A moderado fas e floresta pe
renifólia relevo suave ondulado e ondulado,' 

d) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta &uoperenifólia 
relevo ondulado; 

e) SOLOS LITóLICOS DISTRÚFICOS A moderado e proeminente tex
tura 3..Ii'enosa fas e floresta perenifólia relevo forte ondulado substra
to arenito. 

f) SOLOS HIDROMORFlCOS INDrSCRIMINADOS textura indiscri
minada fase floresta e campo de várzea relevo plano. 

PV2 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb textura média/ar
gilosa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso tex
tura argilosa e muito argilosa, ambos A moderado fase floresta subpe
renifólia relevo plano e suave ondulado. 
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Comp~nde. áreas situadas na Zona Extremo Sul, nos municípios 
de ltamaraju, Prado, AIcobaça, Medeiros Neto, Legedão, Ibirupuã, Nova 
Viçosa e Mucuri. 

ProporçJo dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 2.790 km2; 0,717% da área. 

Litologia. e material originário - Sedimentos argilosos e argilo-areno--
50S da Formação Barreiras-Terciário. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, relevo plano e suave ondula· 
do; 100 a 200 metros. 

Clima - Predomina 4dTh de Gaussen, com cerca de 1 a 2 meses secos 
e índice xerotérmico de O a 40, ocorrendo também uma pequena área 
de 6a, com chuvas durante todo o ano e índice xerotérmico O. Aw, Am 
e Af de Koppen . Preçipitação pluviométrica média anual de 1.200 a 
1.700 mm , 

Vegetação primária - Floresta subperenif6lia. 

Uso atual - A maior parte da área é utilizada com pastagens de ca
pins colonião e sempre-verde. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO EQUIVALENTE 
Tb A moderad" textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia 
relevo suave ondulado. 

b) PODZOL A moderado e proeminente fase campo e floresta de res· 
tinga relevo plano. 

e) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase campo e flo
resta de vdrzea relevo plano. 

PV3 - Assoc. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO + PODZóLICO VER· 

Uso 

MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO, ambos Tb A ,mode
rado textura média/ argilosa fase floresta subperenifdlia relevo suave 
ondulado e ondulado. 

Compreende área situada na Zona Cacaueira, nos municípios de 
ltapebi, Itagimirim, com uma pequena parte na Zona Extremo Sul, no 
município de Santa Cruz Cabrália. 

Proporçiic dos componentes - 70-30%. 

Extensão e ·percentagem - 510km2; 0,132% da área. 

Litologi4 e material origindrio - Saprolito de gnaisses do Pré-Cam
briano Indiviso. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, relevo suave ondulado e on
dulado; 100 a 300 metros. 

Clima - 4dTh de Gaussen, com 1 a 2 meses secos e índice xerotérmi· 
co de O a 40. Am e Aw de Kõppen. Precipitação pluviométrica média 
anual em torno de 1.250 mnl. 

Ve,etação primdria - Floresta subperenifólia. 



Uso atual - Predomínio de pastagens de capIns coloruâo e sempre
verde. 

Principais inclusões -

a) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFl 
CO Ta A moderado textura média/argilosa fase floresta subpereni
fólia relevo ondulado; e 

b) SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo e flo
resta de várzea relevo plano. 

PV4 - Assoe_ de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb + PODZOLICO 
VERMELHO AMARELO Ta ambos textura média/argilosa + PODZO
LICO VERMELHO AMARELO Tb textura arenosa/média, todos A mo
derado fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

Compreende área da Zona do Recôncavo, nos municípios de São 
Sebastião do Passé e Mata de São João. 

Proporção dos Componentes - 35-35-30% . 

Extensão e percentagem - 310 km2; 0,080% da área 

Litologia e material origindrio - Cretáceo Superior e Inferior, repre· 
sentados pelo Super Grupo Bahia - Formações São Sebastião e Ilhas. 
O 1.. componente da associação é derivado de capeamento da Formação 
Barreiras-Terciário. O 2.° componente é desenvolvido de folhelho, por 
vezes entremeado de calcário. O último componente é derivado de are· 

nito do Cretáceo. 

Relevo e altitude - Colinas do Recôncavo, com relevo suave ondulado 
e ondulado; em torno de 100 metros. 

Clima '- 3dTh de Gaussen, com cerca de 1 a 2 meses secos e índice xc
rotérmico de O a 40. Af de Koppen. Precipitação pluviométrica média 
anual de 1.300 a 1.500 mm. 

Vegetação primária - Floresta subperenifólia. 

Uso atual - Áreas muito utilizadas, especialmente com cana-de-açúcar 
e pastagens. 

Principais inclusões -

a) VERTISOL A moderado e chernozêmico fase floresta subp.rettifá
lia relevo suave ondulado e ondulado; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A moderado tex
tura média fase floresta subperenifólia relevo ondulado e forte. on
dulado; 

c) SOLOS LITOLICOS DISTRÓFICOS A moderado e proeminente tex
tura arenosa fase floresta "SubperenifóUa relevo forte ondultulo 
substrato tl.renito~· e 

d) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase floresta , 
campo de várzea relevo plano . 
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PV5 Assoc. de: PODZOLlCO VERMEHO AMARELO + PODZOLICO VERME
LHO AMARELO EQUIVALENTE E UTROFICO. ambos Tb A moderado 
textura média / argilosa f ase floresta suh;Jerenifól iQ, relevo ondulado e 
forte ondulado. 

Compreende área situada na Zona Cacaueira, nos mUnlClplOS de 
Wenceslau Guimarães , Itamari, Gandu e uma pequena área de huberá. 

Proporção dos compOHentes - 6040%. 

Extensão e percentagem - 450 km2 ; 0,116%. 

Litologia e material origindrio - Saprolito de gnaissc referido ao Pré
Cambriano Indiviso. 

Uelevo e altitude - Encos ta Les te do Planalto, com relevo ondulado e 
forte ondulado; em tor no de 200 metros. 

Clima - 4dTh e pequena área de 6a de Gaussen, com cerca de O a 2 
mt:ses secos e índiac xerotérmico de O a 40. Am e Af de Kõppen. Pre
c ipitação pluviomé trica média anual de 1.250 aI . SOO mm . 

Vegetação primdria - Floresta subperenif6.lia. 

Uso atual - Pastagens de capins coIonião e sempre-verde, algumas 
lavouras de cacau, mandioca e parcelas com bananeiras. 

Principais inclusões -

a ) LATOSOL variação UNA DISTROFICO A moderado textura argilo
sa e muito argiJosa fase floresta subpereni/6lia relevo fort e ondu
lado; e 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTROFICA A mode rado 
textura argilosa fase floresta subperellifólia relevo ondulado e forte 
ondulado. 

PV6 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO + PODZOLlCO VER-
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MELHO AMARELO plinthico fase rt levo ondulado + PODZOLlCO VER
MELHO AMARELO com fragipan fase relevo plano e suave ondulada, 
todos Tb A moderado textura média/argilosa f ase floresta subpereni
f el /ia. 

Compreende á reas da Zona do Litoral Norte, nos municípios de 
J andai ra, Rio Real, Conde, Esplanada e Entre Rios (apenas uma pequena 
área) . 

Proporção dos componentes - 5()..30-20%. 

Ex tensão e percen tagem - 1.080 km2 ; 0,278% da área. 

Utologia e m aterial originário - Sedimentos argilo-arenosos da Forma
çao Barreiras·Terciário. 

Relevo e altitude - Colinas do Recôncavo e Tabuleiros Costeiros com 
predominância de relevo ondulado, ocorrendo plano e suave ondulado 
no Podzólico Vermelho Amarelo; em torno de 100 metros . 

Clima - 3dTh de Gaussen, com cerca de 1 a 2 meses secos e índice xe
rotérmico de O a 40 . As' e Aro de Koppcn. Precipitação pluviométrica 
média anual de 1.250 a 1.500 mm. 



t' egetação primária -_. Floresta subpereuifólia. 

Uso atual - Areas pouco utiJizadas. Destacam-se principalmente n') 3_· 
componente culturas de cana-de·açúcar. milho, feijão, mandioca, pas
tagens e fruteir~:; regionais. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex· 
tura argilosa e média fase floresta subperenifólia relevo suave on
dulado, ondulado e forte ondulado; 

b) PODZOLICO ACINZENTADO com fragipan Tb A moderado textu· 
ra média/argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e sUQ.ve 
ondulado,' 

c) PODZOL A moderado e proeminente textura arenosa fase floresta 
de restinga relevo plano; 

d) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A moderado fase floresta 
subperenifólia relevo suave ondulado e undulado; 

e, SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase floresta e 
campo de várzea relevo platlO,' 

f) SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS A moderado textura indiscrimi
nada fase floresta e campo de várzea relevo plano; e 

g, SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscriminada 
fase relevo plano. 

YV7 .- Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO · fase relevo ondulado e 
forte ondulado + PODZOLICO VERMELHO AMARELO com e sem fragi· 
pan fase relevo plano e suave ond.ulado, ambos Tb textura média/argilosa 
+ LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso textura ar· 

gilosa fase relevo plano e suave ondulado, todos A moderado fase flo
resta subperenifólia e perenifóliA. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Litoral Norte e do Re
côncavo, abrangendo os municípios de Esplanada, Entre Rios, Ce'nda 
(apenas uma pequena área), Catu, Pojuca, ltanagca, Terra Nova, Cora
ção de Maria, Teodoro Sampaio, Amália Rodrigues, Santo Amaro, Ca
choeira e Cardeal da Silva. 

Proporção dos componentes - 60-20-20%. 

Extensão e percentagem - 2.090 km2; 0.538% da área. 

Litologia e material originário - Sedimentos argilo-arenosos da Forma· 
ção Barreiras-Terciário sobre rochas gnáissicas do Pré-Cambr iano In· 
diviso e em algumas partes, sobre arenitos e folhelhos do Cretáceo, 

R elevo ~ altitude - Colinas do Recôncavo, com predomínio de relevo 
plano e suave ondulado. verificand~se relevo ondulado e forte ondula
do na área de Podzólico; 120 a 260 metros . 

Clima - 3dTh e 4dTh de Gaussen, com 1 a 2 meses secos, índice xc
rotérmico de O a 40, 5cTh com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 
40 a 100 e uma: área de 6a, com chuvas durante o ano e índice xerotér· 
mico j), As~. Am e Af de Koppen. Predpitação pluviométrica média 
anual variando de 1.250 a 1.600 mm, 
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Vegetação primária - Floresta subperenifótia e perenif611a. 

Uso atual - São áreas relativamente pouco utilizadas, destacando-se 
cultivos de mandioca, citros, milho, feijão, pastagens e frutas regionais . 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A moderado textw:a média/argilosa fase floresta subcaducif61ia 
relevo suaVe ondulado, ondulado e forte ondulado; 

bl LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex
tura argilosa e média fase floresta subperenifólia relevo ondulado e 
forte ondulado; 

c) PODZOLICO ACINZENTADO Tb A moderado textura arenosa z 
média/ média e argilosa fase flo resta subperenif6lia relevo plano t 

.~uave ondulado; 

d) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A moderado fase florest. 
subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado; 

e) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase floresta e 
campo de várzea relevo plano; 

f) SOLOS ALUVIAIS DISTROFICOS A moderado textura indiscrimina
da fase campo de várzea relevo plano; 

g) SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A moderado textura siltosa e are
nosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulada 
substrato siltito e arenito. 

PV8 - Assoe . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb textura média/argi
losa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura argi
losa e muito argilosa, ambos A moderado fase floresta subperenif61ia rl
levo ondulado e forte ondulado: 
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Compreende área situada na Zona de Jequié, nos municípios de 
Laje, Mutuípe e Jiquiriçá . 

Proporçao dos componentes - 6040%. 

Extensão e pe.rcentagem - 380 km2 ; 0,098% da área . 

Litologia e material originário - Recobrimento de material argiloso d" 
Formação Barreiras-Terciário sobre rochas gnáissicas do Pré-Cambriano 
Indiviso. O Podzólico distribui-se principalmente pelos vales e parece 
ser também influenciado pelo material proveniente dos gnaisses e de 
granulitos básicos. 

Relevo e altitude. - Encosta Leste do Planalto, com relevo ondulado ~ 
forte ondulado; 140 a 400 metros. 

Clima - 4dTh de Gaussen, com 1 a 2 meses secos e indice xerot~rmi. 
co de O a 40. Aw, Am de Kõppen . Precipitação pluviométrica média 
anual em torno de 1.250 a l.500mm. 

VegetaçiJo primária - Floresta subperenifólia. 

Uso atual - Principalmente pastagens. Além desta observam-se algu. 
mas lavouras de mandioca e banana. 



Principal inclusão -

u) LATOSOL VERMELHO M,ARELO DISTRúFICO coeso 1\ mode· 
rado textura argilosa e muito argilosa fase floresta subperpttifó· 
Tia relevo plano e suave ondulado. 

PVY Assoe. de: PODZúLlCO VERMELHO AMARELO + PODzúLlCO VER· 
MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÚFICO ambos Tb textu" 
média/argilosa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO coe
so textura argilosa e muito argilosa, todos A moderado fase flr,restn 
subperellifólia relevo ondulado e forte ondulado. 

Compreende área situada na Zona Cacaueira, nos mumclplO5 d'.! 
Pot ira:2uá, Mascote, Canavieiras c.: pe'lu: na âr~a de- Belmonte P. Ttapehi 

Proporçao dos componentes - 40-30-30%. 

Extensão e percentagem - 1.150 km2; 0,296% da área. 

LUa/agia e malerial origináriO - Os Pollz.ólicos são derivados de gntlis· 
ses do Pré-Cambriano Indiviso e o Latosol é desenvolvido a partir de 
cobertura de material argiloso da Formação Barreiras-Terciário, sobre 
rochas do Pré-Cambriano. ~ provável que o 2.'" componente tenha tam
bém influência de material de granulitos no seu desenvolvimento. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, ocorrendo relevo ondulado e 
forte ondulado; 100 a 200 metros. 

Clima _ Predomina 4dTh de Gaussen, com cerca de 1 é:l 2 meses se 
cos, índice xerotérmico de O a 40, ocorrendo também 6a com chuvas 
durante todo o ano e índice xcrotérmico O. Am, Aw e Aí de Kõppen . 
Precipitação pluviométrica média anual de t .250 a 1.500 mm. 

Vegetaçao primária - Floresta subperenifóha. 

V~O atual - Destacam-se pastagens de capins colonjão ~ sempre-verde. 

l'r ülcipais inclusões -

a, TERI<.~ ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÚFICA A moderado 
textura argilosa fase flo resta subperenifólia relevo ondulado e for· 
le ondulado,' e 

b) PODZúLlCO VERMELHO AMARELO Ta A moderado textura mó· 
dia/argilosa fase floresta subperen ifólia relevo ondulado. 

PVIO - Asscc. de: PODZúLlCO VERMELHO AMARELO + PODZúLlCO VER· 
MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO ambos Tb textura 
média/argilosa + LATOSOL variação UNA DISTRúFICO textura muito 
argilosa e argilosa, todos A moderado fase floresta perenifólia relevo 
montanhoso e forte ondulado . 

Compreende áreas situadas na Zona Cacaueira, n os municípios 
de Itaju do Colônia, Pau Bras! l, Camacan, Una, Itabuna, Buerarema, 
Coaraci, Almandina e pequena á rea de Ibicaraí e Floresta Azul. 

Proporção dos componen tes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 1.280 kmz; 0,355% da área. 
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LHologia e material originário - O Podzólico Vermelho Amarelo é 
derivado de saprolito de gnaisse e provavelmente de granulitos do Pré
Cambriano Indiviso. O 2.° e 3.° componentes são desenvolvidos a par
tir de granulitos (básicos e intermediários). 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, ocorrendo relevo mono 
tanhoso e forte ondulado; em tomo de 100 a 200 metros. 

Clima - Predomina. segundo a c1assificação de Gaussen, 4dTh, com 1 
a 2 meses secos, índice xerotérmico de O a 40, ocorrendo também uma 
pequena área de 6a com chuvas duran te todo o ano e índice xero tér
mico O. Am, Aw e Af de Koppen. Precipitação pluviométrica média 
anual de 1.200 a 1.600 mm . 

Vegetação primária - Floresta perenifólia. 

Uso atual - Pastagens de capins colonião e sempre-verde, lavouras. 
de cacau principalmente nas áreas do 2.° componente da associação, 
culturas de mandioca e banana. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL DISTRÚFICO Tb A moderado textura argilosa fase flo
resta perenif6lia relevo ondulado e montanhoso; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRúFICA A modera. 
do textura argilosa fase floresta perenifólia relevo forte ondulado,' e 

c) PODZúLlCO VERMELHO AMARELO Ta A moderado textura me· 
dia/argilosa fase floresta pererlifólia relevo ondulado e forte on· 
dulado. 

PVll - Assoe . de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado texlu· 
ra média/argilosa + PODZúLICO VERMELHO AMAREW Tb A fraco 
e moderado textura arenosa/média + LATOSOL VERMELHO AMARE,.. 
LO DISTRúFICO A mo~er,d" lextura média + PODZúLICO VERME· 
LHO AMARELO pLnthico A fraco e moderado textura arenosa e mé
dia/argilosa todos fase concrecionária e não concrecionária, floresta, 
subperenifólia, perenifólia e cerrado relevo suave ondulado, ondulado e 
fort e ondulado . 
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Compreende áreas situadas nas Zonas do Litoral Norte e Zona 
do Recôncavo, nos municípios de Lauro de Freitas, Camaçari, Alagai. 
nhas, Entre Rios, Itanagra, Candeias, São Sebastião do Passé, Mata de 
São João, Catu, Pojuca, e pequena área de Simões Fjlho. 

Proporção dos componentes - 3~30-2Q..20%. 

Extensão e percentagem - 2.250krn2; 0,577% da área. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de rochas referi· 
das ao Cretáceo Superior e Inferior representados pelo Super Grupo 
Bahia-Formações São Sebastião e Ilhas: arenitos (principalmente), fo. 
lhelhos e conglomerados. Esses solos (mais essencialmente o 1.0 com
ponente) também têm influência de recobrimento de material argilo
arenoso da Formação Barreiras-Terciário. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, Baixada Litorânea e Colinas 
do RecÔncavo, com relevo suave ondulado, ondulado e forte ondula
do; altitude em torno de 110 metros. 



Clima - Predomina 4dTh de Gaussen, com 1 a 2 meses secos, índice 
xerotérmico de O a 40, ocorre:xl0 uma pequena área de 5cTh com 3 
a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100, e 6a com chuvas du
rante todo ano e índice xerotérmico O. Am e Af de Koppen. Precipita
ção pluviométrica média anual de 1.250 a 1. 750 mm . 

V egetação primária - Floresta subpcrcnifólia, perenifólia e cerrado. 

Uso atual - Areas bas tante usadas principalmente com pastagen5, C:l

n:t-de-açúcar, mandioca, banana e citros. 

Principais inclusões -

a) AREIAS QUARTZQSAS DlSTROFICAS A moderado fase floresta 
subperenifólia, percnifôlia e cerrado relevo suave ondulado, ondu. 
lado e forte ondulado; 

b) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Ta A moderado textura mé
dia/argilosa fase floresta subperenifólia e perenifólia relevo suave 
ondulado e ondulado; 

c) PODZOLlCO ACINZENTADO Tb com fragipan A moderado textu
ra arenosa e rr. ·::dia/;ugllosa fase floresta subperenifólia, peren; .. 
fólia e cerrado relevo suave ondulada; 

d) PODZOL A moderado e proeminente textura arenosa fase floresta 
subperenifólía, perenifólia e cerrado relevo plano e suave ondulado; 

e) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase floresta e 
campo de várzea relevo plano,· e 

f) VERTI SOL A moderado e chernozêmico fase floresta sL4bperenif6-
lia relevo suave ondulado e ondulado. 

PVI2 - Assoc. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb texlura média/ar
gilosa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso tex
tura argilosa e muito argilosa, ambos A moderado fase floresta :iUbpe
renifólia relevo forte ondulado e montanhoso. 

Compreende área sillJada na Zona Extremo Sul. nos municípios 
de Pono Seguro e Pra(~o. 

Proporção dos componente:; - SO-SOu/O . 

Extensão e percentagem _. 150 km:!; 0,039% da área . 

Litologia e material originário - O Podzólico é derivado de saprolito d..:: 
gnaisses do Pré-Cambriano Indiviso e o Latosol é desenvolvido de co
bertura de material da Formação Barreiras-Terciário, com provável in· 
fluência das rochas subjacente::.. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo forte ondulado e 
montanhoso; em tomo de 100 metros, atingindo altitude de 580 metros 
no Monte Pascoal. 

Clima - 4dTh de Gaussen, com cerca de 1 a 2 meses secos, índice xelO· 
térmico de O a 40, ocorrendo também 6a com chuvas durante todo ano 
e índice xerotérmico O. Am de Koppen. Precipitação pluviométrica mé
dia anual de t. 250 aI. 500 mUI. 
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Vege tação primária - Floresta subperenifólia . 

Uso atual - Principalmente pastagens de capins coloniáo e sempre-verde. 

Principal inclusão -

a) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado 
textura argilosa fase floresta subperenif6lia relevo ondulado e for
te on.dulado. 

rV I3 - Assoe . de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO fase subperenifólia e 
subeaducifólia + PODZÚLICO VERA1ELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRóFICO fase floresta subcaducifólia, ambos Tb textura média/ 
argilosa fase relevo ondulado + PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO 
Ta textura arenosa e média/ média e argilosa fase floresta subcaducif6-
iia relevo plano e suave ondulado, todos A moderado. 
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Compreende áreas das Zonas do Litoral Norte e do Recôncavo, 
nos municípios de Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, Dom 
Macedo Costa, São Felipe (apenas uma pequena área) , Muniz Ferreira, 
Entre Rios, Esplanada, Acajutiba, Rio Real , Inhambupe. Alagoin'has e 
Cardeal da Silva. 

Proporção dos compm1en.tes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 1.110km:!; 0.286% da área. 

Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes s:lo 
desenvolvidos de sedimentos argilo-arenosos da Formação Barreiras· 
Terciário, influenciados pelo embasamento de gnaisse do Pré-Cam· 
briano Indiviso; ou estão desenvolvidos diretamente do saprolito des
te gnaisse. Este é. basicamente, o material de origem do Planosol, com 
alguma influência de material transportado na parte superior do solo. 

Relevo e altitude - Colinas do Recôncavo, Tabuleiros Costeiros e Ba
cia de Tucano, C:)ül relevo pl'..;,~ominantemente ondulado, ocorrendo po
rém p lano e sua .... e :..: ndulc~v na área de Planosol; 100 a 200 metros. 

Clima - 4dTh e 3dTh de Gaussen, com 1 a 2 meses secos, índice xero
étrmico de O a 40é 6a, com chuvas durante todo o ano e índice xero
térmico O. ocorrendo também ScTh com 3 a 4 meses secos e índice 
xcrotérmico de 40 a 100. Aw', Am, Af e A!j ' de Kõppen. Precipitação plu
viomét rica média anual variando de 900 a 1.300 mm . 

Vegetação primária - Predomínio de floresta subcaducifólia, ocorren
do floresta subperenifólia sobre área de Podzólico Vermelho Amarelo 
e floresta caducifólia na área de Planosol. 

Uso atual - São áreas bastante usadas com pastagem, cana-de.açúcar, 
mandioca, banana c citros. 

Principais inclusões 

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A moderado textu. 
ra argilosa e média fase floresta subpereni/ólia relevo suave ondu
lado, ondulado e forte ondulado. 

b) BRUNIZEM AVERMELHADO textura média e média/argilosa f ase 
floresta caducifólia e stlbcaducilólia relevo suave ondulado e on
dulado; 



c) BRUNO NAO CALCICO planossólico A moderado textura média! 
argilosa fase floresta caducijólia e subcaducifólia relevo suave on
dulado e ondulado; 

d) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A modera
do textura argilosa fa se floresta subr..:aducilólia relevo suave ondu
lado, ondulado e forte ondulado; 

e) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS HIDROMÓRFICOS 
e SOLOS ALUVIAIS, INDISCRIMINADOS textura indiscriminada 
fase floresta e campo de vdrzea relevo plano; 

fi SOLOS LlTóLlCOS EUTRÓFICOS A moderado textura média fase. 
floresta caducifólia e subcaducifólia relevo suave ondulado, ondu
lado e forte ondulado substrato gnaisse + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. 

~V14 AssO<.. de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb texlura média/ar
gilosa fase relevo suave ondulado e ondulado + LATOSOL VERME
LHO AMARELO DISTRóFICO textura argilosa fa se relevo suave on
dulado, ambos A moderado fase floresta subcaducifólia. 

Compreende área situada nas Zonas de Feira de Santana e Je
quié, nos municípios de Elísio Medrado, Amargosa e uma pequena área 
de Santa Terezinha. 

Proporção dos componentes 5545%. 

Extensão e percentagem - 55C1 km~; 0,142% da área. 

LilOlogia e material originário -- Cobertura de material argilo-arenoso 
da Formação Barreiras-Terciário sobre rochas do Pré-Cambriano In
diviso. 

Rdevo· e altitude - Encosta leste do Planalto, com predominância de 
relevo suave ondulado, ocorrendo ondulado na área de Podzólico; al
titude em torno de 400 metros. 

Clima - Predomina, segunda a class ificação de Gaussen, 5cTh com cer
ca de 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100, ocorrendo 
uma pequena área de 4dTh com 1 a 2 meses secos e índice xerotérmi
co de O a 40. Aw' de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual 
de 1.000 a 1.200 mm. 

Vegetação primdria - Floresta subcaducifólia. 

Uso atual - Bastante utilizado com mandioca, pastagem, pequenas la
vouras de milho e feijão. 

Principais inclusões -

a) PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb A proeminente textura 
média/argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado 
c ondulado; 

b, LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÚFICO A proeminente 
textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano (! suave 
ondulado; e 

C) ::;OLOS COLUVIAIS INDISCRIMINADOS DISTRúFICOS fase flo
resta subcaducifólía relevo plano e suave ondulado. 
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PVl' - Asso.. . de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb textura média c 
média/argilosa + PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALEN
TE EUTRóFICO Tb e Ta textura média/argilosa. ambos A moderado 
fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado. ondulado e forte 
ondulado. 

Compreende área situada na Zona de Conquista. ab'3Jlgendo os 
municípios de Caatiba, Itambé. Itapetinga e Macarani. 

Proporção dos componentes - 60-4()D;o. 

Extensão e percentagem - 2.170kml!; 0,558% da área. 

Litologia c material originário - Saprolito de gnaisse do Pré-Cam .. 
briano Indiviso com influência de cobertura de material arenoso e ar 
gilo-arcnoso no desenvolvimento da parte superficial dos solos, sobre· 
tudo no 1." componente da associação. 

Relevo e altitude - F;:ncosta Leste do Planalto, ocorrendo relevo SlU'l· 

ve ondulado, ondulado e forte ondulado; 300 a 500 metros. 

Clima - Predomina 4cTh de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses seco'). 
índice xerotêrmico de 40 a 100, ocorrendo uma pequena área de 4dTh, 
~om 1 a 2 meses secos e índice xeroténnico de O a 4(). Aw de Kõppen. 
Precipitação pluviométrica média anual em torno de 1.000 mm. 

Vegetação primária - Aoresta subcaducifólia. 

Uso atual - A área é utilizada quase que totalmente com pastagens de 
capins colonião e sempre-verde. 

Principais inclusões -

a) LA TOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A moderado tex
tura média e argilosa fase floresta subcaducifólia relevo suave on
dulado e ondulado; 

b) BRUNIZEM AVERMELHADO lexlura . média/argilosa fase flores· 
ta subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; 

c) PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO A moderado lase floresta 
subcaducifólia relevo plano e suave ondulado; 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA; e 

c) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO 
A chernozêmico textura média/argilosa fase floresta subcaducifó
lia relevo ondulado e forte ondulado. 

PV16 - Assoe. de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textu
ra média e média/argilosa fase campo altimontano e floresta subpere
nifólia altimonfana + SOLOS LITúLICOS DISTRúFICOS A moderado 
e proeminente textura arenosa e média fase campo altimontano subs
trato quartzito e arenito, ambos relevo suave ondulado, ondulado e 
forte ondulado. 
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Compreende área situada na Zona Chapada Diamantina, nos mu
nicípios de Ibicoara· e Barra da Estiva. 

Proporção r0s COm(K'r: f.'I !es - 55-451! ~~ . 



Extensão e percentagem _ 740 km2; 0,191% da área. 

Jlitologia e material originário - Meta·arenitos e quartzitos referidos 
ao Pré-Cambriano Indiviso, com prováv~l influência de cobertura de 
material areno-argiloso no desenvolvimento do Podzólico . 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo suaye ondu· 
lado, ondulado e forte ondulado; altitude em torno de 1.000 metros . 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos e indice xerotérmico 
de 40 a JOO , Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual em 
torno de 1.000 mm . 

Vegetação primária - Predomínio de campo a]timontano, ocorrendo 
também floresta subpcrenifólia altimontana sobre área do Podzólico. 

Uso atual - Alguma pecuária extensiva, poucas lavouras de iubsi~ 
téncia (principalmente mandioca) e experimentos com café, 

Principais inclusões -

a) PODZÚLICO VERMELHO AMARELO Tb A proeminente textura 
média/argilosa fa se campo e floresta subperenifólia altimontan4 
relevo ondulado e .forte ondulado,' 

b) SOLOS HIDROMúRFICOS· INDISCRIMINADOS tase campo de 
várzea relevo plano; 

c) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÚFICO A moderado tex
tura· média e argilosa fase campo altimontano e cerrado relevp
plano e suave ondulado: e 

d) SOLOS LITÚLICOS EUTROFICOS e DISTRÚFICOS A proeminente 
textura argilosa e média fase floresta subperenilólia relevo ondula. 
do substrato siltito. 

PVI7 - Assoe. de: PODZÚLICO VERMELHO AMARELO Tb textura arenosa 
média e média/ argilosa + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓ
FICO textura média + PLANOSOL SOLÚDICO EUTRÚFICO Ta textu
ra arenosa e média/média e argilosa, todos A fraco e moderado fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Serra Geral e do Médio 
São Francisco, nos municípios de Riacho de Santana, Palmas de Monte 
Alto, Guanambí, Igaporã, Parnamirim e pequena área de Caetité e U· 
vramento do Brumado. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 1.250 km2; 0,322% da área . 

Litologia e material origindrio - Os 1.0 e 2." componentes são desenvol~ 
vidas de sedimentos arenosos e areno-argilosos referidos ao Terciário! 
Quaternário. O último componente, provém da alteração de rochas do 
Pré·Cambriano Indiviso com influência na parte superficial de material 
retrabalhado. 

Relevo e altitude -
Francisco, Superfície 
do; em torno de 500 

Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
do Espinhaço, com relevo plano e suave ondula
melros. 
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Clima - 4bT'h de Gaussen, com 5 
co de 100 a 150. BSw'h' e Aw de 
média anual de 700 a 800 mm. 

a 6 meses secos e índice xerotérmi· 
Kõppcn. Precipitação pluviométrica 

V egetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso aLual - Pecuária extensiva na caatinga e algumas cultu ras d.! 
subsis tência. 

Pr incipais inclusões -

a) SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco textu ra arenosa/média fase 
c:aalinga hipoxerófila relevo piano; 

b) REGOSOL EUTRóFICO A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo 
plano e suave ondulado; 

c) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco fas e caatinga !lipo
xerófila relevo suave ondu!ado; 

d) BRUNO NÃO CALCICO A fraco e moderado textura média/argilo
sa fase pedregosa cua tinga Itipoxerófila relevo suave ondulado; 

e) SOLOS ALUVIAIS EUTRúFICOS A fraco e moderado textura me. 
dia fase caatinga de várzea rel evo plano; e 

f) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco e moderado textura 
arc!nosa e m édia fase caaLi;lza hipoxerófila relevo suave ondulado 
e on,1ulado substrato gnaisse + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PV18 - Assoc_ de, PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb textura a renosa I 
média f ase relevo suave ondulado e ondulado + AREIAS QUARTZOSAS 
+ LATOSOL VERMELHO AMARELO textura média, ambos DISTRO

FICOS fase relevo plano e suave ondulado, todos A fraco e moderado fa· 
se caatinga hipoxerófila. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste e Serra Ge
ral , nos municípios de EucJides da Cunha, Ribeira do Pombal, Cícero 
Dantas, Ribeira do Amparo (pequena área) e Caetité. 

Proporção dos cOl11pone'lles - 55-2 5·20% 

Extensão e perct:ntagem - 830 km::! ; 0,214% da área. 

Litolog;a e material originário - Arenitos com intercalação de outras 
rochas , referidos ao Super Grupo l:Ja'f"lia (Cretáceo/ Jurássico) t cober. 
tura de material areno~o. 

R elevo e altitude - Superfície do Espinhaço, Bacia de Tucano e Outras 
Superftcics de Pediplanação, com predomináncia de relevo suave ondu
lado e plano, ocorrendo ondulado FIa área de Podzólico; 500 a 990 me. 
tros. 

Clima De acordo com a c1assifictlção de Gaussen, ocorrem SbTh c 
4bTh, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150, havendo 
uma predominância do primeiro Aw', BSsh' e BSw"h' de Kõppen . Pre
cipitação pluviométrica média anual de 600 a 800 mm. 

Vegetação primária .- Caatinga hipoxerófila. 



Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principaü' inclusões -

a) VERTISOL A (raco e moderado fase caatinga hipoxerófüa relevo 
plano; 

b) BRUNO NAO CÁLCICO planossólico A fraco e moderado textura are· 
nosa/média e argilosa fase caatiHga hipoxerófila relevo on.dulado,· 

c) SOLO LITóUCO DISTRÓFICO A fraco c moderado textura are· 
nosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado 
substrato arenito; 

d) PLANOSOL EUTRóFICO T .. A fraco e moderado textura arenosa} 
média fase caat inga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado: e 

e) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO 
raso abrúptico plinthico A fraco textura arenosa/argilosa fase ca· 
atinga hipoxerófila relevo suave ondulado. 

PVJ9 - Assoc. de: PODZÚLICO VERMELHO AMARELO Tb textura arenosa/ 
média fase relevo plano e suave ondulado + AREIAS QUARTZOSAS 
DISTRóFICAS fase relevo suave ondulado + PLANOSOL SOLôDICO 
EUTROFICO Ta textura arenosa e média/média e argilosa fase relevo 
plano e suave ondulado, todos fase flores ta caducifólia + PODZÔLICO 
VERMELHO AMARELO Tb raso textura média/argilosa fase c:oncrecio· 
nária cerrado relevo suave ondulado e ondulado, todos A fraco e mode
rado. 

Compreende área situada na Zona do Nordeste, nos municípios 
de CrisópoJis e Itapiculu. 

Proporção dos component~s - 35·25·25·15%. 

Extensão e percenlagem - 230 km2; 0,060% da área. 

Litologia e material originário - Arenitos do Cretáceo e sedimentos 
arenosus e aren~argi1osos da Formação Barreiras·Terciário. 

Relevo e altitude - Bacia do Tucano, com predominância de relevo 
plano e suave ondulado, ocorrendo ondulado na área do último sQlo; 
130 a 1 YO metros. 

Clima - ScTh de GaussenJ com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmi· 
co de 40 a 100. As' de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual 
de 900 a 1.100 mnl, 

Vegetação primária - Prcdorn1nio de floresta caducifólia, ocorrendo 
cerrado na área do último solo. 

Uso atual - Pecuária extensiva e Javouras de subsistência . 

Principais inclusões -

a) SOLOS HIDROMORfICOS INDISCRIMINADOS tase campo de 
várzea relevo plano; c 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A moderado tex
tura média fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado. 
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PV20 - Assoe . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO abl:JÍptieo + PODZO
LICO VERMELHO AMARELO abrúptico com fragipan, ambos Tb A 
moderado textura arenosa/argilosa + PODZOL A proeminente e mo
derado textura arenosa, todos fase floresta perenifólia relevo plano. 

Compreende área situada na Zona Extremo Sul, nos municípios 
de Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri . 

Proporção dos componentes - 40-40-20%. 

Extensão e percentagem - 2.470 km2; 0,635% da ár~. 

Litologia e material originário - Sedimentos areno-argilosos c areno
sos da Formação Barreiras·Terciário. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo plano; em torno 
de 100 metros. 

Clima - Predomina, segundo a classificação de Gaussen, 6a com chu 
vas durante todo o ano e índice xerotérmko 0, ocorrendo também 
4dTh com 1 a 2 meses secos e índice xerotérmico de O a 40. Áf c Am de 
Koppen. Precipitação pluviométrica média anual varia de 1.500 a 
1.800 mm . 

Vegetação primária - Floresta perenifólia. 

Uso atual - Destacam-se as pastagens. Além disso, são encontradas a]. 

gumas lavouras de mandioca e cultura de coco-da-baia. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso A modera
do textura argilosa fa se floresta perenifólia relevo plano e suave 
ondulado; 

bi SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase campo de 
vdrzea relevo plano; e 

c) SOLOS ALUVIAIS DISTROFICOS textura indiscriminada fase cam
po e floresta de várzea relevo plano. 

P\-21 - Assoe . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb abrúptico e não 
abrúptico textura arenosa/média + AREIAS QUARTZOSAS + LATO
SOL VERMELHO AMARELO textura média, ambos DISTROFICOS + 
PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb textura média/ argilosa, to' 
dos A fraco e moderado fase cerrado e floresta subperenifólia e subca
ducifólia relevo suave ondulado e ondulado. 
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Compreende área situada nas Zonas do Litoral Norte do Recôn
cavo e de Feira de Santana, nos municípios de Água Fria, lrará, Pedrão, 
Ouriçangas, Ararnari, Alagoinhas, Inhambupe e Catu. 

Proporção dos componentes - 35-35-15-15%. 

Extensão e percentagem - 1.220 kin2 ; 0,314% da área. 

Litologia e material originário - Os três primeiros componentes estão 
relacionados com arenitos do Cretáceo Superior e Inferior, represen
tados pelo Super Grupo Bania (Formações Marizal, Ilhas e São Se 



bastião) e com algum material arenoso da Formação Barreiras-Ter .. 
cimo. o 3.- componente se desenvolve principalmente de capeamento 
residual, argilo-arenoso, da Formação Barreiras . 

Relevo e altitude - Colinas do Recôncavo e Bacia de Tucano, com re· 
levo suave ondulado e ondulado; 140 a 280 metros. 

Clima - Predomina, segundo a classificação de Gaussen, ScTh. com 
cerca de 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100, ocorrendo 
uma área de 3dTh com f a 2 meses secos e índice xerotérmico de O a 
40. Aw', Am e Af de Kõppen. Precipitação pluviométrica méLtia anual 
varia de 1.000 a 1.500 mm . 

Vegetação primdria - Cerrado, floresta subperenif61ia e floresta sub
caducif6lia. 

Uso atual - São solos pouco usados para agricultura, destacando-se 
alguns cultivos de mandioca, milho, fei jão, fumo, melancia, pastagem e 
fruteiras regionais. Além disso, foram observadas áreas reflorestadas 
com eucalipto. 

Principais inclusões -

a) PODZOL!CO VERMELHO AMARELO plinthico A moderado textura 
média/ argilosa fase concrecionária e não concrecionária cerrado e 
floresta subperenifólia relevo suave ondulado, ondulado e forte on
dulado; 

b) PODZOL A moderado textura arenosa fase cerrado e floresta sub
perenifólia relevo plano,' e 

c) SOLOS HIDROMÚRFICOS INDISCRIMINADOS tase tlores ta cam" 
pc de várzea relevo plano. 

PV22 - Assoe . de: PODZúLlCO VERMELHO AMARELO Tb com e sem fragi
pan textura arenosa/média + AREIAS QUARTZOSAS DISTRúFICAS 
+ PODZOL textura arenosa e arenosa/média, todos A moderado e 
proeminente fase floresla perenifólia relevo plano e suave ondulado. 

Abrange área situada na Zona do Recôncavo, nos municípios de 
Maragogipe e Jaguaripe. 

Proporção dos componentes 40-40-20%. 

Extensão e percentagem - 210 km2 ; 0,0540/0 da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de arenitos do 
Grupo Brotas-Formação Sergi, referido ao Jurássico Superior ou Cre
táceo Inferior. 

Relevo e altitude - Colinas do Recôncavo, com relevo plano e suave 
ondulado; 50 a 100 metros. 

Clima - 6a de Gaussen, com chuvas durante todo o ano e índice xe
rotérmico O. Af . de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual 
em torno de 1.750 mm. 

Vegetação primdria - Floresta perenifólia. 

Uso atual - São pouco usados para agricultura. Foram constatadas a 
exploração extrativa de piaçava e alguma cultura de coco-da-baia. 

1165 



Principais inclusões -

a) PODZúLICO ACINZENTADO com fragipan A moderado e proe
minente textura arenosa/média fase floresta perenifólia relevo pla
no e suave ondulado; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A moderado tex
tura média fa se floresta perenifólia relevo suave ondulado e on
dulado; e 

c) SOLOS HIDROMÚRFlCOS INDISCRIMINADOS textura indiscrimi
nada fase floresta e campo de várzea relevo plano. 

PV23 - PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Tb com e sem fragipan A mode
rado c proeminente tex.tura arenosa e média/argilosa fase floresta sub· 
caduci fólia e caducifólia releve plano e suave ondulado. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas do Litoral Norte do Re
côncavo e de Feira de Santana, nos municípios de Fei ra de Santana, 
São Gonçalo dos Campos, Santanópolis e Pedrão. 

Extensão e percentagem - 71 0 km:!; 0,183% da área, 

Litologia e material originário - Sedimentos argilo-arcnosos referidos 
à Formação Barreiras-Terciário, sobre rochas gnáissicas do Pré-Cam~ 

briano Indiviso. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo p lano e suave on 
dulado : 200 a 260 metros. 

Clima - Predomina 5cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos , índice 
xerotérmico 40 a 100, ocor rendo pequena área de SbTh com 5 a 6 me
ses secos, índice xero térmico de 100 a 150 e outra área m uito pequel1,l 
de 4dTh com 1 a 2 meses !>ecos e índice xcrotérmico de O a 40. Am, 
Af e Aw' de Kõppen. Precipitação p luviométrica média anual de 850 a 
1100 mm_ 

Vegetação primária - Flores ta subcaducifólia c caducifó lia . 

Uso atual - Principalmente culturas de mandioca, m ilho, fe ijão, baL:!.
ta-doce, pastagem, citros e coco·da-bala. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÚFICO A moderado tex
tura média e argilosa (ase (["res ta subcadu.cifólia relevo plano e 
suave ondulado; 

b) PODzúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFI
CO plinthico e não plinthico A moderado e proeminente textura 
arenosa e média/argilosa fase floresta subcaducifólia e caducifólia 
relevo plano e suave ondulado; 

c) PLANOSOL SOLúDICO EUTROFICO Ta A moderado textura are
nosa e média/ média e a rgilosa fase flores ta caducifólia relevo pIa
no e suave ondulado; 



d) BRUNO NÃO CALCICO planossólico A moderado textura médiaf 
a rgilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondula
do; e 

e) BRUNIZEM AVERMELHADO textura média e argilosa fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado e ondulado . 

PV24 - Assoe . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb com e sem fragi
pan textura arenosa e m :!diajmédia e argilosa, + LATOSOL AMARE
LO DISTROFICO coeso textlll a média e argilosa, a mbos fase r elevo 
plano e suave ondulado + PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb 
textura média/argilosa fase relevo suave ondulado, ondulado todos A 
moderado fase floresta subperenifólia. 

Compreende áreas das Zonas do Litoral Norte e do Recôncavo, 
nos municípos de Alagoinhas, Ent re Rios, lnhambupe, Acajutiba, Es
planada, Cardeal da Silva, Apará, Rio Real, Conceição do Jacuípe e São 
Gonçalo dos Campos. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 1.730 km2 ; 0,445% da área. 

Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes são 
derivados de sedimentos argilo-arenosos e arena-argilosos refer idos a 
Formação Barreiras-Terciá rio. O 3.0 ~omponente ~ derivado d e sedi
mentos da Formação Barreiras com p rovável influência de material 
proveniente de rochas do Pré-Cambriano Indiviso que constituem o em
basamento da área. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Cos teiros, com predominância de rele
vo suave ondulado e plano, ocorrendo ondulado e forte ondulado na 
área do último solo; 100 a 180 metros. 

Clima - Predomina, segundo a c1assificação de Gaussen, 5cTh com 3 a 
4 meses secos, índice xero térmico de 40 a 100, ocorrendo 4dTh e 3dTh 
com 1 a 2 meses secos e índice xerotérmico de O a 40 e uma pequena 
área de 6a, com chuvas durante todo o ano e índice xerotérmico O. Af. 
Am, Aw e As ' de K6ppen . Precipitação pluviométrica média anual va· 
riando de 1.250 a 1.500 mm. 

Vegetação primária - Floresta subperenif6Jia. 

Uso atual - As áreas de relevo plano e suave ondulado são bastante · 
cultivadas, principalmente com citros, mandioca, pastagem, coco-da
baia, milho e feijão. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO ACINZENTADO Tb com fragipan A moderado textu
ra média argilosa fase floresta subperenifólia e cerrado relevo pla
no; 

b) PODZOL A moderado e proeminente textura a renosa fase flore$
ta subperenifóliajcerrado relevo plmlO,' 
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c) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A moderado fase floresra 
subperenifólia e cerrado relevo plano e suave ondulado; e 

d) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase campo e flo
res/a de várzea relevo plano. 

PV25 - Assoe . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb com e sem fragl
pan textura arenosa e médíajargilosa + PODZOL textura arenosa e 
areno..<;a/média. a mbos fase relevo plano e suave ondulado + PODZÓ
LICO VERMELHO AMARELO Tb textura média/argilosa fase relevo 
ondulado, todos A moderado fa se flore sta subperenifólia e cerrado. 

Compreende áreas da Zona do Litoral Norte, nos municípios de 
Conde, Jandaíra, Cardeal da SiJva e Entre Rios . 

Proporção dos componentes - 50-30-20% . 

Extensão e percentagem - 640 km2; 0,165% da área. 

Litologia e material originário - Sedimentos argilo-arenosos e areno
sos da Formação Barreiras-Terciário. 

Relevo e altitude - Colinas do Recôncavo e Tabuleiros Costeiros, pre
dominando relevo plano e suave ondulado, ocorrendo ondulado na área 
do último solo; 100 a 150 metros . 

Clima - 3dTh de Gaussen, com 1 a 2 meses secos, índice xerotérmico 
de O a 40 . Am c As', de Kõppen . Precipitação pluviométrica média anual 
de 1.250 a 1.500 mm. 

Vegetação primária - Floresta subperenifólia e cerrado. 

Uso atual - Algumas pastagens, lavouras de mandioca, coco-da-baia e 
outras fruteiras regionab. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO ACINZENTADO DISTROFICO com fragipan A modo. 
rado textura arenosa e média/argilosa fase floresta subperenifólia f' 

cerrado relevo plano e suaye ondulado. 

b) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A moderado fase flores ra 
subperenifólia e cerrado relevo plano e suave ondulado; e 

c) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex
tura média fase floresta subperenifólia e cerrado relevo plano e 
suave ondulado. 

PV26 - Assoe . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO com e sem fragipan 
+ PODZÓLICO ACINZENTADO DISTROFICO com fragipan ambos Tb 
A fraco e moderado textura arenosa e média/argilosa fase cerrado re
levo plano . 
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Compreende áreas situadas nas Zonas do Litoral Norte e do Nor
deste, nos municípios de ltapicuru, Rio Real, Acajutiba e Esplanada. 

Proporção dos componentes - 6040%. 

Extensão e percentagem - 570 km2; 0,147% da área. 

Litologia e material originário - Sedimentos arenosos e argilo-areno
sos da Formação Barreiras-Terciário. 



Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo plano; 100 a 180 
metros. 

Clima - ScTh de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses secos e índice xe· 
rotérmico de 40 a 100. As' de Kõppen. Precipitação pluviométrica mé- • 
dia anual de 900 a 1.100 mm. 

Vegetação primária - Cerrado. 

Uso atual - Constituem áreas pouco utilizadas, destacandc;se culturas 
de mandioca, pastagem e fruteiras regionais. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A moderado tex
tura média fase cerrado e transição floresta/cerrado relevo plano,· 

b) PODZOL A moderado textura arenosa fase cerrado relevo plano; 

c) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco e moderado fase 
cerrado relevG plano e suave ondulado; 

di PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb plinthioo A fraco e m<>
derado textura arenosa c médiajargiosa fase cerrado e floresta 
subcaducifólia e caducifólia relevo plano e suave ondulado; e 

e) PLANOSOL SOLdDICO EUTRÓFICO Ta A moderado _ textura are
nosa e média/ média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo 
plano e suave ondulado. 

PV2, ~ Ass<>c . de: PODzóLICO VEkMELHO AMARELO Tb plinthlco A mo
derado e proeminente textura média/argilosa fase relevo suave ondu· 
lado e ondulado + REGOSOL DISTROFICO com e sem fragipan tex· 
tura arenosa + PLANOSOL SOLóDICO EUTRóFICO Ta textura are
nosa e média/média e argilosa, ambos A fraco e moderado fase relevo 
plano e suave ondulado, todos fase floresta caducif6lia e caatinga hi· 
poxer6fila. 

Compreende área~ si tuadas na ZoDa do Senhor do Bo~ nos 
municípios de Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Mirangaba, Pindo
baçu e Jaguarari 

Proporção dos componentes - 45·35-20%. 

Extensão e percentagem - ó20 km2; 0,160% da área. 

Litologia e material origináno - O 1. componente é desenvolvido de 
material argilc;arenoso. provavelmente do Terciário, e de gnaisses e 
granitos do Pré-Carnbriano Indiviso, que constituem as rochas subja
centes da área. Os dois últimos componentes são derivados da alteração 
dessas rochas, com alguma influência de material retrabalhado na par
te superfIcial dos Planosols. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto e Superfície do Espi· 
nhaço, com predominância de relevo suave ondulado e plano, ocorren
do ondulado na área de Podzólico; 500 a 600 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, 4cTh e 5cTh com 3 a 4 
meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100, havendo uma predominân-
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cia do primeiro, ocorrendo uma pequena área de SbTh com 5 a 6 me
ses secos e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw' de Kõppen. Precipita
ção plUVlOmétrica média anual de 750 a 1.000 mm . 

Vegetação primdria. - Flol·csl a caducifólia e caat inga 11ipoxcrófila. 

Uso atual - Área pouco cultivada. Foram constatadas algumas cultuo 
ras de mandioca, pastagem, milho e feijão. 

Principais inclusões -

a) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFlCO 
Tb plint.h.ico e não plinthico A moderado e proeminente textura 
arenosa e média/argilosa lase floresta caducifólia e caatinga llipo
xerdfila relevo suave ondulado e ondulado; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A moderado e 
proeminente t.extura média c argilosa fase floresta caducifólia e 
levo plano e suave 0I1dulado; 

c) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco e moderado tase 
floresta caduci/ólia e caatinga hipoxeró/ila relevo plano e suave on
dulado; e 

d) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS A moderado 
textura arenosa e média fase pedregosa e rochosa floresta caduci
fólia e caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado subs
trato gnaisse e quartzito. 

PODZOLICO VERMELHO AMAREW EQUIVALENTE EUTROFlCO 

PEl - Assoc. deo PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUlVALENTE EU-
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TRaFICO Ta + PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb. ambos A mo
derado textura média/ argilosa t«se flor esta subperenifólia relevo ondu.
lado e suave ondulado_ 

Compreende áreas localizadas nas Zomls Cacaueira e Jequié. nos 
municípios de Ibicaraí, Itapé, ltabuna, Ilhéus, Aiquara, Jitaúna, Ipiaú, 
Barra do Rocha, Ubatã, Ibirapitanga, Ubaitaba e Maraú . 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

E:ctellsão e percentagem - 1.710 km 2 ; 0,440% da área. 

Li/ologia e mate,.ial originário - O produto da alteração de granuli
tos básicos charnoquitos, granodioritos, com veios de diabásio e aplito5, 
constitui o material originário do 1.0 componente da associação. O 2." 
componente parece estar mais relacionado com o material provenieu
te de granuJitos e charnoquitos. 

Relevo e altitude - Encos ta Leste do Planal to, com relevo ondulado e 
suave ondulado; 100 a 300 metros. 

Clima - Predomina segundo a cJnssicação de Gaussen 4dTh, com 1 'i 
2 meses secos, índice xerotérmico de O a 40, ocorrendo também 60.., 
com chuvas durante todo o ano e índice xerotérmico O e uma área 
muito pequena de 4cTh com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 
40 a 100. Aw, Am e Af de Kõppen. Precipitação pluviométrica. média 
anual variando de 1.300 a 1.700 mm. 



Vegetação primdria - Floresta subpereni[ólia . 

Uso atual - Lavouras de cacau e algumas pastagens de capins colo. 
nião e sempre-verde. 

Prin.cipais inclusões -

a) LATOSOL variação UNA DISTRóFICO A moderado textura argilo· 
sa fa se floresta subpereni/ólia relevo ondulado e forte ondulado; e 

b) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase floresla e 
campo de várzea relevo plano. 

PE2 Assoe. de : PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQU IVALENTE EU· 
TROFICO Tb + PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb + PODZOLl· 
CO VERMELHO AMARELO Ta, todos A moderado textura média/ar
gilosa fase floresta perenifólia relevo ondu.lado e fort e ondulado. 

Compreende área 
Pau Brasil, Camacan, 
área) . 

situada na Zona Cacaueira, nos municípios de 
Mascote, Canavieiras, Una e ltabuna (pequena 

Proporção dos componentes - 40-40-20% . 

Extensão e percentagem - 1.120 km2 ; 0,288% da área. 

Litologia e material origindrio - Produto da alteração de granulitos e 
granodioritos. Foram constatadas também ocorrência5: de calcário me
tamórfico e sedimentos argiJosos e argilo-siltosos (referidos ao Cretá
ceo?) . 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo ondulado e 
forte ondulado; 100 a 160 metros . 

Clima - Na class ificação de Gaussen predomina 4dTh, com cerca de 1 a 
2 meses secos, índice xcrotérlllco de O a 40, ocorrendo também uma á rea 
de 6a com chuvas duran te todo o ano e índice xerotérmico nulo. Aw, 
Am e Af de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual da ordem 
de 1.500 a 1. 750mm . 

Vegetação primária - Flores ta perenifólia. 

Uso atual _ Pastagens de capins colonião e sempre verde- e lavouras 
de cacau. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL OISTROFICO Tb A moderado textura argilosa fase flo
resta pereni/ólia relevo ondulado e forte ondulado su.bstrato gra
nulito; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO eoeso A modera· 
do textura argilosa fa se floresta pereni/ólia relevo suave ondulado,' 

c) LATOSOL variação UNA DISTRóFICO A moderado textura argilosa 
e muito argilosa fase flo resta perenifólia relevo forte onduladn,' c 

d) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRóFICA A modera· 
do textura argilosa e muito argilosa fase floresta perenifólia relevo 
ondulado. 
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PE3 - Assoe . de: PODZÚLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRÚFICO + PODZúLlCO VERMELHO AMARELO, ambos Tb te~tura 
média/argilosa + LATOSOL variação UNA DISTRóFICO textura mui
to argilosa e argilosa, todos A moderado fase floresta subperenifdlia 
relevo orldulado e forte ondulado. 

Compreende área da Zona Cacauclra, nos municípios de Aurelia
no Leal, Itapiranga, Itabuna e Uruçuca. 

Proporção dos componentes - 4040-20% . 

Extensão e percentagem - 1.890 km~ ; 0,486% da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de granulitos 
(básicos e in termediários) charnoquitos, com ocorrência de veios de 
diabásios nas áreas do Latosol. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo ondulado e 
forte ondulado; 50 a 200 metros. 

Clima - Predomina segundo a c1assiHcação de Gaussen, 4dTh, com 
cerca de 1 a 2 meses secos, índice xeroténnico O a 40, ocorrendo tam
bém 6a, com chuvas durante todo o o.no e índice xerotérmico O. Aw, 
Am e Af de Koppen. Precipitação p luviométrica média anual variando 
de 1.300 a 1 .600 rnnl . 

Vegetação primdria - Floresta subperenifólia. 

Uso atual - Pastagens de capins colonião e sempre-verde, lavouras de 
mandioca e cacau. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL DISTRÚFICO Tb A moderado textura argilosa e muito 
argilosa fas e floresta sttbperenifólia relevo ondulado e forte ondula
do substrato granulilo; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRúFICA A modera· 
do textura argilosa fas e floresta subperenifólia relevo forte ondu
lado; 

c) SOLOS HJDROMÚRFiCOS INDISCRIMINAOS fase campo e flo
resta de várzea relevo plano; e 

d) PODzúLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado e proemi· 
nente textura média e argilosa/ muito argilosa fase floresta subpe-
renifólia relevo suave ondulado e fo rte ondulado. 

PE4 - Assoe . de: PODzúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
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TRáFICO PODZÚLICO VERMELHO AMARELO, ambos textura mé
dia/argilosa + CAMBISOL EUTRÚFICO textW'a média e argilosa 
fase substrato gnaisse e granito, todos Tb A moderado fase floresta 
$ubcaducif6lia relevo suave ondulado e ondulado. 

Compreende área situada na Zonas de Feira de Santana e Jequié, 
nos municípios de laçu, Milagres, Nova Itarana e Brejões. 

Proporção dos componentes - 5~30-20%. 



Extensão e percentagem - 470 km2 ; 0,121 % da área . 

Lira/agia e material originário - Saprolito de gnaisses do Pré-Cambria
no Indiviso e de granitos, com provável influência de material retro
baihado no desenvolvimento dos dois primeiros componentes da asso
ciação. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo suave ondu
lado e ondulado; 390 a 500 metros. 

Clima - 5cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico 
de 40 a 100. Aw de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual 
em torno de 1.000 mm . 

Vegei ação primária - Floresta subcaducifólia. 

Uso iltual - Pouco utiJizado com agricultura, notando-se algumas 
culturas de sisal e de mandioca . 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMAREW DISTROFICO A moderado tex· 
tura média e argilosa fase flores ta subcaducifólia relevo suave on
dulado; 

b) PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO Ta A moderado extura are
nosa/argilosa fase floresta caducifóUa relevo suave ondulado; 

c) SOLOS L1TÓLlCOS EUTRÓFICOS A moderado textura média tase 
flore5ta caducifólia retevo suave ondulado e ondutado subsrl'ato 
gnaisse e granito,' e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PES - Assoe . de: PODZÓICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EI)· 
TRÓFICO Tb textura média/argilosa fase relevo ondulado e forte on~ 

dulad o + LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRÓFICO coeso tex· 
tura argilosa e tlluito argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado, 
ambos A moderado fase floresta subcaducifólia. 

Compreende área situada na Zona de Conquista, nos municípios 
de Macarani e Encruzilhada. 

Proporção dos componentes - 6040%. 

Extensão e percentagem - 610 km2 ; 0,157% da área. 

Litologia e material originário - O Podzólico é desenvolvido de sapro. 
lito de gnaisse do Prê..cambriano Indiviso, enquanto qu~ o Latosol é 
derivado de cobertura de material a rgiloso e argiltrarenoso da Forma
çãc Barreiras-Terciário ' sobre o embasamento cristalino. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto com predomínio de re
levo ondulado, ocorrendo porém forte ondulado na área de Podzólico e 
suave ondulado no Latosol; em torno de 530 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmi
co de 40 a 100. Aw de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual 
em tomo de 1.000 mm 

Vegetação primária - Floresta subcaducifólia. 
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Uso atual - Quase toda a área é util izada com pastagens lie capim~ 
colonião e sempre-verde. 

Principais inclusões -

a) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Tb A rooderado textura rné
di~l/argilosa fas e floresta subcaducifotia relevo ondulado; 

b) BRUNIZEM AVERMELHADO textura média/argilosa fase flor~sta 

subcaducifólia relevo suave ondulado, e 

c) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase campo· . flo
resta de várzea relevo plano. 

PE6 - Assoe . de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALbNTE EU-
TROFICO Tb textura média/argilosa + CAMBISOL EUTROFICO Tb 
textura média e argilosa + SOLOS LITúLICOS EUTRÚFICOS t C.'Hura 
média, ambos fase substrato gnaisse e granito, lodos A moderadú fase 
floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado. 

Compreende área situada na Zona de Feira de Santana, no muni
cípio de Ipirá . 

Proporção dos componentes - 55-30-150/0. 

Extensão e percentagem - 110 km~; 0,029% da área 

Litolugia e material originário - Sapmlito de gnaisse do Pré-Cambriano 
Indiviso e de granito. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com ocorrên
ci&. de relevo ondulado e forte ondulado; em torno de 300 metros. 

Clima - - 5bTh de Gaussen, com cen.:a de 5 a 6 meses secos e índice xe
rotérmico de 100 a 150. Aw' de Koppen. Precipitação pluviométrica mé
dia anual em torno de 1.000 mm. 

Vegetaçãu primária - Floresta subcaducifólia. 

Uso atual - Bastante utilizado com milho, feijão e agave, encontra0-
do-se, também alguma fruticultura. 

Principais inclusões -

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA; e 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex
tura argilosa fase floresta su[lcaducif61ia rele.vo suave ondulado. 

PE7 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
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TRóFICO Tb textura média/argilosa fase relevo ondulado e forte on
dulado + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura média fas< relevo 
ondulado, forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito, 
ambos A moderado fase floresta subcaducifólia. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Jequié e de Conquista, nos 
muncípios de Maracás, Itiruçu, Jaguaquara, Vitória da Conquista, Itam
bé e Encruzilhada. 

Proporção dos componentes - 65-35%. 

Ex-tensão e percentagem - 7(fJ km2; 0.,196% da área. 



Litologia e material onglrlun;> - Saprolito de gnaisses do Pré-Cambrl. 
ano Indiviso e de granitos. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Plané\lto, Arca Dissecada do Ria 
de Contas e Planalto Sul-Baiano, com predominância de relevo ondula
do e for te ondulado ve ri ficando-se também montanhoso nos Solos Li· 
tólicos; 400 a 800 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, ocorrem 4cTh e 5cTh 
com 3 a 4 meses szcos e índice xcroténnico de 40 a 100, com predo
mínio do primeiro. <\w de Koppeo. Precipitação pluviométrica média 
anua1 em torno de 1.000 mm. 

Vegetação primária - Floresta subcaducifólia. 

Uso atual - Predominantemente usados com pastagens de capins c(>. 
lonião e sempre-verde c em áreas menoreS com lavouras de subststên
cia e frut icultura. 

Principa is inclusõe.<; -

a) BRUNIZEM AVERMELHADO txlura média/argilosa fase flor'esta 
subcaducifólia relevo SUlive ondulado; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex
tura argilosa fuse flor-:51.1. subcaducifólia relevo suave ondulado e 
ondulado; 

c) AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

d) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS GLEY HOMICO e 
POUCO HOMICO fase campo de várzea relevo plano ; e 

e) SOLOS COLUVIAIS PEDREGOSOS e CONCRECIONARIDS IN
DISCRIMINADOS fase floresta stlbcaducifólia relevo suave ondula
do e ondulado 

PE8 Assoe . de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTR 
FICO + PODZOLlCO VERMELHO AMARELO, ambos Tb A moderado 
textura m édia/argilosa fase floresta subcaducifólia relevo forre ond411a~ 

do e montanhoso. 

Compreende área situada na Zona de Conquista, nos municlpio,$ 
de Maiquinique, Macarani e Encruzilhada. 

Proporção dos componentes - 6040%. 

Extensão e percentagem - 1.800 km2; 0,463% da área. 

LilOlogia e maferial orig1l1drio - Saprolito de gnaisses .do Pré-Cambria .. 
no Indiviso . 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo forte ondu· 
lado e montanhoso; 380 a 500 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com corca de 3 a 4 meses iecos e índice xe
rotérmico de 40 a 100. Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica mé 
dia anual em torno de 1.000 mm . 

V egetação pr imária - Floresta subcadubifólia. 
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Uso alual - Quase toda a área é usada com pastagens de capini co
lonião e sempre-verde. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO D1STROFICO A moderado tex· 
tura média c argilosa fase floresta subcaduci/ólia relevo suave on
dulado; 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE BUTRóFICO 
Tb A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia re
levo fort e ondulado,' e 

c) BRUNIZEM AVERMELHADO texlura média/ argilosa fase floresta 
subcaducifólia rele1'O suave ondulado e ondulado. 

l'E9 Assoe de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TROFICO Tb + PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO Ta + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb, todos A 
moderado textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia relevo 
forte ondulado e montanhoso. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas Cacaueira e de Conquis
ta, nos municípios de Itapebi, Maiquinique, Iguaí, Nova Canaã, Itoro
ró, Firmino Alves, Santa Cruz da Vitória, Ibicuí, A1mandina, Itagiba, 
Oário Meira, Gongogi, Itapiranga, Coaraci (apenas uma pequena área), 
Aoresta Azul, Ibicoara, Itape, Ita rantim, Itagimirim, Belmonte, Jtape
linga, Aiquara e Pau Brasil. 

Proporção dos componentes - 40 3Q.30% . 

Extensão e percentagem - 4.970 km2 ; 1,279% da área. 

Litologia e malerial originário - Produto da alteração de granuli tos do 
Pré-Cambr iano Indiviso . 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo forte on
dulado e montanhoso; 200 a 500 metros. 

Clima - Predomina, segundo a c1assfcação de Gaussen, 4cTh com 
cerca de 3 a 4 meses secos, índice xeroté rmico de 40 a 100, ocorrendo 
4dTh, com 1 a 2 meses secos e índice xerotérmico de O a 40. Aw e Am 
de Koppen . Precipitação pluviométrica média anual de 1.000 a 1.250mm. 

Vegetação primdria - Floresta subcaducifólia. 

Uso atual - Predomínio de pastagens de capins colonião e sempre
verde. 

Principais inclusões -

a) BRUNIZEM AVERMELHADO textura média/argilosa fase flor .. ta 
subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; e 

b) SOLOS L1TóLICOS A moderado textura média frue floresta subC4-
d.ucifdlia e caducifólia relevo ondulado, forte ondulado e monta. 
nhoso . 



PElO - Assoe. de: PODZóUCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUrRO 
FICO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado, ondulado 
e forte ondulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO 
textura média e argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado, ambos 
A moderado fase floresta subcaducifólia e caduci/ólia. 

Compreende área situada nas Zonas do Senhor do Bomfrn. En
costa da Chapada Diamantina, Jequlé e Chapada Diamantina, nos rnu· 
nicípios de Jacobina, Saúde, Irarnaia, Itaeté, Maracás e MarcionOio 
Souza. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 710 km:!; 0,183% da área. 

Litologia e material origindrio - O Podzólico é desenvolvido do sapro
lito de gnaisse do Pré-Cambriano com alguma participação de cobertu
ra de material argilo-arenoso referido, provavelmente, ao Terciário. Tal 
recobrimento constitui o material de OJigern do Latosol. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto e Superfície do Espinha
ço, com predominância de relevo suave ondulado e ondulado, ocorren
do porém. relevo forte ondulado na área de Podzólico; 500 a 1.000 
metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, SbTh com 5 a 6 meses 
secos e índice xerotérrnico de 100 a 150, 4cTh e 5cTh com 3 a 4 meses 
secos e índice xerotérmico de 40 a LOO. Aw e Aw' de Koppen. Precipita
ção pluviométrica média anual em tomo de 1.000 mm" 

Vegetação pn"mdria - Florc:-.ta subcaducifólia e caducifólia. 

Uso atual - Alguma utilização com pastagens, pouças lavouTas de sulr 
sistência e fruteiras regionais. 

Principais inclusões -

a) BRUNO NAO CÁLCICO A moderado textura média/argilosa fase 
floresta caducifólia relevo SLwve ondulado e ondulado; 

b) SOLOS LlTÓLlCOS EUTRÓFlCOS e DISTRÓFICOS A moderado 
textura média fas~ floresta caducifóliu. relevo suave ondulado, on
dulado e forte ondulado substrato gnaisse e quartzito; 

ç) BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta cadH
cifólia relevo suave ondutaáo e ondulado; 

d) PODZóLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura mé
dia/ argilosa fa se floresta subcaducifólia relevo suave ondulado ~ 

ondulado; e 

. ) PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO Ta A moderado textura mé
dja/argilosa fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado, 

PEII Assoe de: PODZúLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRÓFICO Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta caduci· 
fólia relevo suave ondulado e ondulado + LATOSOL VERMELHO AMA
RELO DISTROFICO A moderado e proeminente textura média e argi· 
105a fase floreJlta subcaducifóJia relevo plano e suave oxduIado 
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Compreende á rea situado nas Zonas Encosta da Chapada Dia
mantina e Chapada Diamantina, nos municípios de Rui Barbosa, Itabe
raba, Macajuba. Mundo Novo, L.."ljedinho, Ib.iquera e Andaraí (apenas 
uma pequena área). 

Proporção dos componentes - 70-30~t1. 

Extensão e percentagem - 4.120 km2; 1,060% da área. 

Litologia e material origin!lrio - O Pod1.ólico é desenvolvido do sapro
lito de gnaisse do Pré-Cambriano Indiviso. O Latosol é derivado de re
cobrimento de material areno-argiloso e argito-arenoso sobre o embasa
mento cristalino. 

Relevo e altitlJde - Encosta Leste do Planalto. havendo predominân
cia de relevo suave ondulado. ocorrendo ondulado na área de Podzólico 
e plano n a área de Latosol; 390 e 680 metros. 

Clima - ScTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmi
co de 40 a 100. Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual 
em torno de 600 a 800 mm . 

VegetaçfÍo primária - Flores ta caducifólia sobre a área de P0d2ólico 
e floresta subcaducifólia na área de Latosol. 

Uso atuol - A pastagem (de capins colonião e gandu) é a principal uti
lização j la área. Foram observadas pequenas parcelas com culturas de 
milho, feijão, mandioca e agave. 

Principais inclusões -

a) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura mé
dia/argilosa fa se floresta caducifólia relevo suave ondulado e on
dulado; 

b) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A moderado textura mé
dia/argilosa fase caatinga hipoxeró/ila relevo suave on.dulado,· 

c) BRUNIZEM AVERMELHADO textura média/argilosa fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado; 

d) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTROFICA A modera
do textura argilosa fa se floresta caducifólia relevo suave ondulado; 

e) BRUNO NAO CALCICO planoss61ico A moderado textura média/ 
argilosa fa se floresta caducifólia relevo suave ondulado; e 

f) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A moderado textura média fa
se floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado substrato 
gnaisse e granito. 

PEI2 - Assoe. de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb e Ta textura média/argilosa fase floresta caducifólia. re
levo suave ondulado c onduladCl + LATOSOL VERMELHO AMARELO 
DISTROFICO textura média e argilosa fa se flores ta subcaducifólia re. 
levo plano e suave ondulado, ambos A moderado + BRUNIZEM AVER. 
MELHADO textura média/ argilosa fase flore3/a caducifólia relevo sua
ve ondulado. 
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Compreende área da Encosta da Chapada Diamantina nos muni· 
cípios de Piritiba, Tapiramutá , Mundo Novo, Mairi, Baixa Grande e Ma· 
cajuba. 

Proporção do.s componentes - 65-20-15%. 

Extensão e percentagem - 1.500 km2 ; 0,386% da área. 

Li/ologia e material originário - O Podzólíco é desenvolvido do 5a· 
prolito de Tochas gnáis5icas, com presença de granodiorito c anfibolito, 
do Pré-Cambriano Indiviso. com pequena influência de material retra
balhado de na tureza argilo-arenosa na parte superficial. O Latosol é 
formado a partir de um recobrimento argilo-arenoso, possivelmente do 
Terciário sobre rochas do Pré·Cambriano Indiviso e o Bnmizem é de
rivado do saprolito de gnaisses c anfibolito. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, havendo predominan· 
da do relva suave ondulado, ocorrendo ondulado no Podzólico e plano 
na área de Latosol; 270 a 600 metros. 

Clima - 5cTh e pequena parte de 4cTh de Gaussen, com cerca de 3 a 
4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100, ocorrendo, ainda peque
no trecho de SbTh com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de lDO a 
150. Aw e Aw " de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual de 
700 a 900 mm . 

Vegetação primária - Há uma predominância de floresta caducifólia, 
ocorrendo floresta subcaducifólia sobre área de LatosoI. 

liso atual - Predomínio de pastagem de capim colonião com bom as
pect') e, em menor escala, lavouras de milho, feijão, mandioca e sisal. 

Principais inclusões -

a) LA l'OSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO A moderado textura 
argilosa fase floresta caduci/ólia relevo suave ondulado e ondulado; 

b) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO A moderado textura média/ 
argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado; 

c) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTROFICA A modera
do textura médiajargilosa fase floresta coducifólia relftlvo suave 
ondulado; 

d) BRUNO NAO CA.LCICO planossólico A moderado textura média/ 
argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado; 

c) BRUNIZEM AVERMELHADO textura média com c(tscalhojarg~ losa 

fase floresta caducifólia relavo suave ondulado; e 

f) SOLOS HIDROMORFTCOS INDISCRIMINADOS fase campo de 
várzea relevo plano. 

PE13 - Assoe . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRúFICO Ib textura rnédiaj:.'lrgilosa fas e floresta caducifóla relevo 
suave olldulado e ondulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DIS
TRúFICO textura média c argilosa fase floresta subcaducifólia relevo 
plano e suave ondulado, ambos A moderado + AREIAS QUARTZOSA8 
DISTRÓFICAS A fraco fase floresta caducifólia relevo planu. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas do Senhor do Bonfim, En
costa da Chapada Diamantina e Chapada Diamantina, nos municípios 
de Morro do Chapéu, Piritiba, Miguel Calmon, Mirangaba e Saúde. 

Propo.rção dos componentes - 50.30-20% . 

Extensão e percentagem - 760 km2 ; 0,196% da área. 

Litologia e material originário - O Latosol c as Areias Quartzosas Sãl1 

derivados de cobertura de material arenoso e arena-argiloso sobre ro
chas do Pré-Cambriano. O Podzólico é desenvolvido de saprolito de 
gnaisse com influência do material de cobertura mencionado. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, ocorrendo uma predomi
nância de relevo plano c suave ondulado, observando-se também a ocor
rência de relevo ondulado na área de Podzólico; 500 a 900 metros 

Clima - 4cTh de Gaussen com cerca de 3 a 4 meses secos, índice xero
térmico 40 a 100. Aw" e Aw' de Koppen. Precipitação pluviométrica mé
dia anual de 750 a 1.000 mm . 

Vegetação primdria - Predomina floresta caducifólia , ocorrendo flo
resta subcaducifólia sobre área de Latosol. 

Uso alual - Alguma pastagem e culturas de subsistência. 

Principais inclusões -

a) SOLOS LITOLICOS DlSTROFICOS A moderado textura arenosa 
fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado substra
to quartzito + AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura are
nosa e média/ m édia e argilosa fase floresta subcaducifólia relevo 
suave ondulado e ondulado; 

<) PLANOSOL SOLODICO ETJTROFICO Ta A moderado textura are
nosa e média/ média e argilosa fase floresta caducifólia e caatinga 
hipoxerófila relevo plano ~ suave or<duladQ; e 

d) BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase flor esta cadi/' 
cifólia relevo suave ondrllado e ondulado. 

PE14 - Assoe . de: PODZOLICO VERMEL'~O AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado + 
PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb textura arenosa/média + LA
TOSOL VERMELHO AMARELO DlSTROFICO textura média e argilo
sa, ambos fase relevo plano e suave ondulado, todos A moderado tas.! 
floresta caducifólia. 
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Compreende área situada na Zona Encosta da Chapada Diaman
tina, nos municípios de Boa Vista do Tupim e lima pequena área de 
Itaberaba. 

Proporção dos componentes - 40-35-25%. 

Extensão e percentagem - 680 km::!; 0,175% da área. 

Litologia e material originário - Sap1"Olito de gnaisse constitui o mate
rial de origem do 1." componente. O 2.0 e 3.0 çomponentes são desenvol
vidos de material argilo-arenoso en: recobrimento pouco espesso sobre 
gnaisse. 



Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com predominância de 
relevo plano e suave ondulado; 300 a 500 metros. 

Clima - ScTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico 
de 40 a 100. Aw de Koppen. 'Precipitação pluviométrica média anual de;:: 
600 a 750 mm. 

Vegetação primdria - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Pastagem de capim colonião e sempre-verde e cultura de 
mamona. 

Principais inclusões -

a) AREIAS QUARTZOSAS D1STRÓFICAS A fraco fase floresta cadu
cifólia rele\'o plano; 

b, SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS A muderado textura mécÍia fas. 
tloresta caducifúlia relevo suave ondulado,' e 

c) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PE15 - Assoe . de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRÔFICO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado e on
dulado + SOLOS L1TOLlCOS EUTROFlCOS textura média fase relevD 
ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito, ambos A mode
rado + BRUNIZEM AVERMELHADO textura média/argilosa fa se re
levo suave ondulado e ondulado, [odos fase floresta caducif61ia. 

Compreende área situada na Zona Jequié, no município de Jequié. 

Proporção dos componentes - 40-30..30%. 

Extensão e percentagem - 130 km2 ; 0,034% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses do Pré-Campria
no Indviso. No desenvolvimento do 1.0 componente é provável que tenha 
havido influência de recobrimentp de material argilo-arenoso. 

Relevo e altitude - Área Dissecada do Rio de Contas, com predom1. 
nio de relevo suave ondulado e ondulado, ocorrendo forte ondulado nos 
Solos Litólicos; em tomo de 200 metros. 

Clima - 4cTh. de Gausseo, l..."'Om cerca de 3 a 4 meses secos e índice xe
ro[érmico de 40 a 100. Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica mé· 
dia anual de 700 a 900 mm . 

Vegetação primdria - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Alguma pastagem de capins colonião e sempre-verde. 

Principais inclusões -

a) PLANOSOL SOLODlCO EUTI!.ÓFICO Ta A moderado !extur, mé
dia/argiJosa fase floresta caducif6lia relevo suave ondulado,' 

b) BRUNO NÃO CALCICO planossólieo A moderado textura média! 
argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondu. 
lado; e 

c) LATOSOL VERMFl.HO AMARELO EUTROFICO A moderado tex. 
tura argilosa fa~-e floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
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PE16 - Assoe . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TROFICO Tb textura média/argilosa fase relevo ondulado + SOLOS 
LlTOLICOS EUTRÓFICOS textura média fase relevo ondulado e forte 
ondulado substrato filito e xisto, ambos A moderado fase floresta ca· 
ducifólia. 

Comprende área situada na Zona do Nordeste, no municipio de 
Paripiranga. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percenlagem - 60 km2 ; 0,016% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de xistos e filitos do Pré
Cambriano B. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com predomi
nância de relevo ondulado, ocorr~ndo forte ondulado nos Solos Utóli
cos; cerca de 200 metros. 

Clima - SbTh de Gaussen. com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico 
de 100 a 150. BSsh' de Kõppen, Precipitação pluviométrica média anual 
de 750 a 900 mm. 

Vegetação primária - Flol'esta caducifólia. 

Uso atual - Pastagem de capim sempre-verd~. algum;\s culturas de 
mandio'::3, milho e feijão. 

Principais inclusões -

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PEl7 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TROFICO Tb textura média/ argilosa + SOLOS LlTOLlCOS EUTROFI· 
COS textura arenosa e média fase substrato gnaisse e granito, ambos A 
moderado fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado. 
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Compreende áreas situada na Zona Jequié, Encosta da Chapada 
Diamantina e de Conquista, nos municípios de Encruzilhada, Cândido 
Sales, Vitória da Conquista, Rui Barbosa, Santa Inês, Irajuba e uma pe
quena área de Jaguaquara, 

Proporção dos componentes - 6040%, 

Extensão e percentagem - 860 km2; 0,221% da área, 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses referido ao Pré
Cambriano Indiviso e de grani tos. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto c Planalto Sul-Baiano, 
com relevo ondulado e forte ondulado; 500 a 800 metros ocorrendo uma 
pequena área com altitude em torno de 380 metros. 

Clima - 4cTh e 5cTh de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses secos e ín
dice xerotérmico de 40 a 100. Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetação primdria - Floresta caducif6lia. 

Uso atual - Alguma pastagem e poucas culturas de subsistência. 



Principais inclusões -

a) LATO SOL VERMELHO AMARELO EUTROFICO A moderado tex· 
tura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e on~ 
dulado; 

b) CAMBISOL EUTRóFICO latossólico A moderado textura argi losa 
fase floresta caducifólia relevo ondulado; 

c) AFLORAMENTOS DE ROCHA; e 

d) PLANOSOL SOLODlCO EUTROFICO Ta A moderado fase caatinga 
hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

I'EIS Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRóFICO Tb textura média/argilosa fase relevo ondulado e forte 011'

dulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO pouco pro· 
fundo textura média e argilosa fase relevo plallO e suave ondulado + 
SOLOS LITOLICOS E1JTROFICOS textura média fase relevo ondulado 
e forte ondulado substrato gnaisse e granito, todos A moderado fas~ 
floresta caducifólia + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Compreende áreas situadas nas Zonas de Feira de Santana e En· 
costa da Chapada Diamantina, nos municípios de Boa Vista do Tupim, 
Itaberaba, Rui Barbosa e Iaçu. 

Proporção dos componentes - 45-25-15-15%. 

Extensão e percentagem - 2.110 km2; 0,543% da área. 

Litologia e material originário - O 1.0 e 3.° componentes são desen
volvidos de saprolito de gnaisse do Pré·Cambriano Indiviso e de grani
tos. O 2." componente é derivado de cobertura de materiais argilo-are
nosos sobre o embasamento cristalino. Os Afloramentos de Rocha são 
representados pelos gnaisses e granitos. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com predominância de 
re levo ondulado e forte ondulado, ocorrendo relevo plano e suave on· 
dulado sobre área de Latosol; 200 a 500 metros. 

Clima - 5cTh da classificação de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses 
secos e índice xerotérmico de 40 a 100, ocorrendo também 5bTh com 
5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de Koppen. 
Precipitação pluviométrica média anual de 600 a 800 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifóIia. 

Uso atual - Pastagens de capim sempre-verde e algumas culturas de 
agave e mamona. 

Principais inclusões 

a) BRUNO NAO CÁLCICO planossólico A moderado fase floresta ca· 
ducifólia/caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; e 

b) PLANOSOL SOLóDICO EUTROFICO Ta A moderado tose caatinga 
hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 
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Pf:19 - Assoc . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTH EU· 
TROFICO Tb textura média/argilosa + LATOSOL VERMELHO AMA· 
RELO DISTROFICO textura média e argilosa, ambos A moderado + 
CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico e não latossólico Tb textura mé
dia + SOLOS LITúLICOS EUTRúFICOS textura arenosa e média, amo 
bos A fraco e moderado fase substrato gnaisse e granito, todos fase ca· 
atinga hipoxerófila e floresta caducif61ia relevo ondulado, forte ondula
do e montanhoso. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Jequié e de Conquista, nos 
munidpios de Manoel Vitorino, Itagi, Boa Nova, Jequié, Maracás, Mar
cionílio Souza e pequena área de laçu. 

Proporção dos componentes - 45-25-15-15%. 

Extensão e percentagem - 2.470 km2 ; 0,635% da área. 

Li/ologia e material originário - O L", 3.° e último componentes são de
senvolvidos de saprolito de gnaisse, referidos ao Pré-Cambriano Indi~ 

viso e de granitos, sendo que o Podzólico parece ter sofrido influência de 
material retrabalhado na parte superficial. O 2.0 componente é forma
do a partir de recobrimento de material argilo-arenoso sobre o Pré
Cambriano. 

Relevo e altitude - Area Dissecada do Rio de Contas e Planalto Sul
Baiano, com relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso, 500 a 800 
metros. 

Clima - 4bTh e 5bTh de Gaussen, com cerca de 5. a 6 meses secos, Íll· 

dice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo também 4cTh e 5cTh com 3 
a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de Kõppen. Preci
pitação pluviométrica média anual variando de 700 a 1.000 mm. 

Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila e floresta caducifólia. 

Uso atual - A área é pouco utilizada, destacando-se algumas pastagens, 
lavouras de subsistência e de mamona. 

Principais inclusões -

a) PLANOSOL SOLODICO EUTRúFlCO Ta e Tb A >noderado textu· 
ra média/argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suaV6' 
ondulado; 

b) AFLORAMENTOS DE ROCHA; e 

c) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS tase floresta e caatinga de 
vdrzea relevo plano. 

PE20 - Assoe. de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRáFICO Tb textura média/argilosa fase floresta caducifóli4 + SO
LOS LITóLICOS EUTROFJCOS textura média fase caatinga hipoxer6-
fila substrato gnaisse e granito, ambos A moderado fa se relevo suave 
e ondulado. 
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Compreende áreas situadas na Zona Serra Geral, nos municípios 
d. Mortugaba, Condeúba e Jacaraci. 

Proporçao dos componentes - 60-40%. 



Extensão e percentagem - 560 km2 ; 0,144% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisse e de granito re· 
ferente ao Pré-Cambriano Indiviso, com possível influência de mate-
rial retrabalhado no desenvolvimento do Podzólico. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo suave ondu· 
lado e ondulado; 900 a 1,000 metros. 

Clima - 4bTh de Gausscn, com cerca de 
rotérmico de JOO a 150. Aw de Koppen. 
média anual de 750 a 1.000 mm. 

5 a 6 meses secos, índice xe
Precipitação pluviométrica 

Vegetação primária - Floresta caduci(ólia sobre área de Podzólico c 
caatinga hipoxerófiJa sobre Solos Litólicos. 

Uso atual - Pecuária extensiva e a1gumas culturas de subsistência. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A moderado tex· 
tura média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e sua· 
ve ondulado; 

b) SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A moderado textura arenosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado subs. 
trato quartzito; 

c) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS A moderado 
textura indiscriminada fase caatinga hipoxerófila de várzea relevo 
plano; e 

d) PLANOSOL EUTRúFICO Tb A fraco e modelado textura arenosa! 
média fase caatinga hipoxerófila relevo plano. 

PE21 - Assoc . de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRÓFICO Tb A moderado textura média/argilosa fase relevo suave on~ 
dulado e ondulado + PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A fraco 
e moderado textura arenosa e média/méclia e argilosa fase relevo plano 
e suave ondulado + SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A fraco e mo
derado textura arenosa e méclia fase relevo suave ondulado, ondulado 
e fo.rte ondulado substrato gnaisse e granito, todos fase floresta cadu~. 

cifólia e caatinga hipoxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Recôncavo, de Feira 
de Santana, Jequié, e de Conquista, nos municfpios de Santa Inês, 1ta
quara, SantanópoJis, PenrElf"l Conceição do Jacuípe, Iaçu, Poções, Boa 
Nova e Irará. 

Proporção dos componentes - 45·35·20%. 

Extensão e percentagem - 1.670 km2; 0,430% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisse do Pré-Cambria· 
no Indiviso, com influência de cobertura de m-aterial argilo-arenoso no 
desenvolvimento dos dois primeiros ·componentes. 

Relevo e altitude - Área Dissecada do Rio de Contas, Colinas do Re
côncavo, Tabuleiros Costeiros, Bacia de Tucano, Planalto Sul·Baiano e 
Encosta Leste do Planalto, com predominância de relevo suave ondü. 
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lado e ondulado, constatando-se também relevo plano em área de PIa
nosol e forte ondulado nos Solos Litólicos; 120 a 800 metros. 

Clima - 4bTh e 5bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos c 
índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo também ScTh, com 3 a 4 
meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100, e uma pequena área de 
4dTh com 1 a 2 meses secos e índice xerotérmico de O a 40 . Aw, Aw' e 
Am de Kõppcn. Precipitação pluviométrica média anual de 700 a 

1.250 rum. 

Vegetação primária - Floresta caducif61ia e caatmga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva (alguma pastagem plantada), .lavouras 
de subsistência, culturas de algodão e mamona. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO A moderado tex
tura m édia e argilosa fase floresta caducifólia relevo plano e sua
ve ondulado; 

b) CAMBISOL EUTRóFICO A moderado textura argilosa fase caatin
ga hipoxerólila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse; 

c) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS A moderado textura indiscrimi-· 
nada fase floresta caducifólia de várzea relevo plano; e 

d) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de GLEY HÚMICO e POUCO 
HúMICO fase campo de várzea relevo plano. 

PE22 - Assoc . de: PODZóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondtllado e 011. · 

dulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRóFICO textura ar
gilosa e m C-dia fa se relevo suave ondulado, ambos A moderado fase ca· 
atinga hipoxerófila. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas Jequié, de Conquista, Cha
pada Diamantina, do Médio São Francisco e Serra Geral, nos municí
pios de Anagé, Poções, Boa Nova, Maracás, lramaia, Barra da Estiw\, 
Ituaçu, Presidente Jânio Quadros, Tremedal, Aracatú (pequena área). 
Urandi. Caetité e Brotas de Macaúbas. 

Proporção dos componentes - 6()..4()o,-(). 

Extensão e percentagem - 4.140 km2 ; 1,065% da área. 

Litologia e material originário - O Podz6lico é desenvolvido de rochas 
gnáissicas referidas ao Pré-Cambriano Indiviso, com influência de ma
terial de cobertura. O Latosol origina-se de material argíto-arenoso, pro
vavelmente Terciário, recobrindo rochas do Pré--Cambriano Indiviso. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco, Superfície do Espinhaço, Encosta Leste do Planalto e Área Disse
cada do Rio de Contas, com predominância de relevo suave ondulado, 
ocorrendo ondulado na área de La tosoI; 360 e 1.250 metros. 

Clima - 4bTh e SbTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e índice xero
térmico de 100 a ISO, havendo uma predominância do primeiro, ocor
rendo também 4cTh e uma pequena área de 5cTh com 3 a 4 meses se-



cos e índice xerotérmico variando de 40 a 100 . Aw, BSw"h' e Cful de 
Koppen. Precipitação pluviométrica média anual variando de 700 a 
800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Us.o atual - Pecuária exlensiva, lavouras de subsistência e culturas de 
fumo e mamona. 

Principais inclusôes 

a) SOLOS LITúLICOS DISTRúFlCOS A moderado textura arenosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado subs
trato quartzito; 

b) PLANOSOL SOLÚDICO EUTRÚFICO Ta A fraco e moderado tex
tura arenosa e média/ média e argilosa fase caatinga hipoxerófila 
relevo plano; 

c) SOLOS LITúLICOS EUTRúFICOS A moderado tex tura m édia fa," 
pedregosa e rochosa caatin.ga hipoxerófila relevo montanhoso subs· 
trato gnaisse e granito; 

d) REGOSOL DISTRúFICO A fraco textura arenosa fase caatinga hi
poxerófila relevo suave ondulado; 

e) SOLOS ALUVIAIS EUTRúFICOS A moderado textura indiscrimi
nada fase caatinga hipoxerófila relevo plano; e 

f) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PE23 - Assoc. de PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRóFICO Tb textura média/argilosa + CAMBISOL EUTROFICO Ta e 
Tb textura média e argilosa + SOLOS LITúLICOS EUTRúFICOS tex
tura média, ambos fase substrato gnaisse e granito, todos A modp.rado 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Chapada Diamantina, Ser
ra Geral c do Médio São Francisco, nos municípios de Riacho de San
tana, Ibitiara, Caculé, Urandi e Blumado. 

Proporção dos componentes - 45-30-25%. 

Extensão e percentagem _ .. 1.110 km~; 0,286% da área. 

Litologia e material originátio - Saprol ito de gnaisses do Pré-Cambria
no Indiviso e de granitos, com provável influência de cobertura de ma
terial areno-argiloso na parte superficial do Pod.zólico e Cambisol. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco, Superfície do Espinhaço, ocorrendo relevo suave ondulado e on
dulado; 500 a 1.000 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xc-
rotérmico de 100 a 150. Aw e BSw"b' de Koppen. Precipitação pluvio
métrica média anual variando de 600 a 800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Área pouco utilizada (cerca de 20 a 30%) com pastagem, 
ml1ho, feijão, agave e algodão herbáceo. 
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Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A moderado tex
tura média e argilosa fas e caat inga hipoxerófila relevo suave ondll.~ 
lado e ondulado; 

b) LATOSOL VERMELHO ESCURO A moderado textura média tas. 
caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado,' 

c) PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFlCO Ta A fraco e moderado textu
ra arenosa e média/média e arg ilosa fase caatinga hipoxerófila re
levo plano e suave mldulado; 

d) BRUNO NÃO CALCICO A moderado textura média/argilosa ft1Se 
caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; e 

e) CAMBISOL EUTRóFICO latossólico A moderado textura argilosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo stwve ondulado substrato gnaisse 

PE24 - Assoc . de: PODZúLIC0 VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado e on· 
dulado + PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
fRóFICO Tb abrúptico textura arenosa/argilosa fase relevo forte ondu
lado e ondulado + SOLOS LITúLICOS DISTRúFICOS textura média 
fase relevo fort e olldulado e. Inontanhoso substrato arenito e siltito, to
dos A moderado fase caatinga hipoxerófila + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. 
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Compreende área situada nas Zonas Serra Geral e do Médio São 
Francisco, nos municípios de Palmas de Monte Alto, Sebastião Laran
jeiras, Guanambi e Candiba. 

Proporção dos componentes - 35-25-25-15%. 

Extensão e percentagem - 530 km2 ; 0,137% da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de arenitos e sil
titos do Pré-Cambriano, com influência de cobertura de material argi
lo-arenoso no desenvolvimento do Podzólico. Os Afloramentos de Ro
cha são representados por arenitos e siltitos. 

Relevo e altitude Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco, com predominância de relevo ondulado e forte ondulado, 
ocorrendo porém, suave ondulado sobre área de Podzólico e montanho
so nos Solos Lítólicos; S40 a 600 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmg 
co de 100 a 150. Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual 
em torno de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Caatinga e lavouras de milho. feijão, mandioca e melan
cia, principalmente na área do 1." componente. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTRóFICO Tb A moderado textura ar,2ilosa fase ca
atinga hipoxerófila relevo suave ondulado substra to gnaisse; e 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO A moderado tex. 
tura média fase caacinga hipoxerófila relevo suave ondulado. 



PE25 - Assoe. de PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU · 
TROFICO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado e on· 
dulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura 
média e argilosa fase relevo suave ondulado, ambos A moderado + 
PLANOSOL SOLóDICO EUTROFICO Ta A fraco e moderado textura 
arenosa e média/média e argilosa fase rele,'o plano, todos fase caRIJn· 
ga hipoxer6fila. 
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Compreende área locaJi7Jlcia na Zona Serr3. C-eral. nos municípios 
de Pindaí e Urandi. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 440 km2; 0,113% da área. 

Litologia e material originário -" Os dois primeiros componentes são 
desenvolvidos de cobertura de material areno-argiloso sobre rochas do 
Pré-Cambriano Indiviso. O Planosol é proveniente de saprolito de ro
chas do Pré·Cambriano Indiviso com influência de cobertura do desen· 
volvimento do horizonte superficial. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco e Superfície do Espinhaço, com predominância de relevo suave 
ondulado, ocorrendo na área de Podzólico e plano sobre área de PI#!
nosol; 500 a 600 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 
de 100 a 150. Aw de Kõppen. 
em tomo de 700 mm. 

5 a 6 meses secos e índice xerotérmico 
Precipitação pluviométrica média anual 

Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e lavouras de subsistência, 
sobretudo nas áreas dos dois primeiros componentes. 

Principais inclusões -

a) SOLONETZ SOLODIZADO A fraco textura média/argilosa fase. ca
atinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) CAMBISOL EUTRóFICO A moderado textura argilosa fase caa,li.n~!.l 

hipoxerófila relevo ondulado substrato gnaisse; e 

c) SOLOS LITóLICOS EUTROFICOS A fraco c moderado textura mé
dia fa se caatinga hipoxer6fila relevo ondulado I~ forte ondlllado 
substrato gnaisse e granito. 

Assoc. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TROFICO Tb textura média! argilosa + CAMBISOL EUTRóFiCO la· 
tossólico textura média e argilosa fase substrato gnaisse e granito, am
bos relevo ondulado e forte ondulado + SOLOS LITóLICOS EUTRó
FICaS textura arenosa e média fase relevo ondulado, fort e ondulado e 
montanhoso substrato gnaisse e granito, todos A moderado fase caatirJ
ga hipoxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zeoas do Médio São Francisco, 
Serra Geral, Chapada Diamantina e de Conquista, nos município5 de 
Rio de Contas, Brumado, ManeeI Vitorino, Riacho de Santana e UIna pe
quena parte de 19aporã. 
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Proporçdo dos compollemes - 45-35-20YII. 

Extensão e percentagem - 430 km2; 0,111 % da área . 

Li/ologia e material origindrio - Saprolito de gnaisse referidos ao Pré· 
Cambriano Indiviso e de grani tos. 

Relevo e altitude - Depressão do Rio São Francisco e Superfície do Es
pinhaço, predominando relevo ondulado e forte ondulado, virificando-se 
montanhoso nos Solos Litólicos; 430 a 500 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 me-ses secos e índice xerotérmi· 
co de 100 a 150. Aw e BSw"h' de Kõppen. Precipitação pltlViométrica 
média anual variando de 700 a 800 mm . 

Vegetação primdria - Caatinga ilipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e algumas lavouras de sub· 
s is tencia e de a lgodão. 

Principais inclusões -

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

b) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO A fraco e moderado textura 
arenosa e média/ média e argilosa fase caatinga hipoxerófila rele
vo plano e suave ondulado; 

c) SOLOS L1TOLICOS DISTROFICOS A fraco e moderado textura 
arenosa e média fase c:notinga hipoxer6fila relevo ondulado, forte 
ondulado e montanhoso substrato quart zito; 

d) BRUNO NÃO CALCICO A moderado fase caatinga hipoxerófila re
levo ondulado; e 

e) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A fraco e mode
rado textura média e argilosa fase caatinga hipoxerófiln relevo 
suave ondulado. 

PE27 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb A moderado lextura média/argilosa fase relevo ondula,.. 
do e fo r l e o>ldulado + SOLOS LlTOLICOS EUTROFICOS A fraco o 
moderado textura arenosa e média fa se relevo ondulado, forte ondulado 
e montanhoso substrato gnaisse, xisto e granito, ambos fase caatinga 
hipoxerófila. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas de Feira de Santana, de 
Conquista, Chapada Diamantina e Serra Geral, nos munidpios de Piatã. 
Jussiape, Aracatu, Tremedal, Presidente Jânio Ouadros, Condeúba, Ana· 
gé, Vitória da Conquista, Manoel Vitorino, Boa Nova, Poções, Barra da 
Estiva Iramara, Santa Terezinha, Iaçu, Urandi, Abaíra e uma peque
na área de Rio de Contas . 

Proporção dos compO/tentes - 60-40%. 

Extensão e percel1tagem - 2,760 km2; 0,710% da área. 

Litologia c material originário - Saprolito de gnaisses, xistos e grani
tos, com provável influência de mate rial retrabalhado no desenvolvi
mento do Podzólico . 



Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, Árca Dissecada do Rio de 
Contas e Outras Superficies de Pcdiplanação, com predomínio de rele
vo ondulado e forte ondulado. ocorrendo montanhoso nos Solos Lit6-
licos; 420 a 800 metros. 

Clima - 4bTh e SbTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e ín
dice xerotérmico de 100 a 150, havendo urna predominância do primeiro, 
ocorrendo também uma pcquena área de 4cTh com 3 a 4 meses secos 
e índice xerot~rmico de 40 a 100. Aw' c Aw de Koppen. Precipitação plu
viométrica média anual variando de 600 a 800 mm . 

Vegetação primária - CaaHnga hipoxerôfiJa. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e algumas lavouras de algo
dão, mandioca, milho e feijão. 

Principais inclusões -

a) AFLORAMENTOS DE ROCH.\; 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRÚFICO A fraco e mode
rado textura média e argilosa fase caatinga hipoxcrófila relevo sua
ve ondulado, ondulado e forte ondulado; 

c) PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado tex tura argi
losa cascalhenta fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo for
te ondulado e ondulado: 

d) PLANOSOL SOLúDlCO EUTROFICO A fraco e moderado textura 
arenosa/média fase pedreRosa caatinga hipoxerófila relevo plano; 

e) AREIAS QUARTZOSAS DlSTRúFICAS A fraco fase caatinga hipo
xerófila relevo plano e suave o"dulado; 

f) SOLOS ALUVIAIS EUTRúFlCOS A moderado textura arenosa e 
média fase caatinga hipoxerófila de várzea relevo plano; 

g) LATOSOL VERMELHO ESCURO A modemdo textura argilo," fase 
caatinga hipoxerófifa relevo suave ol1dttlado; e 

h) CAMBISOL EUTRóFJCO Tb A moderado textura argilosa fase ca
at inga hipoxerófila relevo ondulado substrato gnaJsse e granito. 

PE28 - Assoe . de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRóFICO Tb textura média/argilosa fase rele,!o plano e suave ondula
do + SOLOS LlTúLICOS EUTRúFICOS textura m édia fase relevo sua
ve ondulado e ondulado substrato xisto, ambos A fraco e moderado fa
se caatinga hipoxerófilu. 

Compreende área s ituada na Zona da Chapada Diamantina, nos 
municípios de Barra da Estiva e Iramaia . 

Proporção dos componentes - 65-15%. 

Extensão e percentagem - 340 km2; 0,088% da área. 

Litologia e material originário - O Podzólico é desenvolvido do sa
prolito de gnaisses e de xistos do Pré-Cambriano Indiviso, com influo 
ência de cobertura de material argilo-arenoso. Os Solos Litólicos São 
provenientes da alteração de xistos. 
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Relevo e altitude - Área Dissecada do Rio de Contas com predominân· 
cia de relevo suave ondulado, verificand~se a ocorrência de relevo 
plano sobre área . de Podz6lico e ondulado nos Solos Lit6licos; em tor
no de 400 metros. 

Clima - 4bTh de Gausscn, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xe· 
rotérmico de 100 a 150. Aw de Kõppcn. Precip itaç~o pluviométrica 
média anual de 600 a 700 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila . 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga . 

Principais inclusões -

a) SOLOS LITúLICOS EUTRúFICOS A fraco tex tura média fase ca· 
atinga hipoxerdfila relevo ondulado e forte ondulado substraJo 
gnaisse,' 

b) BRUNO NAO CALCrCO A fraco e moderado textura média/argilo
sa f4s e pedregosa caatinga hipoxerófita relevo suave ondulado; 

c) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS A moderado textura indiscrimi
nada fase caatinga de várzea relevo plano; e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PE29. - Assoe. de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRÚFICO Tb textura média argilosa fase relevo suave ondulado e on
dulado + LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRúFICO e DISTRúFI· 
CO + LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÚFICO e DISTRúFIJ 
CO, ambos textura média e argílosa fase relevo plano e suave ondulado, 
todos A fraco e moderado fase caat inga hipoxerófila 

1192 

Compreende área situada na Zona Serra Geral, nos municípios 
de Boquira e Macaúbas. 

Proporção dos componentes - 454()..lS%. 

Extensão e percentagem - 790 km:!; 0,203% da área. 

Litologia e material originário - Os Latosols são desenvolvidos de co
bertura de material areno-argiloso e argilo-arenoso, sendo que o Podzó
lico é proveniente de saprolito de xistos e granitos com influência da 
mencionada cobertura. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com predomínio de re
levo suave ondulado e plano, ocorrendo ondulado na área de Podroli
co; 500 a 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xe
rotérmico de 100 a 150. BSw"h' de Kõppen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 650 a 800 mm. 

Vegetação primdria - Caatinga hipoxer6fila. 

Uso atual - Bastante utilizados com milho, feijão e momona, além de 
pastagens e lavouras de mandioca em cerca de 30% de área . 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTRúFICO Tb A moderado textura média e argilosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado substra. 
to xisto; 



b) SOLOS COLUVIAIS INDISCRIMINADOS fase caatinga hipoxeró/1. 
la relevo plano e suave ondulado; e 

c) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase campo de vdr
zea relevo plano. 

PE30 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb textura média/argilosa fase pedregosa e não pedregosa 
relevo suave ondulado e ondulado + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS 
textura arenosa e média fase relevo ondulado e forte ondulado subs
trato gnaisse, granito e xisto, ambos A fraco e moderado fase caatinga 
hipoxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordes te, de Feira de 
Santana, do Senhor do Bonfim, Encosta da Chapada Diamantina e Cha
pada Diamantina, nos municípios de Contendas do Sincorá, Barra da 
Es tiva, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, Saúde, Senhor do Bonfim, Qui
jingue, Euclides da Cunha, Monte Santo, Mairi, Castro Alves, Serra 
Preta e Ipecaetá. 

Proporção dos componentes - 60-40%, 

Extensão e percentagem - 1.790 km2 ; 0,460%1 da área. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos do saprolito de 
gnaisses e granitos do Pré-Cambriano Indiviso, xistos e arenitos do 
Pré·Cambriano B, com a lguma influência de cobertura de material a r· 
gilo-arenoso no desenvolvimento do Podzólico . 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, Area Dissecada do Rio 
de Contas e Outras Superfícies de Pediplanação, com predominância de 
relevo ondulado, ver ificando-~e também suave ondulado na área de 
Podzólico, e forte ondulado nos Solos Litólicos; 500 a 600 metros. 

Clima - 4bTh e SbTh de Gaussen. com cerca de 5 a 6 meses secos e In
dice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo também uma peçuena área 
de ScTh com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100. Aw'e 
Aw de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual de 650 a 800 mm. 

V egetação primária - Caatinga hipoxerófiJa. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e poucas culturas de sub· 
sistência. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A fraco e mode· 
rado textura média. fa se cGl.atinga hipoxerófila relevo plano e sua· 
ve ondulado; 

b) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO A fraco e moderado textura 
arenosa e média/média e argilosa fase caatinga hipoxerófila rele· 
'lia plano e suave ondulado; 

c) BRUNO NÃO CALerCO A fraco c moderado textura média/ argilo
sa fase pedregosa caatinga hipoxerõfila relevo suave ondulado c 
ondulado; 

d) CAMBISOL F.UTROFICO Th A moderado textura média e argUo
sa fa se caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. ondulado c 
forte on.dulado substrato gnaisse; 
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c) REGOSOL EUTROFICO A fraco textura média fase caatinga hcrxr 
xerófila relevo suave ondulado; 

fl SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS tase caatinga de vár«a 
relevo piano; e 

g) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PE31 - Assoe . de : PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EIJ· 
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TROFICO Tb + BRUNO NAO CALCICO, ambos tex tura média/argiloc" 
fase pedregosa e não pedregosa relevo suave ondulado e ondulado + 
SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média fase relevo 
suave ondulado e ondulado substrato gn.aisse + LATOSOL VERMELHO 
AMARELO DISTROFICO textura média fase relevo plano e suave on
dulado, todos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila e hiper
xerófila. 

Compreende área situada nas Zonas Serra Geral e Chapada Dia
mantina, nos municípios de Livramento do Brurnado, Ibipitanga, Bo
quira, Macaúbas, Rio do Pires, BOluporã e uma pequena área de Rio 
de Contas. 

Proporção dos componentes - 4O-25-20-151J.iJ . 

Extensão e percentagem - 700 km2; 0,180% da área. 

Litologia e material originár.io - O Podz6lico é formado a partir do Sa
prolitQ de gnaisse com influência de cobertura na parte superfic ial. O 
Latosol é desenvolvido de recobrimento de material areno..argiloso, ~o.. 

bre rochas do Pré-Cambriano. Os Solos Litólicos e Bruno Não Cálcico 
são desenvolvidos de saprolito de gnaisses do Pré-Cambriano Indiviso 
e de granitos. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço com predomínio de rele
vo suave ondulado e ondulado, ocorrendo plano sobre área de Latosol; 
350 a 600 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérrnic~ 
de 100 a 150, ocorrendo uma pequena área de 4cTh com 3 a 4 meses se
cos, índice xerotérmico de 40 a 100 c 4aTh com 7 a 8 meses secos e 
índice xerotérOlico de 150 a 200. Aw e ESw"h ' de Kõppen. Precipitação 
pluviométrica média anual variando de 600 a 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila e hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, culturas de subsistência e 
algumas lavouras de algodão herbáceó c palma forrageira. 

Principais inclusões -

al PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO A fraco e moderado textura 
médiajargi-losa fase caatiga hipoxelófila relevo plano e suave on
dulado; 

b) BRUNO NAO CALCICO A fraco e moderado textura média/argilo
sa fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e 
ondulado; 

c) SOLONETZ SOLODJZADO A fraco textura arenosa/ média fase C(l
atinga hipoxer6fila relevo plano,' 



di LATOSOL VERMELHO ESCURO A moderado tex tura argilosa fase 
caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; 

e) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A fraco e moderado tex
tura arenosa/ média fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave 
ondulado; 

f) VERTISOL A fraco fase pedregosa caatinga hipoxerófíla relevo pla
no e suave ondulado; e 

g) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fu se caatinga de vdrzea re
levo plano. 

PE32 - Assoe. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRóFICO Tb textura arenosa/média fase relevo suave ondulado + LA· 
TOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura média fase rele
vo plano e suave ondulado, ambos fase floresta caducifólia e caatinga 
hipoxerófila + PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura areno
sa e média/média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado + SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscri
minada fase floresta caducifólia de vdrzea relevo plano, todos A fraco 
e moderado. 

Compreende áreas situadas na Zona do Médio São Francisco, nos 
municípios de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana (pequena área) e 
Malhada. 

Proporção dos componentes - 40-25-20-15%. 

Extensão e percentagem -- 1.320 km2 ; 0,340% da área. 

Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes são 
desenvolvidos de recobrimento de materia is arenosos e areno-argilosos do 
Terciário/Quaternário sobre o Pré-Carnbriano. O Planosol é provenien
te de saprolito de gnaisse com influência de cobertura na parte su
perficial. Os Solos Aluviai~ são desenvolvidos de sedimentos do Ho
loceno. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada e Terraços da Depressão do 
Rio São Francisco com predominância de relevo plano e suave ondula
do; em torno de 500 metros. 

Clima - 4bTh de Gausscn, com 5 a 6 meses secos e índice xeroténnico 
de 100 a 150. Aw e BSw"h' de Kõppen. Precipitação pluviométrica mé· 
dia anual de 700 a 800 mm. 

Vegetação primária - Predominância de caatinga hipoxerófila, ocor
rendo floresta caducifólia na área de Podzólico e Latosol e ainda fIore" ... 
ta caducifólia de várLea nos Solos Aluviais. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga (principalmente de capri
nos) e lavouras de subsistência em pequena escala. 

Principais inclusões -

a) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura are
nosa/média fase floresta cadu.cifólia relevo suave ondulado; 

b) AREIAS QUARTZOSAS .DISTROFICAS A fraco fase caatinga hipo
:ceráfila relevo plano e suave ondulado; 
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c) CAMBISOL EUTROFICO Tb A moderado textura argilosa fase flo
resta caducifólia relevo plano e suave ondulado substrato calcdrio; e 

d, SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco e moderado textura mé
dia fase caatinga hipoxerófila e floresta caducifólia relevo suave 
ondulado substrato xisto e tilito. 

Assoe, de; PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb textura arenosa/média e média/argilosa + PLANOSOL 
SOLóDICO EUTROFICO Ta textura arenosa e média/ média e argilo
sa, ambos fase relevo plano e suave ondulado + SOLOS LITOLICOS 
EUTROFICOS textura arenosa e média fase relevo suave ondulado e on· 
tiulado .fôubstrato gnaisse + LATOSOL VERMELHO AMARELO DIS
TROFICO textura média fase relevo plano e suave ondulado~ todos A 
fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Jequié, de Conquis ta, En· 
costa da Chapada Diamantina e de Feira de Santana, nos municípios de 
Iramaia, Maracás , Manoel Vi tonno, Marcionílio Sou..:a . Boa Vista do 
Tupim, laçu e uma pequena área de Itaberaba . 

Proporção dos componentes - 40-25*20-15%. 

Extensão e percentagem - 1.710 km2; 0,440% da área. 

Utologia e material originário - O Podzólico e Latosol são desenvolvi· 
dos de recobrimento de materiais argilo-arcnosos sobre rochas do Pré· 
Cambriano. Os Solos Litólicos e Planosol são formados a partir do sa· 
prolito de gnaisse, com provável influência de cobertura no desenvolvi· 
mento da parte superficial do Planosol. 

Relevo e altitude - Área Dissecada do Rio de Contas e Encosta Leste 
do Planalto, predominando relevo plano e suave ondulado, ocorrendo 
ondulado nos Solos Litólicos; 200 a 500 metros. 

Clima - 5bTh e 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e índice xe· 
rotérmico de 100 a 150. Aw de Kõppen. Precipitação pluviométrica mé· 
dia anual de 600 a 750 mm. 

Vegetação primária - caatinga hipoxerófila. 

Uso alual - Pecuária extensiva na caatinga e algumas lavouras de al
godão. 

Principais inclusões 

a) REGOSOL DISTROFICO A fraco textura a.renosa fas e cM.tinga hi· 
poxerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) CAMBISOL EUTROFICO Tb A fraco e moderado textura média 
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado subs· 
trato gnaisse; 

c) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS lase çaalinga de "ar"a ,'e
levo plano,' e 

d) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO T. A fraco e moderado te.,
tura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e sua
ve onduiado. 



PE34 - Assoe. de: PODZOLlCO VER .... IELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura arenosa/média e média/argilosa fase relevo sua
ve ondulado e ondulado + PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta tex
tura arenosa e média/média e argilosa fase relevo plano e suave ondu
lado + SOLOS L1TOLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média 
fase relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito to
dos A fraco e moderado fas e caatinga hipoxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas de Conquista) Serra Ge
ral e do Médio São Francisco, nos municípios de Caetité, Livramento 
do Brumado, Rio do Antônio, Condeúba, Presidente Jânio Quadros, Bru
mado, Aracatu, Tanhaçu, Boa l\ova, Manoel Vitorino, Poções. Anagé. 
Tremenda!, Batuparã. Macàúbas e Malhada. 

Proporção dos componentes - 45-35-20%. 

Extensãc e percentagem - 5.320 km2; 1,368% da área. 

Litologia e material origindrio - O Podzólico e o Planosol são desen
volvidos de saprolito de gnaisses c granitos, com influência de cober
tura de material arenoso c areno-argiloso sobre rochas do Pré-Cam
briano. Os Solos Litólicos são provenientes de saprolito de gnaisses e 
de granitos. 

Relevo e altitude - Area Dissecada do Rio de Contas, Superfície do 
Espinhaço e Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Francis
co, relevo predominantemente suave ondulado, ocorrendo ondulado na 
área de Podz6lico e dos Solos Litólicos, verificando-se também plano 
na área de Latosol; 360 a 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmi
co de 100 a 150. Aw e BSw"h' de Kõppen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 600 a 750 10m. 

Vegetaçao primdria - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária edensiva na caatinga, lavoura!' de subsistência é 

algumas culturas de algodão e mamona. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A fraco e modera
do textura média fase caatinga hipoxerófil~ relevo suave ondulado; 

b) CAMBISOL EUTROFICO Tb A modera(lo textura argilosa fase 
caatinga hipoxeró/ila relevo suave ondulado e ondulado substrato 
gnaisse e granito; 

c) BRUNO NAO CALCICO vértico A fraco e moderado textura indis
criminada fase caatinga hipoxeTófila "elevo suave ondulado,' e 

d) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase caatinga hipoxerófi
la de várzea relevo plano. 

PE35 - Assoc. de: PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRóFICO Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado e on
dulado + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura 
média fase relevo plano e suave ondulado, ambos A fraco fase pedrego
sa e não pedregosa e concreciondria e nao çonçreciondria caatinga hi
perxeráfila. 
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Compreende área situada na Zona Sertão do São Francisco nos 
municipios de Chorrochó e Curaçá. 

Proporção dos componentes - 65-35%. 

Extensão e percentagem - 820 km2; 0,211% da área . 

Litologia e material originário - O Podzólico é desenvolvido da altera
ção de xistos e de material argilo-arenoso que recobre o Pré-Cambriano 
B. O Latosol é formado a partir de recobrimento constituído por ma· 
terial areno-argiJoso. 

Relevo e altitude - Outras superfícies de Pediplanaçao, com relevo 
predominantemente suave ondulado, ocorrendo ondulado na área de 
Podzólico e plano na área de Latosol; 400 a 500 metrOl!! . 

Clima - 2c de Gaussen, com 9 a 11 meses secos c índice xerotérmico 
de 200 a 300. BSw'h' de Kõppen. Precipi tação pluv iométrica m édia 
anual cm torno de 400 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva (principa lmente de caprinos) na ca· 
atinga . 

Principais inclusões -

a) BRUNO NÃO CALCICO A fraco textura média/ argilosa fase pedre
gosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado; 

b) SOLOS LITúLICOS EUTRÚFICOS e DISTRÚFICOS A fraco Lcx
tura arenosa e média fase caatinga hiperxerófila relevo plano e on
dulado substrato xisto; 

c) PLANOSOL SOLÚDICO EUTRÚFICO Ta A fr300 textura indiscri
minada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano e suave 
ondulado; e 

d) SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco tex tura indiscriminada fase 
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano. 

PE36 - Assoe . de: PODZÚLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb textura média/ argilosa fase concrecionária e não concre~ 
ciondria e pedregosa e não pedregosa + BRUNO NAO CALCICO tex
tura média/argilosa tase pedregosa + SOLOS LITÚLICOS EUTRúFI
COS textura média fase substrato xisto. tudos A fraco fase caatinga 
hiperxeró/ila relevo suave ondulado e ondulado. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste e Sertão do 
São Francisco. nos municípios de Euclides da Cunha', Macururé e Chor~ 
roehó. 

Proporção dos componentes - ~O-JO.30o;,. . 

Extensão e percentagem - 650 km2 ; 0.168% da área. 

Litologia e material originário - O Podz61ico é desenvolvido a partit 
da decomposição do xisto do PTé-Cambriano B c de recobrimento de 
material argilo-arenoso. Os Solos Lilólicos e o Bnmo Não Cálcico são 
derivados do saprolito do xisto, com alguma influência de recobrimen~ 
to no desenvolvimento da parte superficial do Bruno Não Cálcico. 



Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com relevo 
suave ondulado e ondulado; 400 a 500 metros. 

Clima - 2c de Gaussen, com cerca de 9 a 11 meses secos e índice xero
térmico de 200 a 300. BSw'h' e BSs'h' de Kõppen. Precipitação pluvio
métrica média anual em torno de 400 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Pri'1.cipais inclusões -

a) SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco textura indiscriminada fase 
pedre/{o.ça caatinga hiperxerófila relevo plano; e 

b) PLANOSOL SOLÚDICO EUTRÓFICO Ta A fraco textura indiscn
minada fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado. 

PE37 - Assoc . de: GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de PODZúLICO VEI<
MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO + PODZóLICO VER
MELHO AMARELO Tb textura arenosa e média/média e argilosa fase 
cancrecionária e não concrecionária pedregosa e não pedregosa + LA· 
TOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO textura média + GRU
PAMENTO INDISCRIMINADO de PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFi
CO e SOWNETZ SOLODIZADO. Ta textura arenosa e média/ média e 
argilosa fase pedregosa e não pedregosa, todos A fraco fase caatinga 
hiperxerófila relevo plano e suave ondulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste, de Senhor do 
Bonfim, Sertão do São Francisco e Baixo Médio São Francisco, nos 
municípios de Sento sé, Juâzciro, Curaçá, Abaré, Jaguarari e Vauá (pe

quena área). 

Proporção dos componenlet - 50-25-25%. 

Extensão e percentagem - 4.610 km2; 1,186% da área. 

Litologia e material originário - Os PodzÓlicos e Latosols são desen
volvidos a partir de recobrimento de materiais argilo-arenoso, con
crecionário e pedregoso, referido ao Terciário/Quaternário, sobre rú-' 
chas gnáissicas do Pré-Cambriano Indiviso. Os Planosol e Solonetz so: 
lodizado são desenvolvidos diretamente do saprolito de gnaisse, com 
provável 'participação de material do recobrimento na parte superiol 
do solo. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco, Encosta Leste do Planalto c Outras Superfícies de Pedip]anaçâ:o, 
com relevo plano e suave ondulado; 400 a 600 metros. 

Clima - 4aTh e 5aTh de Gaussen, com 7 a 8 meses secos, índice xero
térmico de 150 a 200, ocorrendo também 2b e 2c. com cerca de 9 a 11 
meses secos e índice xerotérmico de 200 a 300, e 5bTh com 5 a 6 meses 
secos e índice xeroténnico de 100 a 150 . BSwh', BSw'h' e Aw' de Kõp
peno Precipitação pluviométrica média anual variando de 400 a 600 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxer6fHa. 
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Uso atual - A pecuâ.ria extensiva é feita nas caatingas. As poucas cul· 
turas encontradas (milhu, feijão, melancia e abóbora) restringem·~e 

apenas às áreas dos Podzólicos e Latosols. 

Principais inclusues --

a) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco tase caatinga hi· 
perxerófila relevo plano; 

b) LATO SOL VERMELHO AMARELO EUTROFICO A fraco textura 
média fas e caatinga hiperxerófila relevo plano; 

c) VERTISOL A fraco fa se caatinga hjperxerófila relevo plano,' 

d) CAMBlSOL EUTRÓFICO Ta e Tb A fraco e moderado textura mé
dia e argilosa fase caatinga hiperxerófila relevo pLano e suave on
dulado substrato calcário e xisto; 

e) SOLOS LIT()LICOS EUTROFICOS A fraco textura arenosa e médJa 
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano e sua
ve ondulad{l substrato gnaisse e xisto,' 

f) BRUNO NÃO CALCICO A fraco fa se pedregosa caatinga hiperxe· 
rófila relevo plano e suave ondulado; e 

g) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PE38 - Assoe. de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TROFICO Ta t>: Tb abrúptico fase relevo ondulado e forte ondulado + 
PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta fase relevo suave ondulado e 
ondulado, ambos A fraco e moderado textura arenosa e média/média e 
argilosa fase caatinga hipoxerófila. 
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Compreende área situada na Zona do Nordeste, nos municípIOS 
de Cicero Dantas e Antas. 

Proporção dos componentes - 65·.35%. 

Extensão e percentagem - 630 km2; 0,162% da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de arenitos e fo
lhelhos referidos ao Cretáceo Inferior. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano. com predominância de relevo on· 
dulado. ocorrendo fmte ondulado na área do PodzóJico e suave ondu
lado no Planosol; 400 a 600 metros. 

Clima - 5bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xe· 
rotérmico de 100 a 150. BSsh' e Aw' de Kêippen. Precipitação pluviomé 
trica média anual em torno de 800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na Caalinga e algumas áreas com pas
tagens plantadas. 

Principais inclusões 

a, BRUNO NÃO CÁLCICO planossólico A fraco e moderado teAtura 
arenosa/média rase caatinga. htp:Jxeráfila. relevo suave ondulado e 
ondulíUJa; 



b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A Iraco e mode
rado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo plano; 

c, SOLOS LTTÓLICOS DISTRúFICOS A fraco e moderado textura 
arenosa fase caatingCl hipoxerófila re.levo ondulado e forte ondU/fl. 
do SUbSl rulo arenito; 

d) SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo e fio· 
resta de várzea rele'.lo plano; e 

e) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco e moderado fase ca· 
atinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

PE39 - Assoe. de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb abrúptico textura média/argilosa fase floresta caducifó, 
lia + PLANOSOL SOLóDICO EUTRóFICO Ta textura arenosa e média! 
média e argilosa fase caatinga hipoxerófila, ambos A moderado fas~ 

relevo plano e suave ondulado. 

Compreende área situada nas Zonas do Litoral Norte e Nordeste. 
nos municfpios de Sátiro Dias, Inhambupe e Nova Soure. 

Proporção dos componentes - 60 - 40%. 

Extensão e percentagem - 640 km!!; 0,1650/. da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de arenitos e 
folhelhos do Cretáceo InferioL 

Relevo e altitude -" Bacia de Tucano, com relevo plano e suave ondu· 
lado; 200 a 300 metros. 

Clima - ScTh de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses secos, índice xe
rotérmico de 40 a 100, ocorrendo também SbTh com 5 a 6 meses se
cos e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de Kõppen. Precipitação plu~ 

viométrica média anual variando de 800 a 1, 100 mm. 

V egetação primdria - Floresta caducifólia <:obre área de Podz6ilCO e 
caatinga hipoxer6fila sobre área de Planosol. 

Uso atual - Alguma pastagem plantada. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A moderad .. , .... 
tura média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; 

b) BRUNO NÃO CALCICO planossólico A moderado textura arenosa! 
média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; 

c) SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo e fio· 
resta de vdrzea relevo plano; e 

d) VERTISOL A moderado fase caacirtga hipoxer6fila relevo plano e 
suave ondulado. 

PE40 - Assoe. de: PODZóLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRóFICO Tb abrúptico e não abrúptico textura média/argilosa fase 
relevo suave ondulado e ondulado + AREIAS QUARTZOSAS DlSTRó
FICAS fase relevo suave ondulado, ambos A fraco e moderado fase ca
atinga hipoxer6fila. 
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Compreende área situada na Zona do Nordeste, nos munldplos 
de Jeremoabo e uma pequena área de Euclides da Cunha. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 200 km2; 0,052% da área. 

Litologia e material originário - O Podzólico é desenvolvido de areni· 
tos e folhelhos, referidos ao Cretáceo Inferior. As Areias Quartzosas são 
derivadas do arenito. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano, com relevo predominantemente 
suave ondulado, ocorrendo ondulado sobre Areias Quartzosas; 300 a 
500 metros. 

Clima - SbTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xo. 
rotérmico de 100 a 150. BSsh', BSh', Aw' de K5ppen. Precipitação plu
viométrica méd ia anual de 600 a 750 mm . 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva na caatinga e algumas 
lavouras de subsistência. 

Principais inclusões -

a) SOLOS LITúLICOS EUTRúFICOS DISTRúFICOS A fraco e mode
rado textura arenosa e média fase caatinga hipoxer6fila relevo ondulado 
substrato arenito~' e 

b) PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO Ta A fraco e moderado tex
tura arenosa/média fase caatinga hipoxer6fila relevo plano e suave 
ondulado. 

P~41 - Assoe. de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TROFICO Tb abníptico e não abrúptico textura arenosa/média e argi
losa + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média fase 
subsrrato are~zito feldspático, ambos fase caatinga hipoxerófila e flo
resta caducif6lia relevo ondulado e forte ondulado + PLANOSOL Sa
LôDICO EUTRóFICO Ta textura arenosa e m édia/média e argilosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado, todos A. 
fraco e moderado. 
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Compreende áreas da Zona do Nordeste, nos municípios de Cl~ 
cero Dantas e uma pequena área de Ribeira do Pombal. 

Proporção dos componentes - 45-3()..2S%. 

Extensão e percentagem - 150 km2; 0,039% da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de arenitos e 
folhelhos referidos ao Cretáceo Inferior. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano, com predomínio de relevo ondu
lado e forte ondulado, ocorrendo suave ondulado sobre área de Plano
sol: 300 a 450 metros. 

Clima - 5bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xe
roténnico de 100 a 150. Aw' cle Kõppen, Precipitação pluviométrica mé. 
dia anual de 700 a 800 mm . 



Vegelllção primária - Predomínio de caatinga hipoxer6fila, ocorrendo 
flores ta caducif61ia sobre áreas dc Podz6lico e Solos Lit61icos. 

Uso afual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

a) SOLOS HIDROMúRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo e flo
resta de várzea relevo plano; e 

b) PODzúLICO VERMELHU AMARELO EQUIVALENTE EUTROFl
CO Ta A moderado textura arenosa/média fa se caatinga hipoxer6-
fila relevo ondulado e forte ondulado. 

PE42 - Assoc. de: PODZúLIG.O VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU· 
TRóPICO Tb abrúptico e não abruptico A fraco e moderado textura 
arenosa/média e argilosa + REGOSOL EUTROFICO c DISTRúFICO 
com e sem fragipan A fraco textura arenosa + PLANOSOL SOLóDI
CO EUTRÓFICO Ta A fraco e moderado textura arenosa e média/ mé
dia e argilosa, todos fase caatinga hipoxer6fila relevo plano e suave 
ondulado. 

Compreende áreas s ituadas nas Zonas de Feira de Santana, En
costa da Chapada Diamantina e do Médio São Francisco, nos municí· 
pios de Bom Jesus da Lapa, Itaberaba e I açu. 

Proporção dos componentes - 50·30-20%. 

Extensão e percentagem - 1.430 km2 ; 0,368% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisse e granito do Pre-
Cambriano Indiviso. com influência de cobertura de material arenoso 
e areno-argiloso no desenvolvimento da parte superficial do 1.. e 3:' 
componentes. O Regosol está mais relacionado com materiais prove 
nientes da alteração dos granitos. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco e Encosta Leste do Planalto com relevo plano e suave on
dulado; 200 a 500 metros. 

Clima - Ocorrem segundo classificação de Gaussen. 5bth e 4bth, 
com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xero têrmico de 100 a 150. ~u,· 
vendo uma predominância do primeiro. BSw'h' e Aw de Koppen. Pre
cipitação pluviométrica média anual de 700 a 800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caa tinga e lavouras de milho, fei
jão e mandioca. 

Principais inclusões 

a) PODZúLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO 
Tb A moderado textura média/argilosa fase caatinga hjpox~rófita 
relevo suave ondulado; 

b) SOLOS LITúLlCOS EUTROl'ICOS A fraco e moderado textura 
média fase caatinga lIipoxerófila relevo suave ondulado substrato 
gnllisse e granito; 
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c) AFLORAMENTOS DE ROCHA; c 

d) VERTI SOL A MODERADO fase caat inga hipoxerófifa relevo plano. 

PE43 - Assoe. de: PODZúLlCO VERMELHO AMARELO E QUIVALENTE EU
TRúFI CO Tb a brúptico c nào abrúptico tex tu ra arenosa/méd ia + LA
TOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÚFlCO e EUTRúFICO textura 
média + AREIAS QUARTZOSAS DISTRÚFICAS, todos A fraeo fase ca
atinga hiperxerófila relevo pIO/lO. 

Compreende á rea situada Im Zona Baixo Médio São Francisco. 
no municíp io de Xiquc-Xique. 

Proporção dos componentes - 45-30-25%. 

Extensão e percen lagem - 1.120 km:! ; O,288 !YiJ da ál.""é' .• 

Lifologia e nUllerial origil1ârio - Materia l de natureza areno-argi losa e 
arenosa da Formação Vazantes refedda o Terciário/Quaternário. 

Relevo e altitude - Supcl'fíç ie Apla inada da Depressão du Rio São Fran
cisco, com relevo plano; 400 a 500 metros. 

Clima - 4aTh de Gaussen, com 7 a 8 meses secos e índice xerotérmi
co de 150 a 200. BSwh ' e BSw"h' de Koppen. Precipitação pluviométri
ca média anua] de 550 a 650 mm. 

Vegetação primária - Caat inga hipc rxerófila. 

Uso all/a[ - Pecuá ria ex tens iva na caatinga. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO OISTRúFICO càmbico A fraco 
tex tura média fase caatinga Iliperx(;rófila relevo plano; 

b) CAMBISOL EUTRóFICO Ta raso C carbonático c não carbonático 
A moderado textura média c a rgilosa fase call1 itlga l liperxerófila 
rel evo plano subst rat o calcário; 

c) SOLOS ALUVIAIS IND l'SCRTMI NADOS A fraco e moderado tex tu
ra indiscriminada fase caatinga de vdrzea relevo plano,· e 

d ) SOLONETZ SOLODIZADO A fraco t!.!xtllra indiscrüuinada f ase ca
at inga hiperxerófi[a relevo plano. 

PE44 - Assoe. de: PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb abrúpt ico plinthico c não p lin th ico textura arenosa/mé
dia + PODZÚLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRú
FICO latossólico tex tu ra média/argilosa + LATOSOL VERMELHO 
AMARELO DISTRóFICO poum profundo textura média e argilosa, to
dos A fraco e moderado fase caaJ j'lga lúpoxerófila r elevo suave ondulado. 
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Compreende área situada na Zona Chapada Diamantina, no mu
nicípio de Seabra e uma pequena área de Mucugê. 

Propo rção dos compol/entes - 50-30-20%. 

E'xtellsclo e percel1tagem - 240 km~; 0,062% d::\ árt'a . 



Litologia e material originário - Material areno-argiloso provavelmen
te do Terciário, recobrindo rochas do Pré-Cambriano A (quartzito e are
nito) 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo suave undu
lado; 880 a 1. 000 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses secos e índice xc
rotérmico de 40 a 100. Cfb' e Aw de Koppen. Precipitação pluviométri
ca média anual de 700 a 800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Culturas de mamona e rumo, em aproximadamente 10% 
da área. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex
tura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo piarlo e suave ondu
lado; 

b) SOLOS LlTOLlCOS DISTROFICOS A fraco e moderado textura 
arenosa e média fase caatinga hipaxerófila t elevo suave ondulada 
e ondulado substrato quartzitos; e 

c) AFLORAMENTOS DE ROCHA (quartzito e arenito). 

PE45 - Assoe . de: PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO Tb abrúptico plinthico solódico e não solódico textura mé
dia/argilosa fase relevo plano e suave ondulado + SOLOS LlTOUCOS 
EUTRóFICOS textura média fase relevo suave ondulado e ondulado 
substrato xisto. ambos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila. 

Compreende área situada na Zona do Nordeste, no município de 
Pedro Alexandre. 

Proporção dos componentes - 65-35%. 

Extc:!são e percentagem - 720 km2 ; 0,186% da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de xistos do 
Pré-Cambriano, com influência de cobertura de material areno-argiloso 
no desenvolvimento da parte superficial do Podzólico. N:'l área foi cons
tatada também a presença de milonitos. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação com predomi
nância de relevo suave ondulado, ocorrendo plano na arca de Poazólico; 
300 a 400 metros. 

Clima - Predomina conforme classificação de Gaussen, 3aTh, com 7 
a 8 meses secos , índice xerotérmico de 150 a 200, ocorrendo t .... mbém 
uma área de 3bTh com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 
150 BSs'h' de Koppen. Precipitação pluviométrica média ~nual varian
do de 550 a 650 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Destacam-se as pastagens natural e plantada (capim sem
pre-verde) e algumas lavouras de milho, feijão e algodão. 
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Principais inclusões -

.) LATERITA HIDROMúRFICA EUTRúFICA Tb com B textural 
abrúptka A moderado tex tura média/ argiJosa fase caatinga hipo
xerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) PLANOSOL EUTROFICO Ta e Ib A moderado textura média/argi· 
losa fase caatinga hipoxerófila relevo plano; e 

c) BRUNO NÃO CALCICO A moderado textura média/argilosa fase 
caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado, 

BRUNIZEM AVERMELHADO 

aVt - Assoe. de: BRUNIZEM AVERMELHADO tex tura média/argilosa + 
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BRUNIZEM AVERMELHADO litólico textura média e média/argilosa, 
ambos fase flores ta subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

Comprende áreas situadas na~ Zonas Cacaueiras e de Conquista, 
nos municípios de Itapetinga, Itaratim, Potiranguá, Pau Brasil , Itaju 
do Colônia, Itapé, lt01'Or6, Nova Canaã, Ibicuí, Itapiranga, Itagibá, Au· 
l-cliano Leal, Gongogi e Dário Meira. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 5.750 km2 ; 1,479% da ál't!3. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de gnaisses (fo
ram const atados gnaisse escuro laminado e hyperstênio-gnaisse), gra
nodioritos, diabásios e m igmatitos básicos. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo suave on
dulado e ondulado; 200 a 400 metros. 

Clima - Predomina segundo Gaussen, 4cIh com 3 a 4 meses secos, ín
dice xerotérmico de 40 a 100, ocorrendo uma área de 4dTh com 1 a 2 

meses secos e indice xerotérmico de O a 40. Aw c Am de Koppen. Pre
cipitação pluviométrica média anual va riando de 1. 000 a 1.250 mm. 

Vegetação primdria - FJore~ta subcaducif6lia. 

Uso atual - A maior par te da árca é utilizada com pastagens (de bom 
aspecto) de capins sempre-verde e colonião. Além disso foram consta
tadas algumas culturas de milho, mandioca, cana·de-açucar e feijão. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO 
Ta A moderado textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia 
relevo suave ondulado e ondulado; 

b) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A moderado textul"3 média/a rgilosa fase floresta subcaducifólia 
relevo ondulàdo e forte ondulado; e 

c) PLANOSOL EUTRóFICO Ta A moderado textura indiscriminada 
fase floresta subcaducifóJia relevo plano e suave ondulado; e 

d) VER TISOL A moderado fa se flo resta subcaducifólia relevo plano e 
suave ondulado. 



BV2 - Assoe . de: BRUNIZEM AVERMELHADO textura média e média/argilo-
sa + BRUNO NAO CALCICO A moderado textura média/argilosa + 
SOLOS LITôLICOS EUTRúFICOS A moderado e chemozêmico textu
ra média fase substrato gnaisse e granito, relevo ondulado, forte ondu
lado e ",ontanhoso + PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO Ta A mo
derado textura arenosa e média/ média e argilosa fase relevo suave 011-

dulado e ondulado, todos fase floresta subcaducifólia e caducifólia. 

Compreende área situada na Zona do Recôncavo e de Feira de 
Santana, nos municípios de Antônio Cardoso, Muritiba, Castro Alves 
(pequena área) , Governador Mangabeira e São Félix. 

Proporção dos componentes - 40-30-30%. 

Extensão e percentagem - 610 km2; 0,157% da área. 

Litologia e material origindrio - Produto da alteração principalmente 
de gnaisscs e rochas básicas do Pré·Cambriano I ndiviso. 

Relevo e altitude - Colinas do Recôncavo e Outras Superfícies de Po
diplanação, com predominância de relevo ondulado, forte ondulado e 
montanhoso, ocorrendo também suave ondulado sobre área de Plano
sol; em torno de 200 metros. 

Clima - Segundo Gaussen, 6a com chuvas durante todo o ano e índice 
xerotérmico O, ocorrendo também 4dTh, com 1 a 2 meses secos, índice 
xerotérmico de O a 40, ScTh com 3 a 4 meses secos c índice xerotérmic':l 
de 40 a 100 e uma pequena área de 5bTh com 5 a 6 meses secos e índi~ 

ce xerotérmico de 100 a 150. Af, Am e Aw' de Koppen. Precipitação plu
viométrica média anual variando de 1.000 a 1.500 mm .. 

Vegeta ção primária - Floresta subcaducifólia e caducifólia. 

Uso atual - São muito utilizados com pastagens, culturas de subsis
tência (mandioca, milho, feijão) e banana. 

Principais inclusões -

a) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia 
relevo suave ondulado e ondulado; 

b) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado tex tura média tase 
floresta caducifólia relevo forte ondulado e 1'Hontanhoso substrato 
gnaisse; 

c) AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

d) VERTISOL A moderado fase floresta subcaducifólia relevo $uave 
ondulado; e 

e) SOLOS HIDROMóRFICOS INDISCRIMINADOS tase compo < flo
resta de vdrzea relevo plano. 

BV3 - Assoc. de: BRUNIZEM AVERMELHADO lit6lico textura médja e mé-
dia/ argilosa + SOLOS LITOLlCOS EUTRÓFICOS A moderado e eher
nozêmico textura argilosa c média f ase substrato gnaisse e anfiboIieo, 
ambos fase relevo suave ondulado e ondulado + PLANOSOL SOLODI
CO EUTROFICO Ta A moderado tex tura m édia/argilosa fase relevo 
suave ondulado, todos fase floresta caducifólia. 
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Compreende área situada na Zona de Feira de Santana, nos mu
nicípios de Castro Alves e Santo Estevão. 

Proporção dos Componentes - 40-30-30%. 

Extensão e percentagem - 520 kmz; 0,134% da área. 

LUa/agia e material originário - Produto da alteração de gnaisse c ano 
fiboJitos do Pr6-Cambriano Indiviso e de granito-biotítico. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pcdiplanação~ com predomi
nância de relevo suave ondp.lado, ocorrendo ondulado na área de Bru
nizen;l Avermelhado e Solos Litólicos Eutróficos; em torno de 250 
metros. 

Clima - 5c1"h de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmic:. 
de 40 a 100, ocorrendo também, SbTh com 5 a 6 meses secos e índice 
xerotérmico de 100 a 150. Aw' de Koppen. Precipitação pluviométrica 
média anual em torno de 1.000 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Destacam-se as pastagens de capins colonião e sempre· 
verde. Além disso, foram constat<'\das lavouras de milho e feijão. 

Pdncipais inclusões -

a) VERTISOL A moderado e chernozêmico fase floresta caducifólia re
levo suave ondulado; e 

b) REGOSOL A fraco textura arenosa cascalhenta fase caatinga hi~ 
xerófila relevo suave onduladu. 

BRUNO NllO CALC/CO 

!\,lCI - Assoe. de: BRUNO NAO CALCICO .... értico e não vértico textura médial 
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argilosa + VERTISOL, ambos fase pedregosa e não pedregosa + SOLOS 
LITóLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média fase substrato 
gnaisse e xisto + PLANOSOL SOLóDICO EUTRóFICO Ta textura are
nosa e média/média e argilosa fa se pedregosa e não pedregosa, todos A 
fraco fase caatinga hiperxer6fila relevo plano e suave ondulado. 

Compreende áreas das Zonas do Nordeste, do Senhor do Bonfim, 
Sertão do São Francisco e Baixo Médio São Francisco, nos municípios 
de Juazeiro, Jaguarari, Uauá, Euclides da Cunha e Abaré. 

Proporção dos componentes - 3O-3Q..2U-20%. 

Extensão e percentagem - 1.480 1on2; 0,381% da área. 

Litologia e material origindrio - Produto da alteração de gnaisses do 
Pré-Cambriano Indiviso e .1:istos do Pré-Cambriano B. Nas áreas do Ver
tisol foram constatados também anfibolitos. Verifica~se influência de 
material retrabalhado no desenvolvimento da parte superficial dos 
5010s, principalmente dos Plânosols. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco e Outras Superfícies de Pediplanação, com relevo plano e 
suave ondulado; 400 a 500 metros. 



Clima - 2c de Gaussen, com 9 a 11 meses secos, índice xerotérrn.ico de 
200 a 300, ocorrendo 4aTh e 5aTh com 7 a 8 meses secos e índice xero.. 
térmico de 150 a 200. BS",ü' e BSw'h' de Koppen. Precipitação pluvio
métrica média anual variando de 400 a 600 mm . 

Vegetação primdria - Caatinga hipcrxerófila. 

Uso atual - Praticamente não sãu encontradas lavouras nessas áreas 
as quais são m ais us«das para « criação extensiva de bovinos e capri
nos na caa tinga . 

Principais inclusóes 

a) SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco textura arenosa/média fase 
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) SOLOS ALUVIAIS EUTRÚFICOS A fraco textura inctiscrimin.d. fa· 
se caatinga de várzea relevo piU/ lO: 

c) BRUNO NÃO CALCICO com carbonato textura média/ argilosa fase 
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; 

d) CAMBISOL EUTROFICO Ta e Tb A fraco textura média e argilosa 
fase rochosa e não rochosa caatinga hiperxeró/ila relevo plano subs. 
trato calcdrio; e 

.\ AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

NC2 .-- Assoc. de: BRUNO NAO CALCICO vértico e não vértico textura média/ 
média e argilosa fa se pedregosa + SOLOS LITóLICOS EUTROFICOS 
textura arenosa e média fase substrato gnaisse e xisto, ambos fase re· 
levo suave ondulado + PLANOSOL SOLODICO EUTRóFICO Ta textu
ra arenosa e média/média e argilosa fa se relevo plano, suave ondulado e 
ondulado, todos A fraco fa se caatinga hiperxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste, Sertão do 
São Francisco e Baixo Médio São Francisco, nos municípios de Curaçá, 
Euclides da Cunha, Jeremoabo (uma pequena área) e Juazeiro. 

Proporção dos componentes - 40,Jí-2,Cj%. 

Extensão e percentagem - 1.890 km2; 0,486% da ' área. 

Litologia e material originário - Sôlos desenvolvidos principalmente 
de gnaisses do Pré·Cambriano Indiviso e xistos do Pré-Cambriano B; 
estando, especialmente o 1.0 componente, relacionado com rochas ri
cas em minerais máficos (tendo-se constatado a ocorrência de anfibolito 
e gabro) . Verifica-se influência de material retrabalhado da parte super
ficial dos solos, principalmente dos Planosols. 

Relevo e allitudet - B:u;ia do Tucano, Superfície Aplainada da Depres
são do Riu São Francisco e Outras Superfícies de Pediplanação, C0m 

predominância de relevo suave ondulado, ocorr~ndo plano e ondu1ado 
na á rea dc PJanusol; 400 a 500 rm:tros. 

C;fnlll -- h : de Gau;;sca, com 9 ~l IJ ll1eses secos, indice xeroténnico de 
200 a 30U, ocurrendo -uma á rea de 5aTh com 7 a 8 meses secos e índice 
xero térmic.:o de 150 a 200. BSwh', BSw'h' e Aw' de Koppen. Precipitação 
ph.lviofuétrica média anual variando de 400 a 600 mm. 
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Vegetação primária - Caatinga hiperxerófiJã. 

liso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

a ) VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondu
lado; 

b} SOLONETZ SOLODIZADO A fraco textura arenosa c média/médla 
e argilosa fase pedregosa e roellosa, caatinga Itiperxerófila relevo 
plano e suave ondulado; 

c) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
Tb A fraco textura arenosa e média/média e argilosa fase cancre
cionária e não cOl1creciond.ria pedregosa e não pedregosa caat inga 
hiperxerófila relevo plano e suave ondulado,' 

d) REGOSOL EUTROFICO A fraco textura arenosa fase caatinga ht· 
perxerófila relevo plano e suave ondulado,' 

e) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS A fraco textura indiscriminada 
fase caatinga de várzea relevo plano; e 

f) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

NO - Assoe. de: BRUNO NAO CALCICO vértico textura média/ argilosa + 
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SOLOS LlTÓLlCOS EUTRóFICOS textura arenosa e média f ase subs
trato gnaisse, a m bos fase relevo suave ondulado + PLANOSOL SOLóDI
CO EUTRóFICO Ta textura arenosa e média/média e argilosa fase re
levo plano e suave ondulado, todos A fraco fase caatinga hiperxerófila. 

Compreende áreas das Zonas do Nordeste e Sertão do São Fran
cisco, nos municíp ios de Macururé, Santa Brígida e Paulo Afonso (pe
quena área). 

Proporção dos componentes - 40-35-25%. 

Extensão e percentagem - 590 km~; 0.152% da área. 

Litologia e material origindrio - Saprolito de gnaisses e xistos referi· 
dos ao Pré-Cambr iano Indiviso e ao Pré-Cambriano B, respectivamen
te. Nota-se alguma influência de material rctrabal'hado no desenvolvi
mento da parte superficial dos solos, principalmente dos Planosols. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano e Outras Superfícies de Pedipla
nação, com relevo predominantemente suave ondulado, ocorrendo pIa. 
no na área de Planosol; 300 a 500 metros. 

Clima - 2c de Gaussen, com 9 a 11 meses secos, índice xerotérmico de 
200 a 300, ocorrendo também 3aTh com cerca de 7 a 8 meses secos e 
índice xerotérmico de 150 a 200 . BSw'h' e BSsh ' de Kõppen. Precipita
ção pluviométrica média anual variando de 400 a 650 mm . 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e pequenas lavouras de al
godão. 

Principais inclusões -

a) VERTI SOL fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondu
lado; 



b) SOLONETZ SOLODIZADO A fraco textura arenosa e média/média 
c argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano e sua·· 
ve ondulado; 

c) PODzóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
Tb A fraco textura arenosa e média/média e argilosa fa se concre· 
cionária e não concrecionária pedregosa e não pedregosa caatinga 
hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; 

d) AREIAS QUARTZOSAS A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo 
plano; e 

e) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

NC4 - Assoe. de: BRUNO NÃO CALCICO vértico com c sem C earbonático tex-
tura média/argilosa fase relevo ondulado e forte ondulado + CAMBI· 
SOL EUTRÓFICO vértico com C carbonático textura argilosa. fase rO
levo suave ondulado t ondulado suhstrato cai<. ária, ambos A moderado 
fase caatinga hipoxerófita 

Compreende área da Zona do Nordeste, nos municípios de rere
moabo e Antas. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 490 km2; 0,126% da área. 

Litologia e material originário - Produto da t\lteração de folflelho com 
influência de calcár io referidos ao Cretáceo. 

Relevo e altitude - Outras Supcrficies de PeJiplanação com predomi
nância de relevo ondulado, ocorrendo forte ondulado na área de Bruno 
Não Cálcico e suave ondulado sobre área de Cambisol; 200 a 400 me
tros. 

Clima - 3bTh e 5bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e 
índice xerotérmico de 100 a 150. BSsh' de Kõppen. Precipitação pluvio
métrica média anual de 700 a 800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila arbórea densa. 

Uso atual - Pecuária extensiva em áreas com pastagem plantada. 

Principais inclusões -

a) VERTI SOL A moderado fase caatinga hipoxerófila relevo suaVi!: on· 
dulado; 

b) SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS A moderado textura argilosa fa
se caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado 6 ondulado substrato 
conglomerado com cimento calcário; e 

c) PLANOSOL SOLODIZADO EUTRÓFICO Ta com e sel1'l carbonatos 
A moderado textura al'enosa/média fase caatinga hipoxerófila re .. 
levo suave ondulado. 

NC5 - Assoe. de : BRUNO NÃO CÁLCICO planossólico textura arenosa/média 
fase relevo suave ondulado (' ondulado + PLANOSOL SOLóDICO EU· 
TRóFICO Ta textura arenosa e média/ média e argilosa fas e relevo sua· 
ve ondulado, ambos A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila. 
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Compreende á rea s ituada na ZOIlo."l do Nordeste, no município de 
Jeremoabo. 

Proporção dos Componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 570 km2; 0,147% da área. 

Litalagia e material originário - Produto da alteração de arenitos e fo
lhelhos referidos ao Cretáceo. 

Relevo e altilude - Bacia do Tucano e Outras Superfícies de Pedipla
nação, predominando relevo :mave ondulado, oconendo ondulado na 
área de Bruno Não Cálcico; 300 a 400 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, 3aTh e 5aTh, com cerca 
de 7 a 8 meses ~ecos . indice xerotérmico de 150 a 200, ocorrendo tam
bém 3bTh e 5bTh com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 
ISO. BSsh' de Koppen. Precipitação pluviométrica média anua] varjan
do em torno de 600 mm. 

Vegelação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuár ia extensiva na caatinga e <l lgumas lavouras de 
subsistência e de algodão. 

Principais inclusões -

a) SOLOS L1TOLICOS DISTROFICOS A fraco e moderado textura 
arenosa fas e caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondula
do substrato arenito; 

b) VERTISOL com e sem carbonatos fase caatinga hipoxerófila relevo 
suave ondulado; 

c) BRUNO NÃO CALCICO A fraco e moderado textura média/argi lo
sa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e mJdulado; 

d) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco fa se caatinga hipo
xerófila relevo plano e suave ondulado. 

e) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta de várzea re. 
levo plano; e 

f) PLANOSOL SOLODICO EUTROFI CO Tb A fraco e moderado tex
tura média/ argilosa fase caatinga l1ipoxerófila relevo suave ondu~ 
lado e ondulado. 

NC6 - BRUNO NÃO CALCICO planossólico com e sem C carbonático A fraco 
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textura arenosa/média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo pla
no, suave ondulado e ondulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste e Sertão do 
São Fra ncisco, nos municípios lIe JCl'emoabo e Rodelas. 

Extensão e percentagem - 270 km2; 0,070% da área. 

Litologia e malerial origináriu - Produto da altel'ação de arenitos ~ 

folhelhos do Cl'elácco com influência de cakário. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano, com relevo plano, suave ondula
do e ondulado; 300 a 500 metros . 



Clima - Segundo a classificação de Gaussen, 2c com cerca de 9 a 11 
meses secos, índice xerotérmico de 200 a 300 e 5aTh com 7 a 8 meses 50 

cos e índice xerotérmico ue 150 a 200. BSs'h' de Kõppen. Precipit-ação 
pluviométrica média anual variando de 400 a 500 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e lavouras de subsistência. 

Principais inclusões -

a) VERTISOL A fraco fase caatinga hiperxerd/ila relevo plano, 

b) SOLOS HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fa se vereda com 
buriti relevo plano; e 

ci AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco fa.<e caating. /zíper. 
xerôfila relevo plano e suave ondulado. 

PLANOSOL 

PLe - Assoc. de: PLANOSOL EUTROFICO + PLANOSOL SOLODICO EUTRO. 
FICO, ambos Ta e Tb textura arenosa e média/ argilosa e muito argi
losa + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média ta. 
se substrato gnaisse, todos A moderado fase floresla caducif6lia relevo 
5uave ondulado. 

Compreende área situada na Zona do Litoral Norte, '!!lO municí
pio de Rio Real. 

Proporção dos componentes - 4$.30-25%. 

Extensão e percentagem - 50 Jcm2; 0,013% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses (gI13isse biotí
tico feldspatizado e gnaisse plagioclásico co.m biotita) referidos ao Pré
Cambriano Indiviso. Nota-se também influência de material arenoso, no 
desenvolvimento da parte superficial dos Planosols. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, com relevo suavc ondulado; 
100 e ISO metros. 

Clima - 5cTh de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses secos e índice xs
rotérmico de 40 a 100. As' dt: Koppen. Precipitação pluviométrica média 
anual de 1: 000 a 1. ~5O mm. 

Vegetação primdria - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Pas tagem de capins sempre-verde e pangola; algumas 
culturas de feijão, milho e mandioca. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO A.\1ARELO Tb A moderado tex lura me· 
dia/a rgilosa fase floresta caducif61ia relevo suave ondulado; 

b) SOLONETZ SOLOUIZADO A fraco c moderado textura arenosa _ 
média/ média e a rgilosa fase caatinga hipoxer6/ila relevo plano e 
suave ondulado; 

c) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS A lIIoderadu /as< fJoresta 
de vdrzea relevo plano; e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
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PLSel - Assoe. de: PLANOSOL SOLÓDICO EUTROFICO Ta + BRUNO NÃO CAL
CICO planossólico, ambos A moderado textura média/ argilosa fase flo
resta caduci/ólia relevo suave ondulado. 

Compreende área das Zonas de Feira de Santana e Encos ta da 
Chapada Diamantina, nos municípios de Mairi , Riachão do Jacuípe e 
Ipirá (pequena área). 

Proporção dos componentes - 8()"20%. 

Extensão e percentagem - 390 km2; 0,101% da área. 

Litologia e material originát"ia - Saprolito de gnaisse e anfibolito do 
Pré--Cambriano Indiviso com intluência de material rctrabalhado no de
senvolvimento da parte superficial dos solos. 

Rfde'.lo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação com rCievQ 

suave ondulacto; 400 a 500 metro:"). 

Clima - 5bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos c índice xero térmlCú 
de 100 a 150. Aw' de Koppen. Precipi tação pluv.!ométrica m édia anual 
em torno de 900 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifóIia. 

Uso atual - Pecuária extensiva em área de pastagem plantada, além de 

lavouras de milho, feijão e agave. 

Principais inclusões -

a) SOLOS LITóLICOS EUTROFICOS A moderado textura média fase 
floresta caducifólía relevo suave ondulado; 

b) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO 
Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta caducifólia sua
ve ondulado e ondulado; e 

c) PLANOSOL EUTROFICO Ta A fraco e moderado textura arenosa e 
m édia/ média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado. 

PLSe2 - Assoe. de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A moderado text\". 
arenosa e média/ média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado + 
SOLOS LITóLICOS EUTROFICOS A moderado e chernozêmico textura 
média fase relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e grani
to + BRUNO NAO CALCICO planossólico A moderado textura média! 
a rgilosa + BRUNIZEM AVERMELHADO lit6lico textura média e mé
dia/argilosa, ambos fase relevo suave ondulado, todos fase floresta ca
ducifólia e caatinga hipoxerófila. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste, Recôncavo, 
Feira de Santana, Encosta da Chapada Diamantina e Litoral Norte, nos 
municípios de Castro Alves, Santa Terezinha, Ip€caetá, Riachão do Ja
cuípe, Conceição do Coité, Ichu, Candeal, Lamarão, Feira de Santana, 
Santa Bárbara, Antônio Cardoso, Anguera e Inhamhupe. 

Proporçào dos componentes - 40·25-20..15%. 

ExteHsão e percentagem - 3.740 km2; 0,961% da área. 



Utologitt e material originário - Solos desenvolvidos principalmente 
de gnaisses e granitos do Pré-Cambriano Indiviso. Constituí Área de ro· 
enas, muitas vezes ricas em minerais máficos, ocorrendo, inclusive, r0-

chas básicas (gabro). Verifica·se também influência de material areno
so e areno-argiloso no desenvoIV1memo da pane ruperficial Jos Plano
~ols e Brunos Não CálCICOS. 

Relevo. e altitude - Tabuleiros Costeiros e Outras Superfícies de PeOt· 
planação com relevo predominantemente suave ondulado, oconendo 
bém plano sobre área de Planosol e ondulado nos Solos Litólicos; 140 
a 300 metros. 

Clima - Predomina SbTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e índice 
xerotérmico de 100 a 150; ocorrendo uma área de 5cTh com 3 a 4 me· 
ses secos e índice xerotérmico de 40 a 100 . Aw' e Am de Kõppen. Pre
cipitação pluviométrica média anual variando de 600 a 1.()()() mm. 

Vegetação primária - Floresta caducif6Jia e caatinga hipoxerófila. 

Uso alual - O principal uso é com pastagens. Além disso, são encon
tradas lavouras de subsistência. 

Principais inclusões -

a) VERTISOL fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo 
plano e suave ondulado 

b) PODzóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO 
plinthico e não plinthico A moderado textura arenosa e média/ar
gilosa fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo pla
no e suave ondulado; 

c) REGOSOL DISTRúFICO e EUTRóFlCO A fraco e moderado tex
tura arenosa fase flore sta caducifólia e caatinga hipoxerólila relevo 
plano e suave ondulado; 

d) PLANOSOL EUTRÓFICO Ta A fraco e moderado textura arenosa e 
média/média e algilosa fa se caatinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado; e 

e) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PLSe3 - Assoe . de: PLANOSOL SOLÓDlCO EUTRÓFlCO + SOLONETZ SOLO
DIZADO, ambos Ta + PODLúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVA· 
LENTE EUTRúFICO Tb abrúptico plinthico solódico e não solódico. to· 
dos textura arenosa e média/ média e argilosa fase relevo plano e sua· 
ve ondulado + SOLOS L1TóLlCOS EUTRÓFICOS textura arenosa " 
média fase relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e gra
nito, todos A fraco e moderado fase floresta caducifólia e caatinga hi· 
poxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Litoral Norte, Nordeste 
e Feira de Santana, nos munjcípios de Castro Alves, Ipirá, Aporá, Cri. 
sópolis e Rio Real. 

Proporção dos componentes - 45-20-20-15%. 

Extensão e percentagem - J.ooo km2; 0,257% da área. 
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Urologia e material originário - Saprolito de gnaisses e de granitos 
do Pré·Cambriano Indiviso com ocorrência de quartzito catacIástico na 
área de Podz6!ico. Nota·se ;nfluência d~ material arenoso e ~.reno·argilo
so no desenvolvimento da parte superficial dos três primeiros compo
nentes. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, Bacia de Tucano e Outras, 
Superffdes de Pediplanação, com predominância de relevo plano e suaw 

ve ,mdulado, ocorrendo ondulado nos Solos Litólicos; altitude em torw 

no de 200 metros. 

Clima - 5cTh de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses secos, índice xe· 
rotérmico de 40 a 100, ocorrendo também SbTh com 5 a 6 meses secos 
e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw' e As' de Koppen. Precipitação' 
pluviométrica média anual variando de 700 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducif6lia e caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pastagem e algumas culturas de subsistência. 

Principais inclusões -

a) BRUNO NÃO CALCICO planossólico A modeu.do textura média/ 
argilosa fa.se floresta caduci/6lia relevo suave ondl!lado; 

bj BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta caducif6lia relevo sua· 
ve ondulado; e 

c) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex
tura m édi, . fase floresta caducifólia/cerrado relevo plano. 

PLSe4 - Assoe. de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa e 
media/ média e argilosa + SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS textur.a 
arenosa e média fase substrato gna.isse e granito, ambos A fraco e mo-
derado fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 
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Compreende áreas localizadas nas Zonas do Nordeste, de Feira de 
Santana, do Senhor do Bonfim, Encosta da Chapada Diamantina e da 
Serra Geral, nos municípios de Mairi, Baixa Grande, Ipirá, Serra Pre· 
ta (pequena área), Riachão do Jacuípe, Conceição do CoÍté (pequena 
área), Jacobina, Caém, Caldeirão Grande, Pindobaçu, Senhor do Bon·! 
fim, Jaguarari, Itiuba, Monte San to, Cansanção, Queimadas, Lamarão, 
Serrinha, Teofilândia, Campo Formoso, Iaçú, Botuporã e Caetité . 

Proporção dos componentes - 70..30 0/0. 

Extensão e percentagem - 8.590 km2 ; 2)09% da área. 

Litologia e material origmário - Saprolito de gnaisse e de granito do 
Pré-Cambriano Indiviso, com ocorrência de anfiboli to. O desenvolvimen· 
to da parte superficial do Planosol é influenciada por material areno· 
so e areno·argiloso. 

Relevo ~ altitude - Superfície do Espinhaço, Bacia de Tucano, Encos· 
ta Leste do Planalto e Outras Superfícies de Pediplanação, com relevo 
plano e suave ondulado; 200 a 600 melros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, 4bTh e SbTh, com 5 a 6 
meses secos e índice xerotérmicc de 100 a ISO, ocorrendo 5aTh com 7 
a 8 meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200. BSw"h', Aw, Aw' e 



Aw" de Kõppen . Precipitação pluviométr ica média anual variando de 
600 a 800 mm . 

Vegetação primdria - Caatinga hipoxer6fila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, a lguma pastagem planta
da, pequenas lavouras de milho e feijão. 

Principais inclusões -

a) BRUNO NÃO CALCICO planoss61ico A moderado textura m édia l 
argilosa fase caatinga hipoxer6fila relevo suave ondulado; 

b) VERTISOL A moderado fase ca,atinga hipoxer6fila relevo plano e 
suave ondulado; e 

c) PLANOSOL EUTRÓFICO Ta A fraco e moderado textura arenosa e 
média/ média e argilosa fase caatinga hipoxerófila reTevo plano e 
suave ondulado. 

Pl.Se5 - Assoe . de: PLANOSOL SOLúDlCO EUTRúFICO Ta textura arenosa e 
média/ média e argilosa + VERTISOL + SOLOS LITúLICOS EUTRÚ· 
FICaS textura arenosa e média fase substrato gnaisse e granito, todos 
A fraco e moderado fase caat inga hipoxerófila relevo plano e suave on
dulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas de Feira de Santana e En
costa da Chapada Diamant ina, nos m unicípios de Itaberaba, Ipirá, Ma
cajuba, Baixa Grande, Santa Terezinha, Jaçu, Rui Barbosa (pequena 
área), Riachão do Jacuípe, Jacobina e Serrolândia. 

Proporção dos componentes - 60-20-20%. 

Extensão e percentagem - 3.380 km2; 0,869% da área. 

Lir%gia e material originário - Os Planosols e Solos Litó)icos são de· 
senvolvidos de saprolito de gnaisses e de granitos com influência de. 
material arenoso e areno-argiloso no desenvolvimento da parte superfi

c ial. O Vertisol é proveniente do produto da alteração de anfibolito que 
ocorre sob forma de diques (estratificação vertical) disseminados na 
área. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto e Outras Super fícies de 
Ped iplanação com relevo plano c suave ondulado; 170 a 400 metros. 

Clima - SbTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xeroténnico 
de 100 a 150, ocorrendo uma á rea muito pequena de 5cTh com 3 a 4 
meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100. Aw, Aw' Aw" de Kõppen. 
Precipitação pluviométrica média anual em torno de 700 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila .. 

Uso atual - Pecuária ex tensiva na caat inga, alguma pastagem plantada 
e lavouras de m ilho, feijão, mamona e agave. 

Principais inclusões -

a) BRUNO NÃO CALCICO planoss61ico A moderado textura média/ar
gilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 
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b) BRUNIZEM AVERMELHADO fase caatinga hipoxerófila releva 
su.ave ondulado; 

c) SOLOS ALUVIAIS EUTRóFICOS A moderado fase caatinga de vár
zea relevo plano; e 

d) PLANOSOL EUTRÓFICO Ta A ú'aco e moderado textura arenosa c 
média/média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado. 

PLSe6 - Assoe. de: PLANOSOL SOLÓDICO EUTRóFICO + SOLONETZ SOLO
DIZADO, ambos Ta A fraco e moderado textura arenosa e média/argi
losa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. 

Compreende área situada na Zona do Nordeste, nos municípios 
de Cícero Dantas e Ribeira do Amparo. 

Proporção dos componen tes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 240 km2; 0,062% da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de arenitos 
folhelhos da Formação São Sebastião-Cretáceo. com influência de ma· 
terial retrabalhado no desenvolvimento da parte superficial dos solos. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano e Outras Superfícies de Pedipla· 
nação com relevo suave ondulado; altitude em torno de 400 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, 5bTh, com 5 a 6 mesC! se
cos e índice xerotérmico de 100 a 150. BSsh' e Aw' de Kõppen. Precipi· 
tação pluviométrica média anual em torno de 700 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófi1a. 

Uso atual - P(;cuá ria extensiva e lavouras de milho, feijão, mandioca e 
algumas culturas de palma forrageira. 

Principais inclu.sões -

a) AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS A fraco fase caatinga hipo
xerdfila relevo suave oodulado; e 

b) PODZóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
Tb abrúptico plinthlco textura média/argilosa fase caatinga hipo.. 
xerófila relevo suave ondulado. 

PLSe7 - Assoe . de: PLANOSOL SOLóDICO EUTRóFICO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado + SOLOS 
LITOLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média fase relevo suave 
ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito + PODZóLICO VER· 
MELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO Tb raso textura mé
dia cascalhenta fase relevo suave ondulado, todos A fraco e moderado 
fase caatinga Tt;poxerdfila. 
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Compreende área !'ituada nas Zonas do Nordeste e Encosta da 
Chapada Diamantina, nos municípios de Santa Luz, VaJente. Retirolân
dia, Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe e Jacobina. 

Proporção dos componentes - 4s..30-250J0. 

Exiensã() e percentagem - 1.690 km2; 0,435% da área. 



Utologia e material o riginário - Saprolito de gnaisse do Pré-Cambriano 
Indiviso e de granitos, com influência de material arenoso e areno-ar
giloso no desenvolvimento da parte superficial do Planosol e do Podzó
!ico. 

Relevo e allitude - Outros Superfícies de Pediplanação, com predomi
nância de relevo suaw ondulado, ocorrendo plano sobre área de Plano
sol e ondulado nos Solos Litólicos; 300 a 500 metros. 

Clima - Predomina SbTh da classificação de Gaussen, com 5 a 6 me
ses secos, índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo uma área de 5aTh 
com 7 a 8 meses secos e índice xerotêr mico de 150 a 2CO. Aw' de Kõp
peno Prec ipitação p luviomé trica média anual em torno de 600 Dm. 

Vegetação primária - Caati l'lga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extens iva e lavou ras de milho, fe ijão e m.::111dioca. 

Principais inclusões -

a) BRUNO NÃO CALCICO planossólico A moderado textura m édia/ ar
gilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; 

b) REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO A fraco tase caatinga hipo
xerófila relevo plano e suave ondulado; e 

C) VERTISOL A moderado fase ctultinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado. 

PLSe~ - Assoe. de: PLANOSOL SOLóDlCO EUTROFICO Ta textura arenosa e 
média/ média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado + BRUNO 
NÃO CALCICO vértico textura média/argilosa fase pedregosa e não pe
dregosa + SOLOS LITúLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média 
substrato gnaisse e granito, ambos fase relevo suave ondulado, todos A 
fraco e moderado fa se caatinga Izipoxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste e do Senhor 
do Bonfim, nos munid pios de ltiúba, Cansanção, Monte Santo, Senhor 
do Bonfim, Euclides da Cunha e Quijinguc. 

Proporção dos componentes - 35-35-30%. 

Extensão e percentagem - 1.920 km:! ; 0,494% da área. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir de ~nais· 
ses do Pré-Cambriano Indiviso e de granitos, com influência de mate
rial arenoso c argilo-arenoso no desenvolvimento da parte superficial 
do Planosol e provavelmente do Bruno Não Cálcico. 

Relevo e altitude - Outras Superlicies de Pediplanação, com relevo 
predominantemente suave ondulado, ocorrendo também plano na área 
de Planosol; 400 a 500 metros. 

Clima - 5aTh da Classificação de Gaussen, com 7 a 8 meses secos, ín
dice xerotérmico de 150 a 200, ocorrendo também 5bTh com 5 a 6 m/.. ... 
ses secos e índice xerotérm ico de 100 a 150. Aw' de Kõppen. Precipita
ção pluviométrica média anual em torno de 700 mm. 

Vegetaçiio primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atuaI - Pecuária ex tens iva, a lguma pastagem plantada e Lavouras 
de algodão, milho, feij ão, agave e palma forrageira. 
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Principais inclusões -

a) SOLONETZ SOLODIZADO Ta fase caatinga hipo.!er6fila e hiperxl!
rófila relevo plano e suave ondulado; 

b) VERTISOL fase caatinga hipoxerójila e hiperxerófila relevo pla.no 
e suave ondulado; 

c) REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO A fraco fase caatinga hipo
xer6tila e hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; 

d) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A fraco c moderado textunl média e argilosa cascalhenta fase 
caatinga hipoxer6fila relevo suave ondulado; 

e) PLANOSOL EUTRÓFICO Ta A fraco e moderarlo textura arenosa c 
média/média e argilosa fase caatinga hipoxer ffi la relevo plano e 
suave ondulado; e 

f) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PLSe9 - Assoe . de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa + REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO tex· 
tura arenosa, ambos fase relevo plano e suave ondulado + SOLOS LITÓ
LICOS EUTRÓFICOS textura arenosa e média fase relevo suave ondu
lado substrato gnaisse e granito, todos A fraco e moderado fase caatinga 
hipoxe.r6fila. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste e Feira de 
Santana, nos municipios de COfonel João Sá, Euclides da Cunha, Qui
jingue, Serra Preta e Ipecaetá. 

Proporção dos componentes - 40-30-30%. 

Extensão e percentagem - 2.120 km2 ; 0,545% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses e de granito 
constitui o material de origem dos Planosol e Solos Litólicos, com in
fluência de matel·ial arenoso e areno-argiloso no desenvolvimento da 
parte superficial dos solos, principalmente dos Planosols. O Regosol é 
proveniente da alteração de granitos (constatou-se a presença de gra
nito·biotítico) . 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com predo
minância de relevo plano e suave ondulado; 220 a 490 metros. 

Clima - SbTh e 3bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e 
índice xerotérmico de 100 a 150. Aw' e BSsn' de Koppen . .Precipitação 
pluviométrica média anual em torno de 700 mm. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila. 

Uso atual - Pa:uária extensiva, alguma pastagem plantada e lavouras 
de mandioca, milho, feijão e palma forrageira. 

Principais inclusões -

a) SOLONETZ SOLODIZAOO Ta fase caatinga hipoxe,ó/.'!a , elevo pia 
no e suave ondulado; 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb fase caatinga hipoxerófila relevo S!LQve ondulado e ondulado: 



c) BRUNO NÃO CÁLCICO textura média/argilosa fase caatinga hipo 
xerófila relevo suave ondulado: 

d) VERTI SOL fase caatinga hipoxer6/ila r elevo plano e suave ondula
do; 

e) PLANOSOl EUTROFICO Ta A fraco e moderado textura arenosa ~ 
média/ média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e 
suave onduíado; c 

f) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PLSelO -- Assoe . de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura are.rlOsa c 
média/média c argilosa + REGOSOL EUTRÚFICO c DISTRúFICO 
textura arenosa, am.bos fase relevo plano e StJave ondulado + CAMBI. 
SOL EUTRÓFICO Ta raso e não raso textura média fase pedregosa -I. 

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS textura arenosa e média, ambos ft;.# 

se relevo suave ondulado substrato gnaisse e ~ranito. todos A (raco e 
moderado fase caatinga hipoxerófila. 

Compreende áreas s ituadas na Zona do Non.leste. nos municípios 
de Monte Santo e Uauá. 

Propo rção dos componentes - 30-30-20-20%. 

Extensão e percel1lagem - 880 km2; 0,227% da área. 

l.itologia e material originário - Solos desenvolvidos do saprolito de 
gnaisses, m igmatitos e granitos referidos ao Pré-Cambriano Indiviso, 
com possível influência de material arenoso e aI'Cno-argiloso no desen
volvimento da parte superficial dos solos, sobretudo dos Planosols. Na 
área dos Cambisols constatou-se ocorrência de quartzitos com epidoto, 
opacos e hornblenda. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com ,-elevo 
predominantemente suave ondulado, ocorrendo plano em áreas de PIa· 
nasal e Regosol; 400 a 500 metros. 

Clima - Predomina 5aTh de Gausscll, com 7 a 8 meses secos, ínt:i ice xc
rotérmico de 150 a 20J. ocorrendo também área de SbTh com 5 a 6 me
ses secos e índice xerotérmico de 100 a 150 . Aw' de Koppen. Precipita
ção pluviomét rica média anual em torno de 700 mm. 

Vegetação primária - Caat inga hipoxerófHa. 

Uso alual - Pecuár ia ex tensiva, a1guma pastagem plantada c Javou
ras de mandioca, milho, feijão, agave, palma forrageira e algodão. 

Principais inclusões -

a) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO 
fase caatinga hipoxerófila r elevo suave ondulfJ.do; 

b) SOLONETZ SOLODIZADO T. f ase caatinga hipoxerófila relevo 
plano e suave ondulado; 

c) VERTISOL fase caatinga hipoxerófila rel~vo plano e suave ondulado. 

PLScll - Assoe. de: PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO Ta textura arenosa c 
média/média e argilosa fase relevo plano + PODZÓLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFICO Tb textura média/argilosa ta-
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se ralevo plano e suave ol1llrtlml0, ambos A fr.:lco e moderado fase. ca
atins:a llipoxerófila. 

Compreende área situada na Zona de Feira de Santana. no mu
nicípio de Santa Terc7.inha. 

Proporçao dos componentes - 75-25%. 

Extensão e percentagem - 340 km2; 0',088% da área. 

LUalogia e material originário - O 1.<> componente é desenvolvido do 
saprolito de gnaisses com influt'ocia de material retrabalhado na parte 
~:JperficiaL O 2." componente parece ser desenvolvido de material de 
natureza argi lo-arenoso com influência de gnaisse do Pré-Cambriano 
Indiviso. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com predo
mll1ancia de relevo plano, ocorrendo ondulado sobre área de Podzóli
co; 350 a 400 metros.. 

Clima - 5bTh da classificação de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, in
dice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo uma área bem pequena de 

ScTh com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100. Aw' e Aw. 
dt: Kõppcn. Precipitação pluviométrica média anual em torno de 800 mm.. 

Vegetaçiio Primária - Caatinga hipoxerófi1a. 

Uso atual - Pecuária extensiva e poucas lavouras de milho e feijão. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRúFICO textura média fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano; e 

b) REGOSOL DISTRóFICO A fraco textura arenosa fase caatinga hi
poxerófila relevo plano. 

PLSe12 - Assoe. de: PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO + SOLONETZ SOL(). 
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DIZADO, ambos Ta textura arenosa e média/média e argilosa + POD
ZOLICO ACINZENTADO EUTRúFICO Tb com e sem duripan textura 
média e média/argilosa, todos A fraco e moderado fase caatinga hipo
xerófilct relevo plano e suave ondulado. 

Compreende área situada na Zona de Feira de Santana, no mu
nicípio de Santa Terezinha e pequena área do muniCípio de Iaçu. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 250 km~; 0,065% da área. 

Litologia c material originário - Os dois primeiros componentes são 
desenvolvidos do saprolito de gnaisse e granito com influência de ma· 
tenats retrabalhado nos horizontes superficiais. O Podzólico é deriva· 
do de cobertura pedimentar de material arenoso e areno-argiloso . 

R elevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação com relevo pla
no e suave ondulado; 200 a 260 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, SbTh com 5 a 6 meses se-
cos e índice xerotérmico de 1(0 a 150. Aw' e Aw de Koppen. Precipitação 
pluviométrica média anual em torno de 800 rum. 



Vegetação primária - Caatinga hipoxcrófiJa. 

Uso atual - Pecuária extensiva n" caatinga e pouca:::. culturas de sub
sistência. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTROFICO A fraco textura 
média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; 

b) REGOSOL EUTRÓFICO c DISTRóFICO A fraco textura média fase 
(:aatmga hlpoxerófila relevo plano; e 

c) BRUNIZEM AVERMELHADO textura média/ a rgilosa tas€ caatin
ga hipoxerófila relevo suave ondulado. 

PLSe13 - Assoe. de: PLANOSOL SOLOD rCO EUTROFICO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa fase caatinga hipoxerófila + SOLOS ALUVIAIS 
EUTRúFICOS Ta e Tb textll r3 i :-,dis~rjminada fa se floresta caaucit6lia 
de várzea, ambos A fraco e moderado fase relevo plano. 

Compreende áreas situadas na Zona do Médio São FrancIsco, nos 
municípios de Palmas de Monte Alto, Malhada c Sebastião Laranjeiras. 

Proporção dos componentes - 65-35%. 

Extensão e percentagem - 360 km~; 0,093% da área. 

Litologia e material originário - Sedimentos do Holocenos, sendo o pia· 
n0501 também influenciado por material proveniente de rochas do Pré
Carnbriano, inclusive do Grupo Bambuí. 

R elevo e altitude - Superf ície Aplainada da Depressão do Rio São Frall
cisco, com relevo plano: alti tude em torno de 500 metros. 

Clima - 4bTh de Gausscn, com 5 a 6 meses secos e índice xe rotérmi
co de 100 a 150 . Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual 
de 750 a 1.000 rum. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila sobre área de Planosol c 
floresta caducifólia de várzea sobre Solos Aluviab. 

Uso atual - Pecuária extensiva c pequenas parcdas usada5- com cul· 
turas de subsistência. 

Principais inclusões -

a) PODZOUCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Ib fase caat inga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) VERTI SOL fase flo resta caducifólia de várzea e caa tinga hipoxeró· 
fil!1 relevo plano; 

c) CAMBISOL EUTRÚFICO Ta e Tb C carbonático e não carbonático 
textura média c argilosa fa se cantinga hi;J:Jxeró/ila relevo plano; e 

d) PLANOSOL EUTRúFICO Ta A fraco c moderado textura arenosa c 
média/ média c iwgilosa fasr.: caatinga hipoxerófila relevo plano. 

PLSe14 - Assoe . de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO + SOLONETZ SOLODI· 
ZADO, ambos Ta texLura arenosa c média/média e argilosa fase pedre

gosa e não pedrcgo~a relevo plano e suave ondulado + SOLOS LITó-
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LICOS EUTRÓFICOS textura arenosa e média fase relevo suave ondu· 
lado substrato gnaisse e granito, todos A fraco fase caatinga hiperxenj· 
fila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste, Serra Geral, 
Sertão do São Fraucisco e Baixo Médio São Francisco, nos municípios 
de Livramento do Brumado, Dom Basílio, Brumado, Xique-Xique, Seu· 
to Sé, Juazeiro, Curaçá, Uauá, Rodelas e Queimadas. 

Proporção dos componentes - 40-35-25%. 

Extensão e percentagem - . 6.110 km 2; 1.5"71 % da área. 

Litologia e material originário - Gnaisses e granitos do Pré-Cambriano 
Indiviso, cujos saprolitos constituem o material originário de todos os 
componentes da associação. No La-se a inOul!ncia rJe ma terial retraba) 
lhado no desenvolvimento dos 'horizon te~ superficiais, especialmente 
dos Planosols e Solonetz Solodizado. 

Relevo e altitude - Área Dissecada do Rio de Contas, Superfície Aplai
nada da Depressão do Rio São Francisco e Outras Superfícies de Pedi
planação, com predominância de relevo suave ondulado, ocorrendo pIa· 
no na área de Planosol e Solonctz Solodizado; 400 a 500 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gausscn, 4bTh e 5bTh. com 5 a 6 
meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo também 4aTh 
e 5aTh, com 7 a 8 meses secos e índice xeroténnico de 150 a 200, 2b e 
2c com 9 a 11 meses secos e índice xerotérmico de 200 a 300. Aw, Aw', 
Aw", BSwh', BSw'h', BSw"h' e BSsh' de Kõppen. Precipitação pluvio
métrica média anual variando de 400 a 650 m m. 

Vege tação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais Inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A fraco textura arenosa e média/médi'a e argilosa fase concre
ciondria e não concrecionária pedregosa e não pedregosa caatinga 
hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) VERTI SOL fas e caatinga lúperxerófila relevo plano; 

C) BRUNO NAO' CALCICO textura média/argilosa fase pedregosa ca
atinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado,· 

d) REGOSOL EUTROFICO c DISTROFICO A fraco fase caatinga lu
perxerófila relevo plano; 

e) SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS INDISCRIMINADOS fase caatin
ga de várzea relevo plano; 

f) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO e EUTROFICO A 
fraco textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano; 

g) PLANOSOL EUTRÓFICO Ta A fraco textura arenosa e média/média 
e argilosa fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondula
do; e 

h) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 



PLSe15 - Assoe. de: PLANOSOL SOLú DICO EUTRúFICO + SOLONETZ SOLO 
DrZADO, ambos Ta textura arenosa e média/ média e argilosa fase rele
vo plano e suave ondulada -+- BRUNO NÃO CALCICO vértico textura 
média/ argilosa fase relevo suave on.dulado, todos fase pedregosa e não 
pedregosa + SOLOS LITOLICOS EUTRóFICOS textura arenosa e mé· 
dia fase relevo suave ondulado substrato gnaisse e gran ito, todos A fra
co fase caatinga hiperxerófila. 

Compreende áreas s ituadas nas Zonas do Nordeste, do Senhor do 
Bonfim, Sertão de São Francisco, e do Baixo Médio São Francisco, nos 
municípios de Araei, Conceição do Coité, Santa Luz, Jaguarad, Jua
zeiro, Curaçá, Abaré, Paulo Afonso, Uauá e Queimadas. 

Proporção dos componentes - 30-25-25·20%. 

Extensão e percentagem - 4.330 km2 ; 1,114% da área. 

Lilologia e material originário - Solos desenvolvidos, principalmente, 
de gnaisses , granito e granodiorito do Pré-Cambriano Indiviso, com al
guma influência de material arenoso e arena-argiloso no desenvolvi~ 
menta da parte superfic ial dos solos, sobretudo nos 1.0 e 2.0 compo
nentes. 

Relevo e altitude - Superflcie Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco c Outras Superfícies de Pediplanação, com relevo predomi-' 
nante mente suave ondulado, ocorrendo plano na área de PlanosoJ ~ .so:. 
lonetz Solodizado; 300 a 500 metros. 

Clima - De acordo com a classificação de Gaussen, 5aTh e 3aTh com 
7 a 8 meses secos, índice xcroténnico de ISO a 200, ocorrendo também 
5bTh com 5 a 6 meses secos, índice xcrotérmico de 100 a ISO, 2c e 2b 
com 9 a 11 meses secos e índice xerotérmico de 200 a 300. Aw', BSwh, 
BSw'h', BSs'h ' e BSsh ' de Koppen. PreCipitação pluviométrica média 
anual é de 400 a 650 mm. 

Vegetação primária - Caatinga h iperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

a) VERTISOL fas e caal i/1ga hipe.rxerófila relevo plano e suave ondu
lado,· 

b) REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO A ÍTaco textura arenosa 
fa se caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado,· 

c) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIV ALEN1"E EUTRúFICO 
Tb A fraco fas e concrecionária e não concreciondria pedregosa e 
não pedregosa caat inga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; 

d) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase caatinga de vdrzea re
levo plano; 

e) AREIAS QUARTZOSAS DISTRúFICAS A fraco fase caatinga hiper
xerófi[u relevo plano; 

I') AFLORAMENTOS DE ROCHA; e 

g) PLANOSOL EUTROFICO A fraco textura arenosa e média/média e 
argilosa fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado. 
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PLSel6 - Assoe . de: PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa + PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb 
textura arenosa/média + SOLONETZ SOLODIZADO Ta textura are
nosa e média/média e argilosa, todos A fraco fase caatinga hiperxer6-
fila relevo plano e suave ondulado. 

Compreende área situada nas Zonas Serra Geral e do Médio São 
Francisco. nos municípios de Riacho de Santana, Malhada, Palmas de 
Monte Alto e Guanambi. 

Proporção dos componentes - 45-35-20%. 

Extensão e percentagem - 1.330 km2 ; 0,342% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses do Pré·Cambria
no Ind iviso constitui o material originário do 1.0 e do 3.0 componentes, 
com influência de material rctrabalhado no desenvolvimento dos hori
zontes superficiais. Esses solos s'ão ainda derivados de sedimentos do 
Holoceno. O 2.° componente está relacionado com materiais arenosos 
e areno-argilosos de recobrimento, referidos provavelmente ao Terciá· 
rio/ Quaternário. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco com relevo plano e suave ondulado; 400 a 500 metros. 

Clima - Conforme a classificação de Gaussen, 4bTh, com cerca de 5 a 
6 meses ~ecos e índice xerotérmico de 100 a 150. BSw"h' e Aw de Kõp
peno Precipitação pluviométrica média anual em torno de 600 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga . 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO D1STROFICO A fraco textura 
média fase (,.'{lUtinga hipe.rxer6/ila relevo plano; 

b) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS tase caatinga de várzea rI? 
levo plano; 

c) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A fraco textura média /a rgilosa fase caatinga hiperxerófila relevo 
plano e suave ondulado; 

d) PLANOSOL EUTRÓFICO Ta A fraco textura arenosa e m édia/mé
dia e argilosa fase caatinga hiperxer6fila relevo plano; e 

e) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PLSel7 - Assoe . de: PLANOSOL SOLODlCO EUTROFICO + SOLONETZ SOLODI
ZADO, ambos Ta textura arenosa e médi~/médin e argilosa fase relevo 
plano e suave ondulado + SúLOS LITOLICOS DISTROFICOS textura 
arenosa fase relevo suave titldulado, ondulado e forte ondulado subs
trato arenito, lodos A fraco fase caatinga hiperxerófila. 
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Compreende área situada na Zona do Nordeste no município de 
Santa Brígida. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 



Extensão e percentagem - 250 km2; 0,65% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses e xistos, em ge
ral entremeados por diques dt::: Quartzitos e arenitos (referidos ao Pré
Cambriano) constituem os materiais originários do 1.0 e do 2.° compo
nentes. O último componente provém da alteração de arenitos e quart
zitos). e provável que haja iambém alguma influência de material are
noso do Cretáceo no desenvol\'imento da parte superficial do Planosol 
e Solonetz Solodizado. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação com predomi
nância de relevo plano e suave ondulado, ocorrendo ondulado e forte 
ondulado nos Solos Litólicos; 290 a 400 metros. 

Clima - 3aTh da clasificação de Gaussen, com cerca de 7 a 8 meses se· 
cos e índice xerotérmico de 150 a 200. BSsh' de Kõppen. Precipitação 
pluviométrica média anual de 500 a 650 mm. 

Vegetação primdria - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

a) BRUNO NAO CALCICO vêrtico A fraco textura média/argilosa fase 
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano; e 

b) AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS A fraco fase caatinga hiper
xerófila relevo plano. 

PLSe18 - Assoe. de: PLANOSOL SOLóDICO EUTRóFICO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa + AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS + 
VERTISOL fase pedregosa, todos A fraco fase caatinga hiperxerófila re
tevo plano e suavé ondulado. 

Compreende área situada na Zona do Sertão do São Francisco, no 
município de Paulo Afonso. 

Proporção dos componentes - 45-30-25%. 

Extensão e percentagem - 240 km2; 0,062% da área. 

Litologia e material originário - Trata-se de área referida ao Cretáceo
Jurássico. O Planosol é originário de folhelhos e arenitos, com prová 
vel influência de material retrabalhado arenoso no desenvolvimento d.::. 
parte superficial; as Areias Quartzosas são derivadas de arenitos e o 
Vertisol é proveniente de folliel'hos calcíferos. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação com relevo pla
no e suave ondulado; 300 a 400 metros. 

Clima - 5aTh de Gaussen, com cerca de 7 a 8 meses secos e índice XI:'

rotérmico de 150 a 200. BSs'h' de Koppen. Precipitação pluviométric~l 

média anual variando de 500 a 700 mm . 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófiJa. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

1227 



Principais inclusões -

a) BRUNO NÃO CÁLCICO planoss6Jico textura arenosa(média e argt
losa fase caatinga hiperxer6fila relevo suave ondulado; 

b) SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A f<aco textura arenosa fase 
caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
quartzito; 

c) LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTROFICO A fraco textura mó
dia fase caatinga hiperxerófi-Ia relevo suave ondulado,' e 

d) PLANOSOL EUTRúFICO Ta textura arenosa/média fase caatin~a 
hl.perxer6fila relevo plano e suave ondulado. 

PLScl9 - Assoc. de: PLANOSOL SOLODICO e NÃO SOLODICO, ambos EUTROFl
COS Ta com e sem C carbonático textura arenosa e média/média e ar
gilosa + PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Tb abrúptico textura 
arenosa/média, ambos fase relevo plano e suave ondulado + BRUNO 
NÃO CALCICO planossólico COm e sem C carbonático textura arenosa c 
média/média e argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado, todos 
A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila. 
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Compreende áreas situadas na Zona do Nordeste, nos municípios 
de Tucano, Olindina, Cipó, Nova Soure e Itap icuru (apenas pequena 
área). 

Proporção dos componentes - SQ..30-200/(I. 

Extensão e percentagem - 970 km2; 0,250% da área. 

Litologia e material o rigir/ária - Arenitos e folhelhos referidos ao J!,l
rássico-Cretáceo Inferior. Alguns arenitos são feldspáticos e outros são 
finos carbonáticos fe ldspáticos. :e provável que haja influência de ma
terial retrabalhado arenoso no desenvolvimento da parte superficial 
dos solos. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano e Outras Superfícies de Pediplana
ção, com predomínio de relevo plano e suave ondulado, ocorrendo on
dulado na área de Bruno Não Cálcico. 140 a 300 metros. 

Clima - 5bTh da Classificação Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses se. 
cos índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo também uma área muito 
pequena de 5cTh com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 
100. Aw' de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual variando 
de 550 a 850 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxcróflla. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e lavouras de subsistência. 

Principais inclusões -

.) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco fase caatinga hipo
xerófila relevo suave ondulado; 

b) CAMBISOL DISTRÓFICO Tb A fraco textura média fase caatinga 
hipoxerófila relevo suave ondulado substrato arenito fe ldspático; 

c) VERTISOL A fraco C carbonático fase caa tinga l1ipoxerófila reI'.? 
vo plano e .1uave ondulado; e 

d) SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A fraco textura arenosa fase 
caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato arenito feldspático. 



PLSe20 - Assoe . de: PLANOSOL SOLúDICO e NÃO SOLúDICO, ambos EUTRú· 
FICOS Ta com e sem C carbonátko textura n:renosa e m édia/média e 
argilosa + PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb abrúptico textura 
arenosa/média, todos A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado. 

Compreende área situada na Zona do Nordeste, nos municípios de 
Amei e Tucano (pequena área) 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 350 km2; 0,090% da área. 

Litologia e material origindrio - Arenitos e follidhos referidos ao erc
táceo-Jurássico constituem o material de origem dos Planosols. O Podo 
zó!ico é derivado principalmente do areni to. e provável que haja influ
ência de material retrabalhado arenoso no desenvolvimento da parte 
superficial dos solos. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pe.liplanação, com relevo 
plano e suave ondulado; 200 a 300 metros. 

Clima - 5bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses sec.os c índice xerotérmico 
de 100 a 150 . Aw' de Koppen. Precipitação pl uviométrica média anual 
variando de 600 a 650 mm . 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila . 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

a) VERTISOL com e sem carbonatos A fraco fa se caati,tga hipoxerófi
la relevo plano; 

b) AREIAS QUARTZOSAS DISTRúFICAS A fraco tase c"ali"ga hipo
xerófila relevo suave ondulado; e 

c) BRUNO NÃO CALCICO p lanossólico com e sem carbonato A fraco 
fa se pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. 

PLSc21 - Assoc . de: PLANOSOL SOLúDlCO e NÃO SOLúDICO, ambos EUTRú· 
FICOS Ta com e sem C carbonático textura arenosa e média/m ~J.ia ~ 

argilosa + VERTlSOL + SOLONETZ SOLODIZADO Ta com e !;em (; 
carbonát ico tc:xtura a renosa c média/média c argilosa, todos A (rac ) 
fase pedregosa caatinga l1 iperxerófila relevo pIa/lO e suave ondulado. 

Compreende á n:a situada na Zona do Nordeste, no município d ..:: 
Tucano. 

Propo rção dos componentes - 55·30·15%. 

ExtellSlio e percentaj;cm - 190 km2; 0,049% da área. 

LilOlogia e material originário - O Planosol e o Solonetz Solodizado sã!) 
provenientes de arenitos e folhel'hos c o Vertisol é derivado de folhelht <j 

calcíferos, referidos ao Crctüceo-Jurássico. 1! provável que haja influ o 
ência de material re lrabalhado arenoso no desenvolvimento da part'! 
superficial dos dois primeiros componentes. 

R elevo e altitude - Bacia de Tucano e Outras Superfíc ies de PedipIa
nação com relevo plano e suave ondulado; 200 a 300 metros. 
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Clima - 5bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos, índice xe
rotérmico de 100 a 150. Aw' de Koppen. Precipitação pluviométrica mé
dia anual variando de 550 3 600 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, raras lavouras de milho e 
feijão. 

Principais inclusões -

a) PODZóLICO VERMELHO AMARELO Tb A fraco textura arenosa / 
média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado,' 

b) AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS A fraco fase caatinga hiper· 
xerófila relevo plano e suave ondulado; 

c) SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A fraco textura arenosa fas~ Cl:.· 

atinga hiperxerófila relevo or.âulado substrato arenito feldspático,' 

d) BRUNO NÃO CALCICO pianossólico com e sem carbonato A fraco 
textura arenosa/média e argilosa fase pedr~gc5a caatinga hiperxe. 
rófila relevo suave ondulado; e 

e) SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS textura indiscriminada fase ca· 
atinga de várzea relevo plano. 

PLSe22 - Assoc. de: PLANOSOL SOLóDICO EUTRóFICO fase relevo suave 
ondulado + SOLONETZ SOLODIZADO fase relevo plano e suave ondu
lado, ambos Tb A fraco textura arenosa e média/média e argilosa + 
SOLOS LITóLICOS DISTRóFICOS e EUTRóFICOS A fraco e mode· 
rado textura arenosa, médh e si ltosa fase substrato meta-siltito e me
ta·arenito l'elevo suave ondulado, todos fase caatinga hipoxerófila. 
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Compreende área situada na Zona do Nordeste, no município de 
Paripiranga. 

Proporção dos componentes - 60-20-20%. 

Extensão ... percentagem - 90 km2; 0,24% da área. 

Litologia e material originário - O Planosol e o Solonetz Solodizado 
são formados a partir de meta·siltitos, com influência de material rc
trabalhado arenoso no desenvolvimento da parte superficial dos solos. 
Os Solos Lit6licos são derivados de meta-siltiLos e meta-arenitos. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com relevo 
predominantemente suave ondulado, ocorrendo plano, na área de So
lonetz Solodizado, 350 a 400 metros. 

Clima - SbTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos e índice xc
rotérrnico de 100 a 150. BSsh' de Koppen. Precipitação pluviométrica 
média anual em torno de 700mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila. 

Uso atual - Pecuária extensiva e alguma pastagem plantada nos fundo 
de vales . 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTROFICO Ta A moderado textura argilosa fase caa
tinga hipoxerófila relevo suave ondulado substrato calcário. 



PODZO'_ 

PI - Assoe. de PODZOL moderado e proeminente textura arenosa + 
AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco e moderado, ambo3 
fase floresta peYlmifólia de. restinga e campo de restinga + SOLOS 
HIDROMORFICOS INDISCRIMINADOS fase campo de várzea, todos 
fase relevo plano. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Litoral Norte, do Re
côncavo, Cacaueira e Extremo Sul, nos municípios de Alcobaça, Cara· 
velas, Nova Viçosa, Mucuri. Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabnília, 
Belmonte, Canavici ras, Una, Ilhéus, Uruçuca, Maraú, Camamu, Nib 
Peçanha, Cailu, Valcnça, Jaguaripe, Vera Cruz, Lauro de Freitas, Cama.· 
çari, Entre Rios, Esplanada, Conde e Iandaíra 

Proporção dos componentes - 60·20-20%. 

Extensão e percentagem - 2.730 km2; 0,702% da área. 

Litologia e material c.riginário - Sedimentos predominantemente are
nosos quartzosos, referidos ao holoceno. 

Relevo e altitude - Baixada Litorânea, com relevo plano; O a 5 metros. 

Clima - Predomina, segundo a classificação de Gaussen. 6a com chu
vas durante todo o ano e índice xerotérmico O, ocorrendo 3dTh com 1 
a 2 meses secos e índice xerotérmico de O a 40. Aí, Aro e As' de Kõp
peno Precipitação pluviométrica média anual variando de 1.500 a 
2.000mm. 

Vegetação primária - Floresta p erenif6lia de restinga e campo de re~
tinga sobre solos de Podzol e Areias; ocorrendo campo de várzea sobre 
Solos Hidrom6rficos. 

Uso atual - A maior parte da área está coberta pela vegetação natu
ral. Verifica-se alguma utilização com coco-da-baía, cajueiros (". pasto. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado e proemi· 
nente textura arenosa e média/média e argilosa fase f loresta pere
nifólia relevo plano e suave ondulado,' 

b) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta e campo de 
várzea relevo plano; e 

c) SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiserimina
da fase relevo plano. 

P2 - Assoe. de: POOZOL A fraco, moderado e proeminente textura arenosa 
+ PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb com e sem fragipan A fraco 
e moderado textura arenosa/média, ambos fase relevo plano e suave 
ondulado + AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco fase suave 
ondulado + PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A fraco e mode
rado textura média/ argilosa fase concrecionária e seixosa relevo suave 
ondulado e ondulado, todos fa se cerrado. 

Compreende área situada na Zona do Recôncavo, no município de 
Camaçari. 
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CAMBISOL 

Proporção dos componentes - 35-30-20-15% . 

Extensão e percentagem - 330 km2; 0.085% da área. 

Litologia e material originário _ Os três primeiros componentes pro
vêm principalmente, da alteração dos arenitos da Formação São Se
bastião-Cretáceo, com provável influência de material arenoso do Qua
ternário. O último componente é originário de material residual da 
Formação Barreiras-Terciário. 

Relevo e altitude - Baixada Litorânea, predominando relevo plano e 
suave ondulado, ocorrendo ondulado na área de Podzólico fase conere
cionária; altitude varjando de 10 a 50 metros . 

Clima - 6a de Gaussen com chuvas durante todo o ano e índice xero
térmico O, ocorrendo também 3dTh, com cerca de 1 a 2 meses secos e 
índice xerotérmico de O a 40. Af de Koppen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 1. 500 a 1. 750mm. 

Vegetação primária - Cerrado . 

Uso atual - São áreas praticamente sem uso agrícola. 

Principais inclusões -

a) SOLOS HIDROMúRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo de 
várzea relevo plano,' e 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRúFICO textura fase cer
rado relevo suave ondulado. 

Cd Assoc . de: CAMBTSOL DISTRóFICO Tb textura argilosa e muito argi
losa fase subst rato gnaisse e rocha intermediária + PODZOLICO VER
MELHO AMA RELO + PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUI
VALENTE EUTRúFICO ambos Tb textura média/argilosa. todos A 
moderado fas e floresta perenifólia relevo fort e ondulado e montanhoso. 
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Compreende área situada na Zona Cacau eira, nos municípios de 
Ilhéus e Itajuípe. 

Proporção dos componentes - 40-30-30%. 

Extensão e percentagem - 220km2; 0,057% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses e de granulitos 
intermediários e básicos), com alguma influência de material retraba
lhado na parte superficial dos solos . 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo forte ondu
lado e montanhoso; 100 a 200 metros. 

Clima - 4dTh da classificação de Gaussen. com cerca de 1 a 2 meses 
secos e índice xeroténnico de O a 40. Am de Koppen. Precipitação plu
viométrica IDe Jia anual em torno de 1. 500mm. 

Vegetação primária - Floresta perenifólia . 



Uso atual - A maior parte da área é cultivada com cacau. Além disso, 
são encontradas lavouras de mandioca. 

Principais inclusões -

a) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRO
FICO Ta A moderado tex tura média/argilosa fase floresta pereni· 
nifólia relevo ondu.lado e fort e ondulado; e 

b) LATOSOL variação UNA DISTRóFICO A moderado textura argilos3 
e muito argilosa fase floresta perenifólia relevo forte ondulado e 
montanhoso. 

Cel Assoe. de: CAMISOL EUTRÚFICO Ta c Tb fa se relevo plano e suav ! 
ondulado + CAMBISOL DISTRúFICO latossólico + CAMBISOL EU
TRóFICO Ta raso C carbonático, ambos fase relevo plano, todos A 
modarado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila arbórea substrato 
calcário. 

Compreende área situada na Zona do Médio São Francisco, nos 
municípios de Malhada, Palmas de Monte Alto e Sebastião Laranjeiras. 

Proporção dos componentes - 60..25-15%. 

Extensão e percentagem - 2.430 km2; 0,625% da área. 

Lit% gia e material originário - O 10 e 3° componentes são desenvolvi
dos a partir da alteração do calcário do Grupo Bambuí. O Cambisol la
tossólico é desenvolvido da mesma rocha com influência de cobertura 
de material argiloso. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco predominando relevo plano, ocorrendo suave ondulado na 
área de Cambisol Eutrófico Ta e Tb; 460 a 500 metros. 

Clima - 4bTh da classificação de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses 
secos e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de K6ppen. Precipi tação 
pluviometrica média anual em torno de 7S0mm. 

V egetação primária - Caatinga hipoxerófila arbórea. 

Uso atual - Os solos são utilizados com pastagens de capins colonião e 
búfalo. Como principais culturas, tem-se o milho, feijão, mamona e 
mandioca, além de algodão . 

Uso atual - Os solos são utilizados com pastagens de capins colonião e 
búfalo . Como principais culturas, tem-se o milho, feijão, mamona e 
mandioca, além de algodão. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTRóFICO Tb A moderado textura média las. 
caatinga hipoxerófila arbórea relevo plano e suave ondulado suhs· 
trato calcário: 

b) VERTISOL fase caat inga hipoxerófila arbórea relevo plano; 

c) SOLOS LITúLICOS EUTRÚFICOS A moderado textura argilosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado substrato calcário 
e siltito; 

1233 



d) PODZóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRó
FICO Tb A moderado textura arenosa/média fase caatinga hipoxe
r6fila arbórea relevo suave ondulado; e 

e) CAMBISOI. EUTROF1CO raso Ta C carbonático A 
textura argilosa fase caatinga hipoxer6fila arbórea 
substrato calcário; 

chernor.Bmico 
relevo plano 

Ce2 Assoe. de: CAMBISOL EUTROFlCO Ta e Tb + CAMBISOL EUTRó
FICO Ta raso C carbonático, ambos A moderado textura argilosa fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado substrato calcdrio 
+ AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Compreende área situada na Zona do Nordeste, nos municípios de 
'Paripiranga e Cícero Dantas. 

Proporção dos componentes - 50-30-200/0. 

Extensão e percentagem - 490 km2; 0,127% da área. 

Litologia e material originário - Produto da a lteração de calcários (cal
cário com matéria orgânica e quartzo, calcário com quartzo e calcário 
metamórfico) do Pn>Carnbriano. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com relevo 
plano e suave ondulado; 300 a 400 metros. 

Clima - SbTh da classificação de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses 
secos e índice xerotérmico de 100 a 150. BSsh' de Kõppen. Precipitação 
pluviométrica média anual em torno de 700mm . 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Área bastante cultivada com milho, feijão, algodão, palma 
forrageira e pastagem de capins sempre-verde e pangola. 

Principais inclusões -

a) VERTISOL A moderado fa se caatinga hipoxerófila relevo plano e 
ondulado; 

b) RENDZI NA fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondu
lado; 

c) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta fase caatinga hipoxerófila 
relevo suave ondulado,' 

d) SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS textura média fas e pedregosa 
caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato calcário, xisto e 
filito; e 

e) CAMBISOL EUTRóFICO latossólico A moderado textura argilosa e 
média fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 
substrato calcário . 

Ce3 - Assoe. de: CAMBISOL EUTRóFICO ta e Tb C earbonático e não 

/234 

carbonático il moderado fase relevo suave ondulado e ondulado + 
SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco e moderado fase relevo 



ondulado, f 01 te o11dulado e montanhoso, ambos textura argilosa fase 
caatinga hipoxerófila arbórea substrato calcário + AFLORAMENTO 
DE ROCHA. 

Compreende área s ituada na Zona do Médio São Francisco, no 
município de Malhada. 

Proporção dos componentes - 5ú-3Q.20% . 

Extensão e percentagem .- 240 km2 ; 0,062% da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração do calcário 
Bambuí, referido ao Pré-Cambriano A. 

Relevo e allitude - Depressão do Rio São Francisco, predominando re
relevo ondulado, ocorrendo suave ondulado no Cambisol. forte ondu
lado e montanhoso nos Solos Litólicos; altitude em torno de 500 me
tros . 

Clima - 4bTh da classificação de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses 
secos e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de Kõppen. Precipitação 
pluviométrica média anual em torno de 700mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerôfiJa. 

Uso atual - Os Cambsols são cultivados principalmente com ma
mona, milho e feijão. Os Solos Litólicos. apenas com pecuária extensiva. 

Principais inclusões -

a) VERTISOL A moderado fase caatinga hipoxerófila arbórea relevo 
plano e suave ondulado. 

Ce4 - Assoc. de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta e Tb + CAMBISOL EUTRó-
FICO Ta raso fase pedregosa C carbonático e não caroonático + CAM
BISOL EUTRóFICO latossólico, todos A moderado textura média e argi· 
losa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado substrato 
calcário. 

Compreende áreas nas Zonas Encosta da Chapada Diamantina c 
Chapada Diamantina, nos municípios de Utinga, Rui Barbosa e Lajedi
nho . 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagerH - 530 km2; 0,137% da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração do calcário do 
Grupo Bambuí-Pré-Cambriano A. O último componente, no entanto, 
apresenta influência de material areno-arg iloso e l rgilo-arenoso no 
desenvolvimento do solo. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto e Superfície do Espi
nhaço com relevo plano e suave ondulado; 400 a 700 metros. 

Clima - 5cTh da classificação de Gaussen, com cerca de 3 a 4 meses 
secos e índice xerotérmico de 40 a 100 . Aw e Aw" de Kõppen. Precipi
tação pluviométrica média anual em torno de 700 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 
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Uso atual - Aren bastante utilizada (cerca de 70%) com milho, agave, 
feijão, mamona e pastagens . 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTROFICO vér tico A moderado textura argilosa fase 
caatinga hipoxeróft7a relevo suave ondulado substrato calcário; 

b) VERTISOL A moderado fase caat;'1ga hipoxerófila relevo suave 
ondulado; e 

c) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTROFICO A moderado te,· 
tura argilosa fase caatinga hipoxefófila relevo plano e suave 
ondulado. 

Ce5 - Assoe . de: CAMBlSOL EUTROFICO Ta e Tb fase relevo plano + 
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CAMBISOL EUTROFICO Ta raso fase pedregosa e rochosa relevo plano 
e suave ondulado, ambos C carbonático e não carbonático fase subs
trato calcdrio + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO e 
EUTRÓFICO fase relevo plano, todos A fraco e moderado textura média 
e argilosa fase caatinga hipoxerófila. 

Compreende áreas das Zonas do Senhor do Bonfim e Encosta da 
Chapada Diamantina, nos municípios de Jacobina, Mirangaba e Campo 
Formoso. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensdo e percentagem - 3.020 km2; 0,776% da área. 

Litologia e material originário - Os Cambisols são desenvolvidos do 
produto de alteração do calcário Caatinga referido ao Terciário/Quater
nário. Os Latosols são formados a partir de material de natureza argilo
arenosa que recobre o calcário supracitado. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço e Superfície Aplainada da 
Depressão do Rio São Francisco, predominando relevo plano. ocorren
do suave ondulado na área de Cambisol Eutr6fico Ta raso pedregosa e 
rochosa: 530 a 800 metros. 

Clima - 4bTh da classificação de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e ín
dice xerotérmico de 100 a .150. Aw' e Aw" de Kõppen . Precipitação plu
viométrica média anual em tomo de 65Omm . 

Vegetação primária - Caatinga hipoxcrófHa . 

Uso atual - Poucas culturas de mamona, agavc, palma forrageira, mi
lho e feijão. A maior parte da área é utilizada com pecuária extensiva. 

Principais inclusões -

a) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A moderado textura média fase 
pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado; 

b) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A moderado textura média /argilosa fase caaJinga hipoxerófila 
relevo suave ondulado; 



c) VERTI SOL A moderado fase caatinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado; 

d) CAMBISOL EUTRóFlCO latossólico A fraco e moderado textura 
média e argilosa fase c(Mtinga hipoxerófila relevo plano substrato 
calcário; e 

e) LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRóFICO A moderado textura 
média fase caatinga hipoxerófila revelo plano. 

Ce6 - Assoe. de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta e Tb C carbonático e não carbo-
nático textura média e argi losa fase substrato calcário + VERTI SOL C 

carbonático, ambos A fraco e mod".:!rado fase caatinga hipoxerófila r8· 
levo plano e suave ondulado. 

Compreende área s ituada na Zona do Nordeste, no município de 
Euclides da Cunha . 

Proporção dos componentes - 60.40%. 

Extensão e percentagem - e90 km2 ; 0,229% da área. 

Litologia e mate·rial originário - Produto da alteração de calcários , 
provavelmente do Grupo Bambuí. 

Relevo e altitude - Outras Superficies de Pediplanação com relevo 
plano e suave ondulado; em torno de 500 metros , 

Clima - Predomina conforme classificação de Gaussen, 5bTh com cerca 
de 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo tam
bém uma área de 5aTh com 7 a 8 meses secos e índice xerotérmico de 
150 a 200 . Aw' de Koppen . Precipitação pluviométrica média anual va
riando de 500 a 75Omm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófiJa. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, pequenos trechos com 
pastagem plantada e culturas de subsistência. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTRóFICO vértico A moderado fase caatinga hipo
xerófila relevo plano substrato calcário; 

b) CAMBISOL EUTRóFICO latossólico A moderado textura média e 
argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 
substrato calcário; 

c) SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS A moderado textura argilosa 
fase pedregosa caatinga Ilipoxerófila relevo ondulado substrato· cal· 
cário e conglomerado com cimento calcário; 

d) RENDZINA fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado a 
forte ondulado; e 

e) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRóFICO A fraco c mode
rado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo plano. 
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C.7 - Assoe. de: CAMBISOL EUTROFICO Ta e 10 + CAMBISOL EUTRO-
FICO Ta raso C carbonático e não carbonático, ambos textura média e 
argilosa fase substrato calcário + PODZúLICO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTROFICO Tb + BRUNOS NilO CALCICOS IN
DISCRIMINADOS. ambos tex tura média e argilosa fase pedregosa e 
não pedegrosa concrecionária e não concrecionária, todos A fraco fa· 
se caat inga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Senhor do Bonfim e 
Baixo Médio São Francisco, nos municípios de Juazeiro, Campo For
moso e Sento Sé. 

Proporção dos componentes - 3Q.3Q.2Q.20%. 

Extensão e percentagem - 1.560 km2; 0,401% da área. 

Urologia e material originário - Principalmente os Cambisols são de
senvolvidos de calcário do Grupo Bambuí do Pré-Cambriano A e de 
calcário Caatinga do Ten::iárioJQuaternário; sendo provável alguma 
influência de material argiio-arenoso de recobrimento. Os Podzólicos 
são originados do recobrimento que também participa do desenvol
vimento da parte superior do último componente, o qual está, basi
camente, relacionado com calcários e xistos do Grupo Bambuí. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco, com relevo plano e suave ondulado; cerca de 500 metros. 

Clima - 4aTh e 5aTh da c1assificação de Gaussen, com cerca de 7 a. 8 
meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200, havendo uma predomi
nância do primeiro. BSw"h', BSwh' e Aw" de Kõppen. Precipitação 
pluviométrica média anual variando de 400 a 60Omm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extcnsi.va na caatinga de pequenas culturas de 
agave, palma forrageira e algodão. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO e EUTROFICO A 
fraco textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano; 

b) CAMBISOL EUTRÓFICO Ta e Tb raso e não raso A moderado tex
tura média e argilosa fase pedregosa caalinga hiperxerófila relevo 
plano substrato calcdrio; 

c.) VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo plano; 

d) SOLOS LITOLlCOS EUTROFICOS textura média fase pedregosa e 
rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado subs· 
trato filito. xisto e calcáno; e, 

e) AFLORAMENTOS DE ROCHA . 

Cc8 - Assoc. de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta raso C carbonát ico e não 
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carbonático A moderado textura argilosa fase substralO calcdrio + 
RENDZINA fase rochosa + VERTI SOL A moderado C carbonático 
e não carbonático, todos fase floresta cadu.cifólia relevo plano e suave 
ondulado. 



Ccmpreende área situada na Zona do Nordeste, no município de 
Coronel João Sá. 

Proporção dos componentes - 60-20-20%. 

Extensão e percentagem - 60 km2; 0,016% da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de calcários, 
xistos e ardósias, referidos ao Prê-Cambriano . 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com relevo 
plano e suave ondulado; cm torno de 200 metros. 

Clima - 5bTh da classificação de Gausscn, com cerca de 5 a 6 meses 
secos e índice xerotérmico de 100 a 150. BSsh' de Kõppen. Precipitação 
pluviométrica média anual em tomo de 900 mm. 

Vegetação primdria __ Floresta caducifólia. 

Uso atual - Área b •• stanlc cultivada, principalmente com milho. feijão, 
algodão herbáceo, palma forrageira ·e pastagem de capim sempre-verde. 

Principais inclusões -

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA (calcário principalmente); e 

\» SOLOS LlTóLICOS EUTRóFICOS textura média e argilosa fase 
pedregosa e rochosa floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila 
relevo ondulado substrato calcário e xisto. 

Ce9 - Assoe. de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta raso textura média e argilosa 
fase substrato calcário + VERTISOL + CAMBISOL EUTROFICO vêr· 
tico textura argilosa fase substrato calcário, todos C carbonático e não 
carbonático A moderado fa se caatinga hipoxerófila relevo plano 

Compreende área situada na Zona do Baixo M~dio São Francisco, 
nos municípios de Xique·Xique, Sento Sé e Juçara. 

Proporção dos componentes - 50-30-20% . 

Extensão e percentagem - 1.260 km2; 0,581 % da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração de calcários do 
Grupo Bambuí referidos ao Pré-Cambriano A. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco com relevo plano; 400 a 800 metros. 

Clima - Predomina segundo a classificação de Gaussen, 4bTh com 5 
a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo pequenas 
áreas de 4aTh, com 7 a 8 meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200 . 
BSw"h' de Kõppcn . Precipitação pluviométrica média anual em torno 
de 700mm . 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, poucas culturas de palma 
forrageira e raras lavouras de subsistência. 

Principais inclusões -

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA; 
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b) SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS A moderado textura indiscrimi· 
nada fase floresta ciliar de carnaúba e caatinga de várzea relevo 
plano; 

c) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRO
FICO abruptico A moderado textw'a média/argilosa fase caatinga 
hipoxer6fila relevo plano e suave ondulado; e 

d) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A moderado textura média fase 
caatinga hipoxeró/ila relevo plano substrato calcário. 

CeIO - Assoc. de: CAMBISOL EUTRúFICO Ta raso fase pedregosa e não pe-
dregosa + CAMBISOL EUTRÓFICO Ta e Tb, ambos A moderado textll
ra média e argilosa + CAMBISOL EUTRóFICO vértico A C'hernozêmico 
e moderado textura argilosa fase pedregosa, todos C carbonático e não 
carbonático fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 
substrato calcário. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Encosta da Chapada Dia
mantina, Chapada Diamantina e Baixo Médio São Francisco, nos mu
nicípios de Morro do Chapéu, Cafarnaum, Canarana, Barra do Mendes, 
Xique-Xique, Gentio do Ouro, Ibipeba, Irecê, Souto Soares, Presidente 
Dutra, Uibaí, Central, Jacobina e Ibititá. 

Proporção dos componente - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 6.140km2; 1,579% da área. 

Litologia e material origindrío - Produto da alteração do calcário do 
Grupo Bambuí-Pré-Cambrlano A. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco c Superfície do Espinhaço, com relevo plano e suave ondula
do; SOO a 850 metros. 

Clima - Predomina segundo a classificação de Gaussen, 4bTh, com 
cerca de 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo 
muito pequenas áreas de 4cTh, com 3 a 4 meses secos e índice xerotér
mico de 40 a 100 . Aw e BS"h' de Kõppen . Precipitação pluviométrica 
média anual variando de 600 a 7S0mm. 

Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Área muito utilizada (cerca de 70%) com lavouras de ma
mona, algodão herbáceo, milho, feijão, agave e palma forrageira. 

Principais inclusões -

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

b) RENDZINA fase caatinga hipo:terófila relevo suave ondulado; 

c) VERTISOL C carbonático e não carbonático A chemozêmico e mlr 
derado fase caa.ting~ hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

d) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A moderado textura argilosa 
fase caatinga hipoxer6fila rele1/o plano substrato calcdrio; 

e) LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO A moderado textura 
argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano; 



f) CAMBISOL EUTRÔFICO latossólico A moderado textura média e 
argilosa fase caatinga hipoxeró/ila relevo plano su.bstrato calcdrio; e 

g) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRúFICO A fraco e moderado 
textura média fase caat inga ltipoxeró/ila relevo plano. 

CeU - Assoc. de: CAMBISOL EUTRÓFICO Ta raso + CAMBISOL EUTRÓFI· 
CO Ta e Tb, ambos t extura m édia e argilosa + CAMBISOL E.UTRÓFI
CO vértico textura argilosa, todos C carbonático e não carbonático A 
moderado fas e pedregosa caatinga Izipoxerófila relevo plano e suave on
dulado substrato calcário + AFLORAMENTOS DE ROCHA . 

Compreende áreas situadas nas Zonas Chapada Diamantina e 
Baixo Médio São Francisco, nos municípios de Ibititá, lrecê, Xique~ 
Xique, Central, Juçara e Souto Soares. 

Proporção dos componentes - 60·20-20%. 

Extensão e percentagem - 1340 km2 ; 0,345 04:1 da área. 

Litologia e material originário - Produto da a lteração do calcário do 
Grupo Bambuí-Pré-Cambriano A. 

Relevo e altitude - Super fície do Espinhaço, com relevo plano c: suave 
ondulado; 500 a 800 metros . 

Clima - 4bTh da classificação de Gaussen, com cerca de S. a 6 meses 
secos e índice xerotérrnico de 100 a 150. BSw"'h' de Kõppen . Precipi~ 

tação pluviométrica média anual variando de 600 a 750 mm . 

V egetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Area muito utilizada com lavouras de milho, fe ijão, al
godão herbáceo, agave e mamona. 

Principais inclusões -

a) RENDZINA fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondu
lado; 

b) CAMBISOL EUTRóFICO C carbonático A chernozêmico textura ar
gilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

c) VERTI SOL A chernozêmico fase caatinga hipoxerólila relevo piemo; 

d) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa fase 
caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado substrato cCllcário. 

Ce12 - Assoe. de: CAMBISOL EUTRÓFICO Ta raso C carbonático e (lão carbo
nático A moderado textura média e argilosa fase relevo suave ondulado 
+ RENDZINA, ambos fase pedregosa e rochosa + SOLOS LITóLICOS 
EUTRóFICOS A moderado tex1ura m édia e argilosa, ambos fase relevo 
suave ondulado e ondulado, todos fase caatinga hipox.er6fila substrato 
calcário. 

Compreende área das Zonas da Chapada Diamantina e do Baixo 
Médio São Francisco, nos municípios de Irecê, Presidente Dutra e Uibaí 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensiio e. percentagem - 170 km2 ; 0,046% da área . 
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Litologia e material originário - Produto da alteração do calcário do 
Grupo Bambuí . As Rendzinas, no entanto, estão também relacionadas 
com as crostas calcárias, que existem principalmente nas áreas onde o 
calcário sofreu um metamorfismo mais intenso e se apresenta em p<r 
sição vertical ou sub-vertical . 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, predominando relevo sua~ 
ve ondulado e ondulado; 600 a 800 metros. 

Clima - 4bTh da classificação de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses 
secos e indice xcrotérmico de 100 a 150 . BSwnh' de Kõppen. Precipita~ 
ção pluviométrica média anual em tomo de 700 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Bastante utilizado com milho, fei jão, agave e mamona. 

Principais inclusões -

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA; e 

b) CAMBISOL EUTRúFICO Ta raso vértico e não vértico C carboná
tico A chernozêmico textura argilosa fase pedregosa e rochosa e caa· 
tinga ,hipoxerótila relevo suave ondulado e ondulado substrato cal
cário. 

Ce13 - Assoe de: CAMBISOL EUTRóFICO Ta raso C carbonático e não carbc> 
nático textura média e argilosa fase pedregosa e rochosa relevo suave 
ondulado e ondulado + SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS textura mé
dia fase relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado, ambos A 
fraco e moderado fase caatinga hipoxer6fila e hiperxerófila substrato 
calcário + AFLORAMENTOS DE ROCHA . 
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Compreende pequenas áreas situadas nas zonas do Nordeste, do 
Senhor do Bonfim, Sertão do São Francisco e Baixo Médio São Fran
cisco, nos municípios de Uauá, Curaçá, Euclides da Cunha, Juazeiro, 
Campo Formoso e Morro do Chapéu. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 340 km2 ; 0,88% da área. 

Litologia e material origindrio - Produto da alteração do calcário do 
Grupo Bambuí referido ao Pré-Cambriano A. 

Relevo e altitude - Depressão do Rio São Francisco, Superfície do Es~ 
pinhaço e Outras Superfícies de Pediplanação, com predominância de 
relevo suave ondulado e ondulado, ocorrendo forte ondulado nos Solos 
Litólicos; 300 a 700 metros 

Clima - 4bTh da classificação de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, 
índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo 4aTh com 7 a 8 meses secos 
e índice xerotérmico de 150 a 200 e 2c com 9 a 11 meses secos e índice 
xeroténnico de 200 a 300 . Awn, Aw', BSwh' e BSw'h' de Kõppen . Preci
pitação pluviométrica média anual variando de 400 a 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxer6fila e hiperxerófila. 

Uso atW11 - Praticamente, não se verifica uso agrícola nessas áreas. 



Principais inclusões -

a) VERTISOL com carbonato fase caatinga hiperxerófila relevo plano 
e suave ondulado; 

b) BRUNOS NAO CALCICOS INDISCRIMINADOS tase pedregosa 
caatinga hiperxer6fila relevo plano e suave ondulado; 

c) CAMBISOL EUIRúFICO Ia e Ib C carbonático e não carbonático 
textura argilosa e média fase caatinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado substrato calcário; 

d) SOLOS LIIúLICOS DlSIRúFICOS e EUIRúFICOS textura areno", 
fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado, ondulado e torl ,~ 

ondulado substrato quartzito; e 

e) SOLOS COLUVIAIS INDISCRIMINADOS PEDREGOSOS. 

Ce14 - Assoe, de: CAMBISOL EUTRÓFICO Ta raso fase pedregosa e rochosa + 
CAMBlSOL EUTRúFICO Ta e Tb, ambos C carbonático e não carbonf.· 
tico A fraco textura média e argilosa fase caatinga hiperxerófila relevo 
plano substrato calcário. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Senhor do Bonfim, Ser
tão do São Francisco e Baixo Médio São Francisco, nos municípios d:! 
Campo Formoso, Juazeiro e Curaçã . 

Proporção dos componentes - 6040%. 

Extensão e percentagem - 2.430 km2; 0,625% da área . 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de calcário do 
Grupo Bambuí-PrbCambriano A. S possível que haja alguma influên
cia de material retrabalhado argilo-arenoso, no desenvolvimento dOi> 

solos . 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco e outras Superfícies de Pediplanação, tom ocorrência de relevo 
plano; 400 a 800 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen , 2c com cerca de 9 a 11 
meses secos, índice xerotérroico de 200 a 300, ocorrendo também 4bTh 
com 5 a 6 meses secos, índice xeroténnico de 100 a 150 e 4aTh com 7 a 8 
meses secos e índice xeroténnico de 150 a 200, BSw'h', BSwh' e Aw" de 
Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual. variando de 400 a 
6OOmm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila . 

Uso atuaI - Pecuária extensiva na caatinga, poucas culturas de subsis
tência e lavouras de agave, algodão e palma forrageira. 

Prtncipais inclusôes -

a) BRUNOS NAO CALCICOS INDISCRIMINADOS fase caatinga híper
xerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) VERTISOL fase caatinga lúperxer6fila relevo plallo; 

c) LAIOSOL VERMELHO AMARELO DISIRúFICO e EUIRúFICO A 
fraco textura média fa se caatinga hiperxer6jila relevo plano; 
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d) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A fraco textura arenosa c média/ média e argilosa fase pedregosa 
e não pedregosa concreciondria e não concreciondria caatinga hiper
xerófila relevo plano e suave ondulado; e 

e) AFLORAMENTOS DE ROCHA . 

CeIS - Asso<:. de: CAMBISOL EUTROFICO Ta raso + CAMBISOL EUTROPICO 
Ta e Tb. ambos C carbonático c não carbonático textura média e arg~ 
1050 tase substrato calcário + BRUNOS NAO CALCICOS INDISCRIMI· 
NADOS textura média/argilosa + VERTISOL, todos A fraco fase pedre
&osa e rochosa caatinga hiperxe rófila relevo plano . 

Compreende área situada na Zona Sertão de São Francisco, no 
mttniclpio de Curaçá. 

Proporção dos componentes - 30-30-20-20% . 

Extensão e percentagem - 920 km~; 0,237% da área . 

Litolagia e material origindrio - Solos evoluídos, basicamente, de cal
cário do Grupo Bambuí do Pré-Cambriano A; estando o ·3,· componente 
também. relacionado com xistos . ~ possível que ';,aja alguma influência 
de material retrabalhado no desenvolvimento dos três primeiros com
ponentes. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco e Outras Superfícies de Pediplanação, com ocorrência de relevo 
plano; altitude da ordem de 400 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, 2b e 2c, com cerca de 9 a 
11 meses secos e índice xerotérmico de 200 a 300 . BSwh' de Kõppen . 
Precipitação pluviométrica média anua] em tomo de 400 mm . 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, poucas culturas de subsis
têocia e lavouras de agave e palma forrageira . 

Principais Inclusões -

a) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb A fraco textura arenosa e média/média e argilosa fa se concrecio
ndria e não concreciondria pedregosa e não pedregosa caatinga hi
per::cerófila relevo plano e suave ondulado,' 

b) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco lextura média fase pe· 
dregosa e rochosa caatinga hiper::cerófila relevo plano e suave ondu
lado substrato calcário e xisto; 

c) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A fraco textura arenosa e 
média/ média e argilosa fase pedregosa caa tinga 1tiperxeró/ila relevo 
plano e suave ondulado; e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA . 

\.:016 - Assoe . de: CAMBISOL EUTROFICO Ta raso A fraco C carbonático tase 
erodida pedregosa e rocllosa relevo suave ondulado, ondulado e faTIa 
ondulado + CAMBISOL EUTROFICO Ta o Tb A fraco e moderado C 
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carbonático e não carbonático fase relevo plano e suave ondulado, 
ambos textura média e argilosa fase caatinga hiperxer6fila substrato 
calcário. 

Compreende áreas situadas nas zonas do Senhor do Bonfim, Ctta~ 
pada Diamantina e Baixo Médio São Francisco, nos municípios de Jua~ 
zeiro, Campo Formoso, Sento Sé e Morro do Chapéu . 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

ExtetlSão e percentagem - 560 km2; 0,146% da área. 

Litologia e material origindrio - So[os desenvolvidos, basicamente, fie 
çalcário do Grupo Bambuí·Pré-Cambriano A e calcário sedimentar refe
rido ao Terciário/Quaternário (calcário Caatinga). 

Relevo e altitude - Depressão do Rio São Francisco, com predomi
nância de relevo suave ondulado, ocorrendo ondulado e forte ondulado 
na área Cambisol EutTófico fase pedregosa, e plano sobre Cambisol 
Eutrófico Ta e Tb; altitud~ de cerca de 500 metros. 

Clima - 4bTh da classificação de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses 
secos, índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo também 4aTh, com 7 
a 8 meses secos e índice xeroténnico de 150 a 200. Aw", BSw"h' e BSwh' 
de Kõppen . Precipitação pluviométrica média anual de 400 a 530mm. 

Vegeiação primária - caatinga hiperxerófila . 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e raras culturas de subsis-

tência na área do 2." componente. 

Yrincipais inclusões -

a) BRUNOS NAO CALCICOS INDISCRIMINADOS fase pedregoso cao· 
ti.nga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) VERTISOL com carbonato fase caatinga hiperxerófila relevo plan" 
e suave ondulado; 

c) SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS textura indiscriminada fase floresta 
ciliar de carnaúba e caatinga de vdrzea rel~vo plano,' 

d) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco e moderado textura mé
dia e ar!ilosa fase caatinga hiperxer6fila relevo suave ondulado a 
forte ondulado substrato calcário; e 

e) AFLORAMENTOS DE ROCHA . 

Cel7 - CAMBISOL EUTROFICO latossólico e não latossólico Ta e Tb A fraco 
textura média fas e caatinga hiperxerófila relevo plano substrato ca161'i.~ 
rio. 

Compreende área situada na Zona Sertão do São Franciico. nos 
munu'::lpios de Rodelas e Macururé. 

Extensão e percentagem - 150 km2; 0,039%. 

Li/ologia e material origillár-io - Produto da alteração de calcário e re
cobrimento de material areno-argiloso. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano, ocorrendo. relevo plano; altitu
de de cerca de 500 metros . 
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Clima - Conforme a classificação de Gausscn, 2c com cerca de 9 a 11 
meses secos e índice xerotérmico de 200 a 300. BSs'h' de Kõppen. Pre
cipitação pluviométrica média anual em torno de 400 mm. 

Vegetação primd.ria - Caatinga hiperx.er6fila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, culturas de subsistência 
e algumas lavouras de mamona. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTROFICO Ib textura argilosa fase caatinga hiperxe~ 
rófila relevo plano substrato calcário; e 

b) SULUS LITOLICOS DISTROFICOS textura arenosa e média fase 
caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
arenito. 

t;e 11S - Assoe. de: CANlBISOL EUTROFICO latossólico textura argilosa -+
CAMBISOL EUTROFICO Ta e Tb + CAMBISOL EUTROFICO Ta raso, 
ambos C carbonático e não carbonático textura m édia e argilosa, todos 
A moderado fase caatinga hipoxerófila relevo plano substrato calcd.rio. 
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Compreende área situada na Zona Chapada Diamantina, nos mu
nicípios de Irecê e Morro do Chapéu. 

Proporção dos componentes - 50-30-20% . 

Extensão e percentagem - 490 km2 ; 0,126% da área. 

Litologia e material originário - Produto da alteração do calcário do 
Grupo Bambuí-Pré-Cambriano A. O Cambisol latossólico parece ter so
frido influência de material re trabalhado argilo-arenoso. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, ocorrendo relevo plano; 
cerca de 800 metros. 

Clima - De acordo com a classificação de Gaussen, 4bTh, com cerca de 
5 a 6 meses e índice xerotérmico de 100 a ISO. BSw"h' de Kõppen. Pre
cipitação pluviométrica média anual em torno de 750 mm. 

Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Arca bastante cultivada, principalmente com milho, feijão, 
mamona e algodão herbáceo. 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO A moderado textura 
argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano; 

b) RENDZINA fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondu~ 
lado; 

c) CAMBISOL EUTROFICO vértico C carbonático e não carbonático A 
moderado e chernozêmico textura argilosa fase caatiga hipoxer6-
fila relevo plano substrato calcário; e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA (calcário)_ 



Ce19 - Assoc . de: CAMBISOL EUTROFICO latossólico e não latossólico Tb 
textura argilosa + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura média, am
bos A moderado fase floresta caducif61ia relevo ondulado e fort e ondu
lado substrato gnaisse . 

Areas localizadas nas Zonas de Jequié e Chapada Diamantina, nos 
municípios de Itaeté e MarcionHio Souza. 

Proporção dos componentes - 55-45%. 

Extensão e percentagem - 100 km2 ; 0,026% da área . 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses referidos ao Pré
Cambriano Indiviso, com provável influência de material retrabalhado 
no desenvolvimento do Cambisol . 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto, com relevo ondulado e 
forte ondulado; 290 a 500 metros. 

Clima - 5bTh da classificação de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses se
cos e índice xeroténnico de 100 a 150. Aw de Koppen. Precipitação plu
viométrica média anual em torno de 800 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, culturas de subsistência e 
de mamona na área do Cambisol. 

Pnncipais inclusões -

a) Po.DZOLICo. VERMELHO. AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO 
Tb A moderado fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte on· 
dulado; e 

b) AFLo.RAMENTo.S DE Ro.CHA. 

Ce20 - Assoc. de: CAMBISOL EUTROFICO latossólico e não latossó1ico Tb tex· 
tura argilosa fase relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse + 
PODzóLICo. VERMELHO. AMARELO. EQUIVALENTE EUTRóFICo. Tb 
textura média/argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado + LATO · 
SOL VERMELHO. AMARELO. DISTRóFICo. textura média fa se relevo 
suave ondulado. todos A moderado fa se caatinga hipoxerófila . 

Compreende áreas situadas nas Zonas Chapada Diamantina e Ser· 
ra Geral. nos municípios de Tan:haçu, Aracatu e Licínio de Almeida. 

Proporção dos componentes - 50-3~20% . 

Extensão e percentagem - 300 km2; 0,078% da área. 

Litologia e material originário - Os Cambisols e Podzólicos são desen
volvidos de saprolito de gnaisses, com possível influência de material 
retrabalhado de natureza argilo-arenosa . O Latosol é desenvolvido de ma
terial areno-argiloso que recobre o embasamento cristalino. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço e Área Dissecada do Rio de 
Contas, com relevo predominantemente suave ondulado e ondulado, ocor
rendo forte ondulado na área de Cambisol Eutrófico; 400 a 670 metros. 

Clima - De acordo com a classificação de Gaussen, 4bTh. com cerca de 
5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de Kõppen . Pr~· 
cipitação pluviométrica média anual em torno de 700 mm . 
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Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e poucas culturas de subsis
tência. 

Principais inclusões -

a) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta fase caatinga hipoxer6fila 
relevo suave ondulado; 

b) SOLOS L1TOLlCOS EUTROFICOS fase caatinga hipoxer6fila relevo 
suave ondulado substrato gnaisse; 

c) BRUNO NAO CALCICO textura média/argilosa fase caatinga hipo
xerófila relevo ondulado e forte ondulado; e 

d) LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTROFICO A moderado textura 
argilosa fa se caatinga hipoxerófila e caat inga/cerrado relevo suave 
ondulado e ondulado. 

(;021 - Assoc , de: CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico e não latossóJ.ico, Tb tex
tura média e argilosa fa se substrato gnaisse e granito + PODZOLICO 
VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO Tb textura mé
dia/argilosa + SOLOS LITóLICOS EUTROFICOS textura arenosa e mé
dia fase substrato gnaisse e granito, todos A moderado fas e caatinga 
hipoxeróttla relevo suave ondulado e ondulado. 
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Compreende área situada nas Zonas Chapada Diamantina e Ser
ra Geral, nos municípios de Rio de Contas e Urandi. 

Proporção d os componentes - 45-30-25%, 

Extensão e percentagem - 100 km2; 0,026% da área . 

Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes são 
desenvolvidos de saprolito de gnaisses e granitos com influência de 
material retrabalhado de natureza argilo-arenosa proveniente das pró
prias rochas lo('..ais, referidos ao Pré-Cambriano Indiviso. O 3.° compo
nente é desenvolvido de saprolito de gnaisses e granitos. 

Relevo e altitude - Depressão do Rio São Francisco e Superfície do Es
pinhaço, com relevo suave ondulado e ondulado; altitude em torno de 
SOO metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, 4bTh, com cerca de 5 a 6 
meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150 e 4cTh com 3 a 4 meses 
secos e índice xerolérmico de 40 a 100, Aw de Koppen. Precipitação 
pluviométrica média anual em torno de 750 mm . 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária ' extensiva na caatinga, lavouras de algodão e cul
turas de subsistência . 

Principais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado tex
tura média fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado_ 

b) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS A moderado textura indiscrimina
da fase caaringa de várzea relevo plano; e 



c) SOLOS LITóLICOS DISTRóFICOS A moderado textura arenosa fase 
caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
quartzito. 

CC2Z - Assoe. de: CAMBlSOL EUTROFICO latossólico e não latossólico Tb 
textura média e argilosa fase substrato gnaisse e granit.o + PODZóLICO 
VhKMhLHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO Tb textura mé
dia/argilosa + SOLOS LITóLICOS EUTRÔFICOS textura arenosa e 
média fase substrato gnaisse e granito, todos A moderado fase caatinga 
hipoxer6fila relevo ondulado e forte ondulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Jequié, de Conquista, Cha
pada Diamantina e Serra Geral, nos municípios de Igaporã, GU3JJ.ambi, 
Candiba, Pindaí, Urandi, Brumado, Tanhaçu, Aracatu, Tremedal, Anagó, 
Vitória da Conquista, Poções, Boa Nova e Maracás. 

Proporção dos componentes - 45-30-25% . 

Extensão e percentagem - 3.650 km2; 0,938% da área. 

Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes d@ 
desenvolvidos do saprolito de gnaisses e granitos, com influência do ma.
terial -retrabalhado de natufe7..3 argilo-arenosa provenientes de rochas 
locais, referidas ao Pré-Cambriano Indiviso. O 3.° componente é prove· 
nientes de rochas locais, referidas ao Pré-Cambriano Indiviso. 

Relevo e altitude - Area Dissecada do Rio de Contas, Encosta Leste 
do Planalto e Superfície do Espinhaço, com relevo ondu1ado e forte on· 
dulado; 360 a 900 metros. 

Clima - 5bTh e 4bTh da classificação de Gaussen, com 5 a 6 meses se
cos e índice xerotérmico de 100 a ISO, havendo uma predominância do 
primeiro . Aw e BSwnh' de Kõppen. Precipitação pluviométrica média 
anual variando de 600 a 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, lavouras de algodão e cul
turas de subsistência. 

Principais inclusões -

a) LATUSUL VhRMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média e 
argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
tase caattnga hipoxerófila relevo ondulado; 

c) AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

d) LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRóFICO A moderado textura 
argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondu
lado; e 

e} PLANOSOL EUTROFICO Ta fase caa.tinga hipoxerófila relevo plano 
e suave ondulado. 
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Ce23 - CAMBISOL EUTRúFICO Tb C carbonátlco e não carbonático A modera
do textura média com cascalho fase caatinga hiperxerófila relevo plano 
substrato calcário. 

Compreende área situada na Zona Baixo Médio São Francisco, no 
município de Xique-Xique . 

Extensão e percentagem - 170 km2; 0,044% da área. 

Litologia e material originário - Material detrítico de natureza argilo
arenosa, em mistura com material proveniente da alteração de calcário 
do Grupo Bambuí. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco, com relevo plano; altitude em torno de 400 metros. 

Clima - 4aTh da c1assificação de Gaussen, com cerca de 7 a 8 meses 
secos e índice ",erotérmico de 150 a 200 . BSw"h' de Kõppen. Precipi
tação pluviomé1xica média anual em torno de 600 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxer6fila. 

Uso atual - Criação extensiva de caprinos, ovinos e bovinos na caatin
ga, algumas culturas de mamona e palma forrageira e poucas lavouras 
de subsistência. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTRÓFICO Ta raso C carbonático e não carbonático 
A moderado textura argilosa fase caatinga hiperxerófila relevo pIa
no substrato calcário; e 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFICO 
Tb abIÚptico textura média/argilosa fase caatinga hiperxerófila re
levo plano. 

VERT1SOL 

V1 - VERTISOL com e sem ~rbonato A moderado e chernozêmico fase 
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floresta subcaducifólia relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu~ 

lado . 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Litoral Norte e de Feira 
de Santana, nos municípios de Alagoinhas e Pedrão. 

Extensão e percentagem - 110 km2; 0,029% da área. 

Litologia e macerial origindrio - Folhelhos calcíferos, siltitos e calcá
rios referidos ao Cretáceo-Jurássico. 

Relevo e. altitude - Colinas do Recôncavo, com relevo suave ondulado, 
ondulado e forte ondulado; 100 a 260 metros . 

Clima - 5cTh da classificação de Gaussen, com 3 a 4 meses secos e ín
dice xeroténnico de 40 a 100. Am de Koppen. Precipitação pluviomé
trica média anual variando de 1. 000 a 1. 250 mm. 

Vegetação primária - Floresta subcaducifólia. 

Uso atual - Areas totalmente usadas, principalmente com pastagem. 



Principais inclusões -

a) PUDZOLICO VERMELHO AMARELO Ta A moderado textura mé
dia/argilosa fase flor esta subcaducif61ia relevo suave ondulado a 
forte ondulado; 

b) PODOLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura média 
e média/argilosa fa se floresta subcaducifólia ,·elevo suave ondulado 
e ondulado,' e 

C) :;OLOS Hll>RUMORFICOS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS fase 
floresta e campo de várzea relevo plano. 

V2 - Assoe. de: VERTISOL com e sem carbonato A moderado e chemozêrnl· 
co fase relevo suave ondulado + PODZúLICO VERMELHO AMARELO 
Ta A moderado textura média/argilosa fase relevo suave ondulado e on
dulado, ambos fase floresta perenit6lia e subperenifólia. 

Compreende áreas situadas na Zona do Recôncavo, nos municí· 
pios de Cachoeira, Santo Amaro, Amália Rodrigues, São Sebastião do 
Passé e São Francisco do Conde. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 560 km2; 0,144% da área. 

Litologia e material originário - Destacam-se áreas do Grupo Santo 
Amaro referidas ao Cretáceo Inferior. O Vertisol é proveniente de cal· 
cários, folhelhos calcíferos e siltitos. O Podzólico é derivado de folhe
lhos e siltitos. 

Relevo e altitude - Colinas do Recôncavo, com predominância de rele· 
vo suave ondulado, ocorrendo ondulado na área de Podzólico; 40 a 150 
metros. 

Clima - De acordo com a classificação de Gaussen, predomina 6a, com 
chuvas durante todo o ano e índice xcrotérmico O, ocorrendo também 
3dTh e 4dTh com 1 a 2 meses secos e índice xerotérmico de O a 40 . Af 
de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual variando de 1.250 
a 1.500mm. 

Vegetação primária - Floresta perenifólia e subpcrcnif6lia. 

Uso atual - .Áreas totalmente usadas principalmente com cana-de-açúcar 
(cerca de 75%), pastagens, bananeiras e dendê . 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura are
nosa/média e médi.a/argilosa fase floresta perenifólia e subperenif6-
lia relevo suave ondulado a forte ondulado,' 

b) :;UWS HIDROMORFICOS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS fase 
floresta e campo de várzea relevo plano,' 

C) SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A moderado textura arenosa fase 
floresta subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado substrato 
arenito; e 

d) SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo plano . 
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V3 - Assoe. de: VERTISOL A moderado c chernozêmico + PLANOSOL 
SOLODICO EUTROFICO Ta A moderado textura arenosa e média/ 
média e argilosa, ambos com e sem C carbonático fase fiares ta cadu
cit6lia relevo plano e suave ondulado. 

Compreende área situada na Zona do Nordeste, nos municípios 
de Serrinha, Biritinga e Teofilândia. 

Proporção dos componentes - 6040%. 

Extensão e percentagem - 280 km2; 0,072% da área. 

Litologia e material originário - O Vertisol é proveniente de folhelho 
intercalado com calcário. O Planosol é originário deste mesmo ma· 
terial, com provável influência de material arenoso no desenvolvimento 
da parte superficial. Estas rochas são referidas ao Cretáceo-Jurássico. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano, com ocorrência de relevo plano 
e suave ondulado; 200 a 300 metros. 

Clima - SbTh da classificação de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e 
índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo também uma área bem 
pequena de 5cTh com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 
100. Aw' de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual vari 
ando de 850 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Pecuária em área com pastagens plantadas e culturas de 
subsistência. 

Principais inclusões -

a) SOLOS ALUVIAIS EUTRóFICOS A moderado textura indiscrimi
nada fase floresta caducifólia. de várzea relevo plano; e 

b) PODZóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFI
CO Tb A moderado te;.;Lura arenosa/argilosa fase floresta caduci
fólia relevo ondulado. 

V4 - Assoc. de: VERTISOL com C carbonático A fraco c moderado fase 
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relevo suave ondulado e ONdulado + PLANOSOL SOLÓDICO e NÃO 
SOLóDICO, ambos EUTROFJCOS Ta com carbonato A fraco textura 
arenosa e média/média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado 
+ BRUNO NÃO CÁLCICO SOLODICO e NÃO SOLODICO pl8IIoSSÓ
lico com e sem carbonato A fraco textura arenosa c média/média e 
argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado, todos fase caatinga 
hipoxer6fila. 

Compreende área situada na Zona do Nordeste, nos municípios 
de Euclides da Cunha e Quijingue. 

Proporção dos componentes - 50-35-15%. 

Extensão e percentagem - 340 km2; 0,088% da área. 

Litologia e rnaterial origináno - O Vertisol é derivado de folhelhos 
intercalados COR] calcários referidos ao Cretáceo-Jurássico. O 2: e 3." 
componentes são proven ientes de arenitos, rothelhos e siltitos com 



provável influência de mnterial retrabalhado no desenvolvimento 
da parte superficial. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano e Outras Superfícies de Pedipla· 
nação, com predominância de relevo suavo ondulado e ondulado, ocor· 
rendo plano nas áreas de PlanosoI; 300 a 400 metros. 

Clima - SbTh da classifiC<.'lção de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses 
secos e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw' de Kõppen. Precipitação 
pluviométrica média anual em tomo de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófiJa. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e algumas culturas de 
subsistência. 

Principais inclusões 

a) AREIAS QUARTZOSAS DlSTROFICAS A fraco fase caatinga hipc>
xerófila relevo plano e suave ondulado; e 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb A fraco textura arenosa( 
média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. 

V5 - Assoe. de: VERTISOL + CAMBISOL EUTROFICO Ta raso e não raso 
textura argilosa e média fase rochosa/pedregosa e não pedregosa 
substrato calcário, ambos com e sem carbonato A fraco fase caatinga 
hiperxerófj.la relevo plano. 

Compreende áreas sltuéldas nas Zonas Sertão do São Francisco 
e Baixo Médio São Frano:::isco, nos municípios de Curaçá e Juazeiro. 

Proporção dos componentes - 75-25%. 

Extensão e percentagem - 960 km2; 0,24% da área. 

Lifologia e material origindrio - O Vertisol é desenvolvido principal
mente de calcário caatinga referido ao Terciário-Ouaternário e dI.! 
calcário cinzento do Grupo Bambuí-Pré-Cambriano A. Em alguns 
locais verifica-se ocorrência de rochas ricas em minerai.s máficos, refe
ridas ao Pré-Cambriano. O Cambisol é desenvolvido principalmente 
de calcário do Grupo Bambuf. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio 550 
Francisco e Outras Superfícies de Pediplanação. com ocorrência de 
de relevo plano; 400 a 500 metros. 

Clima - Predomina o tipo 5aTh e uma pequena área de 4aTh da 
classificação de Gaussen, ambos com 7 a 8 meses secos e índice xeI'(>. 
térmico de 150 a 200, ocorrendo também uma área de 2c com 9 a 11 
meses secos e índice xeroténnico de 200 a 300. BSw'H', BSw" e Aw" de 
Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual variando de 400 a 
450"mm. 

Vegetação primdria - Caatinga hiperxer6fila. 
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Uso atual - Criação extensiva, principalmente de caprinos e bovinos. 
Além disso, foi implantado um projeto de irdgação (Projeto Manda~ 
caru) na área do Vertisol, o qual tt'm dado bons resultados para 
culturas de uva, citros e forrageiras. 

Principais inclusões-

a) BRUNOS NilO CALCICOS INDISCRIMINADOS fase pedregosa 
caatinga hiperxerófila relevo plano e suave oMulado,' 

b) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de PLANOSOL SOLóDICO e 
SOLONETZ SOLODIZADO A fraco fase pedregosa caatinga hiper
xerófila relevo plano e suave ondulado; e 

c) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

V6 - Assoe. de: VERTISOL fase felevo plar'..o, suave ondulado e ondulado' 
+ SOLOS LlTóLlCOS EUTRóFICOS texturas siltosa e média fase 
substrato xisto e gnaisse + CAMBISOL EUTROFICO Ta litólico textura 
siltosa fase pedregosa substrato xisto, ambos fase relevo ondulado e 
ondulado, todos A fraco e moderado fase caatinga hiperxer6fita e 
hipoxerófila. 

Compreende área da Zona do Nordeste, nos municípios de Araci, 
Tucano c Quijingue. 

Proporção dos componntes - 45-30-25%. 

Extensão e percentagem - 660 km2 ; O 170% da área. 

Litologia e material originário - Os Solos Litólicos e Cambisols são 
desenvolvidos a partir de xistos do Pré~ambriano B e de gnaisses. Os 
Vertisols são também desenvolvidos deste material e de folbelbos calci
feros r eferidos ao Cretáceo-Jurássico. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies :le Pediplanação, predominando 
relevo suave ondulado e ondulado, ocorrendo plano na área de Ver .. 
tisol; 200 a 300 metros. 

Clima - Conforme a classificação de Gaussen 5bTh, com 5 a 6 meses 
secos e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw' de Koppen. Precipita
tação pluviométrica média anual variando de 600 a 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila e hipoxer6fila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e culturas de subsistência. 

Principais inclusões -

a) BRUNO NÃO CÁLCICO textura média e média/argilosa fase caa
tinga hiperxerófila e hipoxerófila relevo suave ondulado,' e 

b) PLANOSOL SOLóDICO EUTRóFICO Ta fase caatinga hiperxer6-
fila relevo plano e suuve ondulado. 

V7 - Assoe. de: VERTISOL + BRUNO NÃO CALCICO vértico textura mé-
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dia/argilosa, ambos fase pedregosa relevo suave ondulado e ondulado 
+ SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS textura média fa se relevo suave 



ondulado, ondulado e forl2 ondulado substrato gnaisse + PLANOSOL 
SOLODICO EUTRóFICO Ta textura arenosa e m édia/média e argilosa 
fase relevo plano e suave ondulado, todos A fraco fase caatinga hipcr
xerófila. 

Compreende área da Zona do Nordeste, nos municípios de Quei
madas, Araci e Santaluz 

Proporção dos componentes - 30-30-20%. 

Extensão e percentagem - 440km2; 0,114% da área. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de rochas gnáis· 
sicas do Pré-Cambriano Indiviso. Os dois primeiros componentes 
(especialmente o Vertisol) estão mais relacionados com rochas mais 
ricas em minerais máfjcos. l! provável que haja influência de mate· 
rial rctrabalhado arenoso c arena-argi loso no desenvolvimento da 
parte superficial do Planosol e Bruno Não Cálcico. 

Relevo e altitude - Outras Superfíc ies de Pediplanaç.ão, com predo. 
minância de relevo suave ondulado e ondulado, ocorrendo forte ondu
lado nos Solos Litólicos c plano na área de Planosol; altitude em 
tomo de 300 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, 5bTh com 5 a 6 meses 
secos e índice xerotérmico de 100 a 150. Aw' de Kõppen. Precipi
tação pluviométrica média anual variando de 550 a 600 mm. 

Vegetação primdria - Caatinga hiperxerófila. 

Uso alual - Pecuária extensiva na caa tinga c poucas culturas de 
subsistência. 

Principais il'lclusões -

a) PODZúL!CO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÚ
FICO A f Taco fas e caruinga hiperxerófila ,"elevo suave ondulado; 

b) SOLOS ALUVIAIS EUTRúFICOS textura indiscriminada fase 
caatinga de várzea relevo plano; e 

c) REGOSOL EUTROFICO e DlSTRÚF!CO A fraco textura arenosa 
fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado. 

V8 - Assoe. de: VERTISOL fase caatinga hiperxerófila + CAMBJSOL 
EUTROFICO Ta raso e não raso textura argilosa e média fase caatinga 
hiperxerófila substrato calcdrio + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de 
SOLONETZ SOLODIZADO e PLANOSOL SOLúDICO EUTROFICO Ta 
textura arenosa média/média e argilosa fase caatinga hiperxerófila 
e de várzea, todos fase pedregosa e não pedregosa + SOLOS ALUVIAIS 
EUTRóFICOS textura indiscriminada fase caatil'lga de várzea, todos 
A fraco fase relevo plano. 

Compreende áreas situadas na Zona Baixo Médio São Francisco, 
nos municípios de Juazeiro, Sento Sé e Xique-Xique. 

Proporção dos componentes - 30-30-20.20%. 
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Extensão e percentagem .- 400 km2; 0,103% da área. 

Litologia e material origmdrio - As áreas desta associação estão 
situadas em partes baixas marginais ao rio São Frnncisco, influen
ciadas em grande parte por sedimentação recente que constitui o ma
terial originário dos Solos Aluviais e que tem também importância 
na fonoação do Solonetz Solodizado e do Planosol, os quais estão 
mais relacionados com material proveniente de rochas gnáissicas do 
Pré-Cambriano Indiviso. O Vertisol e o Cambisol o;ão derivados de 
calcário caatinga do Terciáric:;Quaternário, com provável contribui
ção de material sedimentar mais recente, referido oa Holoceno, pelo 
menos em algumas áreas. 

Relevo e altitude - Superfície Aplainada da Depressão do Rio São 
Francisco, com relevo plano: 400 a 500 m etros. 

Ciima - 2b e 2c de classificação de Gaussen, com 9 a 11 m eses secos 
e índice xerotérmico de 200 a 300 ocorrendo também 4aTh com 7 a 8 
meses secos c índice xerotérrnico de 150 a 200. BSwh' de Kõppen. 
Precipitação pluviométrica média anual variando de 400 a 650 mm. 

Vegetação primária - Ocorre uma predominância de caatinga hlper
xerófiJa, ocorrendo também caatinga de várzea sobre área de Solonetz 
solodizado, PIanosol e Solos Aluviais. Sobre o Vertisol e Cambisol 
ocorre caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Praticamente Jlão se constata agricultura nessas áreas, 
que são aprovcitad.ls para criação extensiva de caprinos e bovinos 
na caatinga. 

Principais inclusões 

a) BRUNO NÃO CALCICOS INDISCRIMINADOS fase pedregosa 
caatinga hiperxer6fila relevo plano e suave ondulado; 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRO
FICO Tb plinthico ou com fragipan A fraco textura arenosa e mé
dia/média e argilosa fase caatinga hiperxeró/ila relevo plano; 

c) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco textura arenosa e média 
fas e caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado sub~ 
trato gnaisse; e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

SOWS HALOMORFICOS 

SM - SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscriminada 
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fase relevo plano. 

Comprccnde áreas situadas nas Zonas do Litoral Norte, Recôn
cavo, Cacaueira e Extremo Sul, nos u Junicípios de Caravelas. llhéus. 
Maraú. Camamu. Nilo Peçanha, Valença, Jaguaribe, Maragoaipe, Ca
ch0eira, Santo Amaro, São Francisco do Conde. Conde e Jandaíra. 

Extensão e percentagem - 1.000 km2; 0,25% da área. 



Litologia e material originário - Sed.imcntos recentes (do H01oceno), 
não consolidados, de origem flúvio-marinha. arenosos, siltosos c argi~ 

10sos em mistura com detritos orgânicos. 

Relevo e altitude - Baixada Litorânea, Tabuleiros Costeiros e Colinas 
do R~~<.imc3vo, com relevo i·lano; O a 5 metros. 

Clima - 6a de Gaussen, com chuvas durante todo o ano e índice xlf;ro
ténnico O. Ocorre uma área de 3dTh com 1 a 2 mes~ secos e índice 
xerotérmico de O a 40. Af e As' de Kõppen. Precipitação pluviemé· 
trica média anual variando de 1.250 a 2.000mm. 

Vegetação primária - Manguesais. 

Uso atual - Nenhuma utilização agríco1a. 

Principais inclusões -

a ) GRUPAMENTO INOlSCRIMINADO de SOLOS HIDROMúR"ICOS 
GLEYZADOS + SOLOS ORGÂNICOS fase floresta e campo d, 
várzea relevo plano; 

b) PODZOL A moderado c proeminente textura arenosa fase floresta 
perenifólia de restinga e campo de restinga relevo plano; e 

c) AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTRúFICAS fase floresta 
perenifólic" de restinga. e campo de restinga relevo pla~o e suave 
ondulado. 

5S! - Assoc. de: GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLONETZ SOLO-
DIZADO e PLANOSOL SOLÚDICO EUTRÚFICO. ambos Ta textura 
arenosa e média/média ~ :!rgiJosa fase floresta ciliar de carnaúba e 
caatinga hiperxerófila + AREIAS QUARTZOSAS DISTRÚFICAS e 
EUTRóFICAS com e sem fragipan fase caatinga hipuxerófila, todos 
A fraco fase relevo plano. 

Compreende áreas s ituadas na Zona Baix.o Médio São Francisco, 
nos municípios de Ibotirama e Xique-Xíque. 

Proporção dos componentes - 75-25%. 

Extensão e percentagem - 900 km2; 0,232% da área. 

Litologia e material origindrio - O Solonetz e o PlanosoI são desen
volvidos de sedimentos arenosos e areno-argilosos ao Holoceno, en
quanto as Areias Quartzosas provêm de material de natureza areno
quartzosa referido à Formação Vazantes-Terciários/Quaternário. 

Relevo e altitude - Terraço <lo Rio São Francisco, com relevo plano; 
em torno de 400 metros. 

Clima - 4aTh de Gaussen, com cerca de 7 a 8 meses secos e índice 
xeroténnico de 150 a 200, ocorrendo também uma área de 4bTh com 
5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150. BSw"h' de 
Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual variando de 600 a 
700mm. 
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Vegetação primária - Floresta ciliar de ClUllaúba e caatinga hiper
xerófila nas áreas de Solonetz Solodizado e Planosol; constatou-se 
também caatinga hiperxerófila sobre Areias Quartzosas. 

Uso atual - Pecuária exten::iiva em pequena escala na caatinga. 

Principais inclusões -

a) SOLOS ALUVIAIS DISTROFICOS e EUTROFICOS textura indis
criminada fase caatinga de vdrzea relevo plano; 

b) PLANOSOL EUTROFICO A fraco textura arenosa e média/média 
e argilosa fase caatinga de várzea relevo plano. 

SS2 - Assoe. de: GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLONETZ SOLO-
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DIZADO e PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO, todos Ta textura are
nosa e média/ média e argilosa + SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS 
textura arenosa e média fase substrato gnaisse e granito + BRUNO 
NA.O CALCICO vértico textura média/argilosa, todos A fraco fase caa
tinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado. 

Compreende áreas situadas na Zona Sertão do São Francisco, 
nos municípios de Abaré, Chorroch6, Macururé e Rodelas. 

Proporção dos componentes - 6O-2().20%. 

Extensão e percentagem - 1.980 km2; 0,509% da área. 

Litologia e material origindrio - Solos desenvolvidos do saprolito de 
gnaisse do Pré-Cambriano Indiviso e de granitos , com alguma influ
ência de cobertura arenosa no desenvolvimento da parte superficial 
dos solos. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com relevo 
plano e suave ondulado; 320 a 640 metros. 

Clima - De acordo com a classificação de Gaussen são encontrados 
os biocJimas 2b e 2c com cerca de 9 a 11 meses secos e índice xercr 
térmico de 200 a 300. BSw'h' de Kõppen. Precipitação pluviométrica 
média anual variando de 350 a 400 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerofila. 

Uso atual - Criação extensiva (principalmente de caprinos) na 
caatinga. 

Principais inclusões -

a) REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO A fraco textura arenosa 
fase caatinga hiperxeróflla relevo plano e suave ondulado; 

b) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco fase caatinga hiper
xerófila relevo plano,· 

c) P0DZúLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRo. 
FICO A fraco textura arenosa e média/média e argilosa fase co/J~ 
creciondria e não concreciondria pedregosa e não pedregosa caa,. 
tinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; 



d) VERTI SOL fase caatinga hiperxerófila relevo plano e Sl4Qve 

ondulada; 

e) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco textura arenosa e mé· 
dia fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxe.r6fila relevo plano 
e suave ondulado,' e 

f) SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS textura indiscriminada fase 
caatinga de várzea relevo plano. 

SS3 - Assoc. de: GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLONETZ SOLO-
DIZADO e PLANOSOL SOLODICO EUTROFlCO, todos Ta textura 
arenosa e média/média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado 
+ SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média fase 
relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito, todos 
A fraco fase caatinga hiperxerófila. 

Compreende áreas situadas na Zona Sertão do São Francisco, 
nos municípios de Rodelas, Glória e Paulo Afonso. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem .- 360 km2 ; 0,093% da área. 

Litologia e material origi1lário - Solos desenvolvidos do saprolito de 
gnaisses do Pré-Cambriano Indiviso e de granitos com alguma influ
ência de cobertura de rnatet'ial arenoso no desenvolvimento da parte 
superficial, principalmnte do Planosol e Solonelz Solodizado. Area 
de contacto entre O Pré-Cambr iano Indi.viso e do Cretáceo. O material 
originário dos solos é proveniente de granitos. de arenitos e folhelhos 
do Cretáceo. 

Relevo e altitudi! - Oulr,ls Superfícies de Pediplanação, com pred<r 
minância de relevo plano e MtaVe ondulado. ocorrendo ondulac1o nos 
Solos Litólicos; 200 a 300 metros. 

Clima - 4aTh e 3aTh de Gaussco, com cerca 7 a 8 mes.s secos c 
índice xerotélmico de 150 a 200, ocon-cndo também 2c e 2b com 9 '1 

11 meses secos e índice xerotérmico de 200 a 300. BSs'h' e BSsh' d«: 
Koppen. Precipitação plu.viométrica média anual variando a 400 a 
6OOmm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Criação ext:.!nsiva (principalmente de caprinos) na 
caatinga. 

Principais inclusões -

a) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco fase caalillgo 
hiperxerófila relevo ,lar:c. e suave ondulado; 

b) BRUNO NÃO CALCICO textura média/argilosa fase pedregosa 
e rochosa caatinga hiI'erxeró/ila relevo plano e suave ond«lado; 

c) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase caMinga de várzea 
relevo plano; 
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d) AFLORAMENTOS DE ROCHA; e 

c) PLANOSOL EUTRóFlCO Ta A fraco textura arenosa/média fase 
caatinga hiperxerófila relevo plano. 

SS4 - Assoe. de: SOLONETZ SOLODIZADO + PLANOSOL SOLóDICO 
EUTRúFICO, ambos Tb e Ta textura arenosa e média/média e argi· 
10sa + SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DISTROFICOS textura 
arenosa, media e siltosa fase substmlo meta·siltito e meta~renito, 

todos A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo plano t suave 
ondulado. 

Compreende área situada nas Zonas do Litoral Norte e do Nor
deste, nos municípios de Itapicuru e Rio Real. 

Proporção dos componentes - so.3,S.i15%. 

Extensão e percentagem - 330 km2; 0,087% da área. 

Litologia e material origirntrio - Produtos de decomposição de meia
siltitos e meta-arenitos da Formação Estância~ambro Ordoviciano. 
Nota-se a lguma influência dl"! cobertura de material a.,-cnoso no desen
volvimento da parte superficial dos solos. 

Relevo e artitude - Tabul~iros Costeiros c Bacia de Tucano, com re· 
levo plano e suave ondulado; em torno de 200 melros. 

Clima - 5bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico 
de 100 a 150, ocorrendo também uma área de 5cTh com 3 a 4 meses 
secos e índice xerotérmico de 40 a 100. BSsh' e As' de Kõppen. Pre· 
cipitação p luviométrica médiJ anual variando de 550 a 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões -

3) SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS textura indiscriminada fase 
caatinga de vdrzea relevo plano,' 

b) AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

c) REGOSOL A fraco textw'a arenosa fase caatinga hiperxerófila 
relevo plano; e 

d) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFI
CO Tb abníptico plin thico textura média/argilosa fase cac.tinga 
relevo plano. 

SOLOS HIDROMORFICOS 

HGl - GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS GLEYZADOS + SOLOS 
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ORGANICOS, ambos INDISCRIMINADOS fase campo e floresta pere· 
l1ifólia de várzea relevo plano. 

Compreende áreas s ituadas nas Zonas Cacaueira e Extremo Sul, 
nos municípios de Prado, Itamaraju, Porto Seguro, Santa Cruz Ca· 
brália, Belmonte e Canavieiras. 



Extensão e percentagem - 1060 km2; 0,273% da área. 

Litologia e material originário - Sedimentos recentes, arenosos, silto
sos, argilosos e detritos orgânicos referido ao Holoceno. Tais detrito~ 
orgânicos (especialmente detritos vegetais) em maior quantidade dão 
origem aos Solos Orgânicos. 

Relevo e altitude - Baixa Litorânea, com relevo plano; 5 a 50 metro!'. 

Clima - 6a de Gaussen com chuvas duran te o ano e índice xC"roté."
mico O, ocorrendo 4dTh com 1 a 2 meses s~cos e índice xeroténnic ) 
de O a 40. Af e Am de Koppen. Precipitação pluviométrica médi ~ 

anual variando de 1.250 a 2.000 mm. 

Vegetação primária - Campo e floresta perenifóIia de várzea_ 

Uso atual - Verifica-se utilização agrícola (especialmente com horti
cultura e cana-de-açúcar) nas áreas menos encharcadas. 

Principais inclusões -

a) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminacn 
fase campo e floresta perenifólia de várv a relevo plano; e 

b) PODZOL A moderado e proeminente tex l 1.:ra arenosa fase flo,,~sla 

perenifóUa de restinga e campo de resthga relevo plano. 

HG2 - GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLO:; GLEYZADOS + SOLOS 
ALUVIAIS, ambos INDISCRIMINADOS fase campo e floresta pereni
fólia de vdrzea relevo plano. 

Compreende áreas situadas na Zona do Litoral Norte, nos muni
cípios de Conde e Entre Rios . 

Extensão e percentagem -- 220 km2 ; 0.057% d~\ área. 

Li/ologia e material originário - Sedimentos recentes de origem aluo 
vial e colúvio-aluvial-arenosos, siItosos e argiloso!'. referidos ao 
HoJoceno. 

Relevo e altitude - Baixada Litorânea e Co!inas do Recôncavo, com 
relevo plano; 5 a 50 metros . 

Clima - 3dTh de Gaussen, com 1 a 2 meses secos e fndice xeroténnico 
de O a 40, ocorrendo também 5cTl'\, com 3 a 4 meses secos e índice 
xeroténnico de 40 a 100. As', Aw' e Aw de Kõppen. Precipitação plu
viométrica média anual variando de 1.250 a 1500 Mm. 

Vegetação primário. - Campo c floresta perenifólia de várzea. 

Uso atual - Areas cultivada!>. nas partes com melhor drenagem, espo· 
cialment e com hortaliçíls, C'a na-de-açúcar , milho c reijão. 

Principais inclusões --

ai SOLOS ORGANICOS INDISCRIMINADOS fase campo e floresta 
perenif6lia de várzea relevo plano; 
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b) PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO Ta A moderado textura are
nosa e média/ média e argilosa fase floresta subperenifólia e 
subcaducifólia relevo plano; e 

c) PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb plinthico A moderado 
textura média/argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave 
ondulado. 

SOWS ALUVIAIS 

Ac - SOLOS ALUVIAIS EUTRúFICOS SOLúDICOS e NAO SOLúDICOS Ta 
A moáerado textura indiscriminada fase floresta. caducifólia de várzea 
relevo plano. 

Comprce·nde área situada na Zona cio Médio São Francisco, nu 
município de Malhada. 

Extensão e percentagem - 140 km2; 0,036% da área. 

Litalogia e material origin{ÍI io - Sedimentos de origem fluvial refe
ridos ao Holóceno. 

Relevo e llltitude - Terraço do Rio São Francisco, com relevo plano; 
em tomo de 450 metros. 

Clima - De acordo com a dassificação de Gaussen, 4bTh, com cerca 
de 5 a 6 meses secos e índic::! y.erotérmico de 100 a 150. Aw de Kõppen. 
Precipitação pluviométrica média anual de cerca de 900 mm. 

Principais inclusões -

a) PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO Ta A fraco c moderado fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; e 

b) CAMBISOL EUTRóFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa fase 
caatinga hipoxerófila arbórea relevo plano substrato calcdn·o. 

Acdl - Assoe. de: SOLOS ALUVIAIS EUTRúFICOS (SOLúDICOS e 
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NAO SOLúDICOS) e DISTRúFICOS Ta c Tb texlura indis
criminada fase floresta caducifólia de várzea e caatinga de 
vdrzea + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de PLANOSOL 
SOLÓDICO EUTRúFICO e SOLONETZ SOLODIZADO. ambos 
Ta textura arenosa e média/média e argilosa fase caatinga 
hipoxerófila de várzea e floresta ciliar de carnaúba, todos A fraco e 
111oderado relevo plano 

Compreende áreas situadas nas Zonas Baixo Médio São Fran
cisco, e do Médio São Francisco, nos municípios de Malhada, Bom 
Jesus da Lapa, Paratinga, lbolirama, Xique-Xique c Sento sé. 

Proporção dos componentes - 7()..30%. 

E:xtensão e peruntagem - 2790 km2; 0.717% da área. 

li.tologia e material origina rio - Sedimentos arenosos, siltosos e 
argilosos de origem fluvial c colúvio-aluvial referidos ao Holoceno. 
O Grupamento Indiscriminado evolui desse material ou pode estar 



Aed2 

também relacionado a gm:dsses elo embasamento cristalino nas bor
das dessas áreas. 

Relevo e altitude - Terraço do Rio São Francisco, com relevo plano; 

420 o 460. 

Clima - 4bTh da classificação de Gaussen com 5 a 6 mese~ seco.':, 
índice xcrotérmico de 100 a ISO, ocorrendo também 4aTh, com 7 a 
8 meses secos e índice xerotümico de 150 a 200. Aw, BS"h' e BSw'h' 
de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual variando de 600 
a 900 mm. 

Vegetação primária - Ocorrência de floresta caducifólia de várzoa 
e caatinga de várzea sobre Solos Aluviais. verifica-se também caa
tinga h ipoxerôfila de várzea c floresta ciliar de carnaúba sobre ánm 
de Planosol c Solonetz Solodizado. 

Uso atual - As áreas onde os Solos Aluviais não o.prcsentam pro. . 
blemas de drenagem e sal in idade, são muito cultivadas com cebola , 
mi lho, fe ijão, cana-de-açúcar, pastagem e fruteiras. As d~mai s áre<l , 
ficam entregues à pecuária f:xtensÍva. 

Principais inclusões -

a) VERTISOL fase floresta caducifólia de várzea e caatinga de 
várzea relevo plano,' 

b) PODZÓLICO VERMELHO AMAREW EQUIVALENTE EUTRÓ
FICO textura arenosa e média/média e argiJosa fase caatinga 
relevo plano,' 

c) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS e EUTRÓFICAS com ou 
sem fragipam fase caatinga relevo plano; 

e) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A fraco textura 
média fase caatinga relevo plano; e 

f) CAMBISOL EUTRóFICO To e Tb A fraco textura média e arQilosa 
fase caatinga relevo plano. 

d) PLANOSOL EUTRúFICO Ta A fr(lco e moderado textura arenosa 
e média/média e argilosa fase caatinga llÍpoxeró/ila e caatinga de 
várzea relevo plano. 

- Assoe. de: SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS (SOLÓDICOS e 
NÃO SOLóDICOS) e DISTRÓFICOS To e Tb textur3 indiscriminada 
+ GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de PLANOSOL SOLÓDICO 
EUTRóFICO e SOLONETZ SOLODIZADO, ambos Ta textura oreno". 
e média j média e argilosa, todos A fraco e moderado fase caatinga de 
várzea relevo plano. 

Compreende áreas s ituadas nas Zonas Sertão do São Francisco 
e Baixo Médio São Francisco, nos municípios de Sento Fé, Juazeiro, 
Curaçá, AbaTé e Chorrochó. 

Proporção dos componen. tes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 1049 km2 ; 0,270% da área. 
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Litologia e material origirldrio - Sedimentos arenosos. siltosos e argi. 
10505, de origem fluvial e çolúvio-aluvial, referidos ao Holoceno. O 
Grupamento I ndisc riminado l' volui desse material ou pode es tar lam
bém relacionado com gnaisses do Embasamento Cristalino nas bordas 
dessas áreas. 

Relevo e altitude _. Terraço do Rio São Francisco e Outras Super
fícies de Peru pIa nação, com relevo p lano; 300 a 400 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, 4aTh e 5aTh com 7 a 8 
meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200, ocorrendo também 2b 
e 2c, com 9 ~ 11 meses secos e índice xerotérmico 200 a 300. BSwh' 
e BSw'h' de }~õppen. Precipitação p luviométrica média anual varian
do de 350 a 5 ~;0 mm. 

Vegetação primária - Caatinga de várzea. 

Uso atual - As áreas onde os Solos Aluviais não apresentam proble
mas de drenagem e salinidaàe, são intensivamente cultivadas, êspe
cialmente com cebola. As demais áreas ficam entregues à pecuária 
extensiva. 

Principais inclusões -

a) VERTISOL fase caatinga de várzea relevo plano; 

b) PODZúIJCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFI
CO plint}-.jço e não plinthico textura arenosa e média/média e 
argilosa fuse caatinga hiperxerófila relevo plano; e 

c) AREIAS QUARTZOSAS fase caatinga hiperxerófila relevo plano. 

soros LlTOLlCOS 

Rdl - Assoe. complexa de: SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS A fraco e mo-
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derado textura arenosa e média fase caatinga altimonlana e/ou campo 
altimontano e/ou caatinga hipoxerófila e/ou cerrado relevo ondulado, 
forte ondulado e montanhoso substrato quartzito, arenito e xisto 
+ AFLORAMENTO DA ROCHA. 

Compreende áreas situadas nas Zonas de Senhor do Bonfim, 
Encosta da Chapada Diamantjna, Chapada Diamantina, Serr a Geral, 
Baixo Médio São Francisco e do Médio São Francisco. nos municípios 
de Xique-Xique, Moro-pará, Oliveira dos Brejinhos, Ibotirama, Paratinga, 
Riacho de Santana, Igaporã. Macaúbas, Boquira, Botuporã, Guanambi, 
Caetité, Paramirlm, Agua Quente, Rio do Pires, Piatã, Abaíra, Mucugê, 
Bonina1, Seabra, Bl'Otas de Macaúbas, Ipupiara, Barra do Mendes, 
Palmeiras, Lençóis, Andaraí, Ibicoara, Iramaia, Barra da Estiva, Ituaçu, 
Contendas do Sicorá, Ibipeba, Piritiba, Miguel Calmon, Jacobina, Saúde, 
Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim, Jaguarari, Campo 
Formoso, Cordeiros e Piripá. 

Proporção dos componentes - Trata-se de associação complexa, não 
sendo possível definir a proporção dos componentes. 

Extensão e percentagem - 21.570 km2 ; 5,544% da área. 



Lirologia e material originário - Os Solos Litólicos r;;ão provenientes. 
principalmente de arenitos e quartzitos do Pré-Cambriano A e B. 

Relevo e altitude - Depressão do Rio São Francisco e Superfície do 
Espinhaço, com relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso; 420 
a 1.500 metros. 

Clima - De acordo com a classificação de Gaussen, predomina 4bTh 
com 5 a 6 meses secos, indice xeroténnico de 100 a 150, ocorrendo, 
também 4cTh e ScTh com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 
40 a 100 e uma pequena área de 4aTh com 7 a 8 meses secos e índice 
xerotérmico de 150 a 200. Cfbl, BSw'lf_ Aw", Aw' e Aw de Kõppen. 
Precipitação pluviométrica média anual, variando desde 650 até 
1.100mm. 

Vegetação primária - Caatinga altimontana, campo altimontano, 
caatinga hipoxerófila, cernldo e formações rupestres. 

Uso atual - Áre"ls praticamente não utilizadac; com agricultura. Con.!§
tatam-se poucas lavouras de subsistência nas áreas das inclusõos . Al
guma pecuária extensiva é feita nas áreas de campo e cerrado. 

Principais inclusões-

a} SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS e DISTROFICOS A fraco, mo
derado e proeminente textura indiscriminada fase caatinga hipo
xerófila, caatinga altimontana, ce"ado e campo altimonlano 
relevo ondulado e forte ondulado substrato filito, tonalito, siltito, 
riolito, granito e gnaisse; 

b) AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS fase pedregosa e rochosa 
cerrado relevo plano e suave ondulado; 

c) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura mó.ia 
fas e caatinga altim.ontantl relevo plano e suave ondulado; 

d) SOLOS COLUVIAtS INDISCRIMINADOS fase caatinga altimor.
tana relevo ondulado suave e ondulado,' 

e) LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTROFICO e DISTR')FIOJ 
textura média e argilosa fase caatinga hipoxerófiTa relevo plano e 
suave ondulado; 

f) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE KITRC 
FICO Tb A moderado textura média/ argilosa fase caatinga hipo
xerófila relevo suave ondulado e ondulado; e 

g) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb textura média/a-gil05o 
fase caatinga hipoxeró/ila relevo suave ondulado e ondulado. 

Rd2 - Assoe. complexa de: SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS a fraco e mo-
derado textura arenosa e média fase relevo suave ondulado, onáulado, 
forte ondulado e montanhas!) substrato quartzito e arenito + AREIAS 
QUARTZOSAS DISTROFICAS A moderado e proeminente + LATOSOL 
VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado textura ;nédia, 
ambos fase relevo plano e suave ondulado, todos fase caatinga hipoxe
rófila e/ou caatinga altimontana e/ou campo altimontano e/ou czrrado 
+ AFLORAMENTOS E ROCHA. 
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Compreende áreas das Zonas do Nordesle, Médio São Francisco, 
Serra Geral, Encosta da Ch.'l.pada Diamantina, Chapada Diamantina c 
do Baixo Médio São Francisco, nos municípios de Gentio do Ouro. 
Xique-Xique, Barra do Mendes, Ibipeba. Morro do Chapéu, Jacobina. 
Miguel Calmon, Macaúbas, Riacho de Santana c Tucano. 

Proporção dos componentes - Trata-se ue associação complexa, não 
sendo possível definir a proporção dos componentes. 

Extensão e percentagem - 3800 Jan2; 0,977% <la área. 

Litologia e material originário - Quartzitos e arenitos do Pré--Cam
briano A e B, constituem as principais fontes ue material originário 
dos Solos Litólicos e das Areias Quartzosas. O Latosol é desenvolvido 
de recobrimento de material areno-arg iloso sobre as rochas citadas 
com provável contribuição de material provenien te des tas rochas. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço~ com predominância de 
relevo plano e suave ondulado, ocorrendo ondulado, forte ondulado 
c montanhoso nos Solos Li lólicos; 300 a 1.000 metros 

Clima - De acordo com a classificação de Gaussen 4bTh, SbTh com 
5 n 6 meses secos, índice xeroténnico de 100 a 150, ocorrendo 4cTh 
com 3 a 4 meses secos e índice xcroténnico de 40 a 100. BSw"h', Cfbl. 
Aw" e Aw' de Kõppen. Predpitação pluviométrica média anua1, vari
ando de 550 a 800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila, caatinga altimontana, 
campo altimontano e cerrado. 

Uso alua( - Areas praticamente não utilizadas com agricultura. 
Poucas culturas de subsis tênda são encontradas nas áreas dos Latosols 
e das Areias Quartzosas. Algumas pecuária exten!;iva é praticada 
nas áreas de campo e cerrado. 

Principais inclusões-

a) SOLOS L1TOLlCOS INDISCRIMINADOS tase caatinga hipoxer6-
fila, caatinga aItimonlana, cerrado e campos altimontano3 relevo 
ondulado e forte ondulado substrato diversos (xisto, !ilito, sUtito, 
granito e gna.isse); 

b) SOLOS COlUVIAIS INDISCRIMINADOS fa se caatinga hipoxer6-
fila relevo suave ondulado e ondulado; 

c) PODZOL A proeminente fase campo altimontano e floresta subca· 
ducifólia e subperenif61Ul. altimontana relevo plano; 

1) LATOSOl VERMELHO ESCURO EUTROFICO e DISTROFICO A 
moderado textura média e argilosa fase caatinga altimontana 
relevo plano; 

e) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Tb A moderado textura m é
dia/argilosa fase caatinga hipoxcró/ila relevo suave ondulado e 
ondulado; e . 

f) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTROFICO textura argilosa 
fase caatillga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado. 



Rd3 - Assoe. de: SOLOS LITóLICOS DISTRóFICOS A fraco e moderado 
textura a rgilosa e média fase relevo suave ondulado e ondulado subs
I ralo si/lilo + LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A 
fraco e moderado textura média fase relevo plano e suave ondulado, 
ambos fase caatinga hipoxerófila. 

Compreende área da Zona da Serra Geral, nos municípios de Ma
caúbas, Botu porã e IgaptJ::ã. 

Propo rção dos componentes - 7()..30%. 

Extensão e percentagem - j80 km2 ; 0, 150% da á rea . 

Lirologia e material o.riginá,;o - Solos Litólicos são desenvolvidos de 
siltitos refe ridos ao Pré-Cambriano B. O Latosol é formado a partir 
de recobrimento de ma teria l ~l ren().arg iloso sobre o Pré-Cambriano. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço com p redominância de 
relevo suave ondulado, ocorrendo ondulado nos Solos Lit61icos c plano 
na área de Latosol; em tomo de 900 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen 4bTh, com 5 a 6 meses 
secos e índice xero térmico de 100 a 150. BSw"h' de Kõppcn. Precipi~ 

tação pluviométrica média anual em torno de 700 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso alual - Pecuária ex tensiva na caatinga e algumas culturas de 
subsistência nas á reas de Lalosol. 

Principais inclusões -

a) PODZóLlCO VERMELHO AMARELO Tb «xlura arenosa/ a rgilosa 
fase pedregosa caatil'l[!a hipoxerófila relt!vo suave ondulado e 
ondulado; 

b) SOLOS AlUVIAIS EUTROFICOS tex tura indiscri minada fase caa· 
tinga hipoxerdlila relevo plano; e 

c) SOLOS LlTó LICOS I NDISCRIMI NADOS fase cDOl inga hipoxeró· 
fila relevo ondulado wbstrato granito, xisto e cateclasito. 

Rd4 - Assoe. de: SOLOS LITOLICOS DISTRóFICOS textura arenosa e média 
f ase subslralo quartzilO .... PODZó LlCO VERMELHO AMARE LO Tb 
textura média e média/argilosa fase concreciondria e pedregosa, 
ambos relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado + LATOSOI. 
VERMELHO AMARELO DISTROFTCO textura média fase relevo plano 
e suave ondulado, todos A traco e moderado fase caatinga hiperxer6-
fila e hipoxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas de Senhor do Bonfim c 
Baixo Médio São Francisco, 11 0S municípios de Campo Formo~.o , M i~ 

rangaba, Sento Sé, e Xique~X jque. 

Proproção dos componentes - 40-40-20%. 

Extellsão e percet1lagem -- 1520 km 2; 0,391 % d a área. 
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Li-lOlogia e material olig l ,JadO - O 1." componen te (~ desenvolvido :l 

partir de quartzitos referidus ao Pré-Cambriano A. O 2.° componente 
é derivado do material da parte inferior (pedregosa ~/ou concreci~ 
nária) do recobrimento. O Latosol é formado a pa rtir do recobri~ 
mento mais espesso c que ocupa partes aplainadas, principalmente 
nos sopés das elevações. 

Relevo e alI it ude - Depressão do Rio São Francisco e Superfície do 
Espinhaço, com maior ocolTência de re levo suave ondulado, ondulado 
c forle ondulado, ocorrendo também plano na área de Latosol; 500 
a 800 m etl·os. 

Clima - Pela classificação de Gaussen, 4aTh com 7 ~ I 8 meses secos, 
índ ice xcroté:rmico de 150 a 200, 4bTh com 5 a 6 meses secos e índice 
xcrotérmico de 100 a 150. BSwh ', BSw"h', Cfbl , Av-f a Aw" de Koppen. 
Precipi tação p luvioméirica média anual variando de 550 a 750 mm. 

V egetação primá.ria - Caatinga hiperxerófila c hipoxerófila. 

Uso alual - Algumas eultums de subsistência e pastagem, essencial
men te nos Latoso!s. Pecuár ia extens iva nas par tes m enos acidentadas. 

Pril1GÍpais i7/c1usões-

a ) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura média 
fase cOl1creciol1ária e pedregosa caati/1ga hiperxerófila e hipoxer6-
fila re lel'o plano, suave ol1d,~lado e ondulado; 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO Tb tex tura média e argilosa 
fase cac./illga hiperxeró/ila e hipoxeró/ila I'e levo plal10 e suave 
ondt.lado; 

c) AREIAS QUARTZOSAS DTSTRóFICAS A fraco fa se caatil7ga hiper· 

xerófila relevo plano e suave ondulado; e 

d) CAMBISOL EUTRúFrcO Ta e Tb C carbonát ieo ::! não carbonático 
textura média e argilosa fase caat inga hipoxerófila e hiperxerófila 
relevo plano e suave orldulodo. 

Rd5 - Assoe. de: SOLOS L1TOUCOS DISTROFICOS textura arenosa e média 
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fase relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso substrato quartzito 
e a reni to + PODZúLICO VERMELHO AMARELO Tb textura média} 
argi losa fase cOl1creciol1ária e pedregosa rel evo sI/ave Otldulado, ondu
lado e forle omllllado, <'Imbus A fraco fase caatinga hiperxerófila + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Compreende áreas si tuadas nas Zonas de Senhor do Bonfim e 
Baixo Médio São Francisco, nos municíp ios d~ Sento Sé, Campo For
moso e Juazeiro. 

Proporção dos cOl11pOnellte,; - 45-30-25%. 

Extensão e pucelllagclf1 - 5.820km2; 1.49% da área. 

L itologia e J1;c:tcria] r;rig;u(i rir. - O.., Solos Li tó lieos são desenvolvidos 
de quartzitos c r:.rcni tos rdcridos ;10 PI·é-Cambriano A. rochas essas 
que se en.:on .ra m cxPC:õ!,IS CT.1 mu itas á r C:lS const ituindo os Anora
mentos ele Rocha. O Pod".ólico é desenvolvido de material residual 



especialmente repl'escntnJo pcb exposição de s,cu lei to inferior, cons
Htuido de concreçõcs e pedra~, -e p,'ovável que haja remanejamento 
e retraba lhamento desses materiais na área que é -bastante movi· 
mentada. 

Relevo e altitude - Depressflo do Rio São Francisco e Superfície do 
Espinhaço, com I1redGminàncin de rcIe-\'o ondulado, forte ondulado e 
montanhoso e partes de ,'elevo suave ondulado; 500 a 1.200 metros. 

Clima - Predomina 4aTh da classificação de Gaussen, com 7 a 8 
meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200, ocorrendo 4bTh com 
5 a 6 meses secos c índice xeroténnico de 100 a ISO, BSwh', Cfbl e 
Aw" de Koppen. Precip itação pluviométrica média anual variando de 
400 a 750 mm. 

Vegetação primária - Caa tinga hipcrxcrófila. 

Uso atual - Praticamente nenhum uso agrícola se faz nessas áreas; 
salvo em pequenas partes cem meUlOres condições de solo, relevo e 
umidade, onde podem ser encontradas parcelas de lavouras de subsis
tência. 

Principais inclusões-

a) AREIAS QUARTZOSAS UISTROFICAS A fraco fase caatinga hiper
xerólila relevo pIa/lO e sua ondulado,' 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DlSTRóFICO A fraco textura 
média fase caatinga hipoxerófila 1elevo plano e suave ondulado; 

c) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRO
FICO A h'aco textura média e argilosa fase caatinga hiperxerófila 
relevo suave ondulado e ondulado; 

d) SOLONETZ SOLODIZADO A fraco textura arenosa/média fase 
pedregosa caatinga hiperxerófila rdevo plano e suave ondulado,' G 

e) SOLOS LITóLICOS EUTRúFICOS A fraco textura arenosa e médi,l 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado, ondulado e for( :J 
ondulado. 

Rde - Assoe. de: SOLOS LITOLICOS DISTROFICOS e EUTRóFICOS textura 
arenosa e média fase cerradl) e caatinga hipoxerófila relevo ondulado, 
forte ondulado e montanhoso substrato quartzito e gnaisse + PODZó· 
LICO VERMELHO AMARE LO EQUIVALENTE EUTRóFICO Tb tex
tura arenosa/média fa se caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado 
e ondulado, ambos A fraco e moderado + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA_ 

Compreende área situada na Zona Serra Geral, no município de 
Jacaraci. 

Proporção dos componentes - 45-35-20%. 

Extensão e percentagem - 170 km2; 0,044% da área. 

Lirologia e material originário - Os Solos Litó1icos Distróficos são 
desenvolvidos de quartzitos, enquanto os Eutróficos provêm da altera~ 
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çào de gnaisses. Os Podzólicos são desenvolvidos de saprolito de gnais
ses com influência de material retrabaI}Jado. 

Relevo e altitude - Superftcie do Espinhaço, com predominância de 
relevo ondulado, ocorrendo forte ondulado e montanhoso, nos Solos 
Lit61icos e suave ondulado na área de Podzólicos; em torno de 
930 metros. 

Clima - 4bTh da classificação de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e 
índice xerotérmico de 100 a J50. Aw de Koppen. Precipitação pluvio
métrica média anual em torno de 800 mm. 

Vegetação primária - Predomina caatinga hipoxerofila, ocorrendo 
cerrado sobre os Solos Lit6Jicos Distróficos e formações rupestres nos 
Afloramentos de Rocha. 

Uso atual - Pouca utilização com lavouras de subsistência nas áreas 
dos Podzólicos e Solos Litólicos Eutróficos. 

Principais inclusões-

a) AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS f<lse cerrado relevo plano; e 

b) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO Tb fase cerrado relevo suave 
ondulado e ondulado. 

ReI - Assoe. de: SOLOS LlTóLICOS EUTRóFICOS com e sem C carbonático 
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textura média e argilosa fase relevo ondulado e forte ondulado substrato 
xisto com lentes de calcário e conglomerado com cimento calcário + 
CAMBISOL EUTROFICO vértico com C carbonático textura argilosa 
fase relevo suave ondulado e ondulado substrato calcdrio, ambos A 
moderado + RENDZINA fase pedregosa relevo ondulado e forte ot1du
lado, todos fase caatinga hipoxer6fila. 

Compreende área situada na Zona do Nordeste. nos municípios 
de Paripiranga e Jcremoabo. 

Proporção dos componentes - 55-30-15%. 

Extensão e percentagem - 200 km2 ; 0,052% da área. 

Litologia e material origindrio - Os Solos Litólicos provêm do sapro
lito de xistos do Pré-Cambriano B com influência de Jentes de calcário 
e conglomerado com cimento calcário referido ~.o Cretáceo. Os demais 
componentes resll1tam da alteração de calcários também referidos ao 
Cretáceo. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com predo
minância de relevo ondulado e forte ondulado, ocorrendo suave ondu
lado, na área de Cambisol; 100 a 200 metros. 

Clima - 5bTh da classificação de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e 
índice xerotérmico de 100 a ISO. BSsh' de Kõppen. Precipitação 
pluviométrica média anual cerca de 700 mm. 

VegeMção primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e algumas pastagens 
plantadas. 



Principal inclusão -

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Re2 - SOLOS LITúLICOS EUTRúFICOS A moderado textura média fase 
floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado, 
ondulado e fo rte ondulado substrato xisto. 

Compreende área situada na Zona do Nordestfo!, nos municípios 
de Coronel João Sá e Paripiranga. 

Extensão e percenfagem - 400 km2; 0,103% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de xistos do Grupo Vaza 
Barris referidos ao Pré-Cambriano. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com rdevo 
suave ondulado. ond~llado c for te ondulado; em torno de 200 metros. 

Clima - 3bTh e SbTh da clnssificação de Gausscn, com 5 a 6 meses 
secos e índice xeroténnico de 100 a 150. BSsh' de Kõppen. Precipitação 
pluviométrica média anual em lorno de 700 a 900 mm. 

Vegefação primária - Floresta caducifólia c caating:l hipoxerófila. 

Uso atual - Pastagem de capim sempre-vc.-de, culturas de algodão, 
milho e feijão. 

Principais inclusões -

a) BRUNO NÃO CALCICO textura mé-dia/argilosa fase floresta r..adu
áfólia relevo suave ondulado e ondulado;" 

b) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

c) PODZúLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRúFI
CO Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta caducif6-
lia relevo suave ondulado e ondulado; e 

d) PLANOSOL SOLúDICO EUTRóFICO Ta A moder.do fase caati"ga 
hipoxerófila relevo suave ondulado. 

Re3 - Assoe. de: SOLOS LITúLICOS EUTRúFICOS textura arenosa e média 
fase relevo plano, suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e gra
nito + PLANOSOL SOLúDICO EUTRúFICO Ta textura arenosa e 
média/média e argilosa + BRUNO NAO CALClCO planossólico textura 
média/argilosa, ambos relevo plano e suave ondulado, todos A mode
rado fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas de Feira de Santana e 
Nordeste DOS municípios de Candeal, Valente e Riachão do Jacuípe. 

Proporção dos componentes - 45-30-25%. 

Extensão e percentagem - 100 km2; 0,026% da área. 

Litologia e material originário - Saprolito de gnaisses e granitos do 
Pré--Cambriano Indiviso com influência de material retrabalhado em 
quase toda a área da associação. 
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Relevo e altitude _ . Outras Superfícies de PedipIanação: predominando 
relevo plano e suave ondu1ado, ocorrendo ondu1ado nos Solos Litólicos; 
200 a 500 metros. 

Clima - 5bTh da classificação de Gaussen, com 5 a 6 meses secos e 
índice xerotérmico de 100 a 150. Aw' de Kõppcn. Precipitação plu
viométrica média anual de 70C a 900 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga, alguma pastagem plan
tada e culturas de subsistência. 

Principafs inclusões -

a) REGOSOL EUTRÚFICO textura arenosa fase caatinga hipoxerófila 
relevo plano e suave ondula.do; e 

b ) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Rc4 - Assoe. de : SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS textura arenosa e média 
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fase relevo suave ondulado, ondulado e fort e ondulado substrato gnaisse 
e granito + PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTROFICO Tb abrúpto plinthico textura arel1.9saJmédia e argilosa + 
PLANOSOL SOLODICO E UTROFICO Ta e Tb tex(ura arenosa e média' 
média e argilosa, ambos fase relevo plano e suave ondulado, todos A 
moderado f~e, floresta c(lducif ólia. 

Compreende área s ituada na Zona do Nordeste, no município de 
Serrinha. 

Proporção dos componentes - 55-25-20%. 

Extensão e percenlagerl'l - (,0 km2 ; 0,016% da área. 

Lirologia e material originário - Os deis primeiros componentes resul. 
tam da aJteração de gnnisses e granitos do Pré-Cambriano Indiviso 
e o Planosol origina-se desse mesmo material, porém com influência 
de material retrabalhado no desenvoh·jmento do horizonte superficial. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, predominando 
relevo plano e suave ondulado, ocorrendo ondulado (" forte ondulado 
nos Solos Lit6licos; em tomo de 370 metros. 

Clima - 5bTh da classificação de Gaussen com 5 a 6 meses secos e 
índice xeroténnico de 100 a 150. Aw' de Koppen. Precipitação pluvio
métrica média anual em torno de 900 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Pecuária extensiva em áreas com alguma pastagem plan
tada e culturas de subs istência. 

Principal inclusão -

a) BRUNO NAO CALCICO A moderado textura média/ argilosa fase 
floresta caducifólia relevo suave ondulado. 



Re5 - Assoe. de: SOLOS LlTóLICOS EUTRóFICOS A fraco e moderado tex-
tura média fase relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso subs~ 
trato gnaisse e granito + PODzóLICO VERMELHO AMARELO EQUI
VALENTE EUTRóFICO Tb textura média/argilosa + LATOSOL VER
MELHO AMARELO 'DISTRóFICO textura argilosa, ambos A mode
rado fase relevo ondulado e forte ondulado, todos fase caatiuga hiv.Q
xerófila + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Compreende áreas situ2das nas Zonas de Feira de Santana e 
Jequié, nos municípios de Iaçu, Milagres e Jequié. 

Proporção dos componentes - 45-25-15-15%. 

Extensão e percentagem - 590 km2; 0,152% da área. 

Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes são 
desenvolvidos do saprolito do gnaisse e granito, sendo que o Podzólico 
sofreu influência de mat.;!rial retrabalhado no desenvolvimento do 
horizonte superficial. O Latosol origina-se de material (provavelmente 
do Terciário), que recobre () Pré-Cambriano Indiviso. Os Afloramentos 
são, na sua maioria, de gn31sses e alguns de granitos. 

Relevo e altitude - Encosta Leste do Planalto e Area Dissecada do 
Rio de CO,ntas, com predominância de relevo ondulado e forte ondulado, 
ocorrendo montanhoso nos Solos Litólicos; 390 a 500 metros. 

Clima - 4bTh .C 5bTh da classificação de Gaussen, com cerca de 5 a 6 
meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150, ocorrendo uma área 
muito pequena de 5cTh com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico 
de 40 a 100. Aw de Kõpp~n. Precipit ~.ção pluviométrica média anual 
de 600 a 800m m. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxcr6fíla . 

Uso atual - Pecuária extcn~iva na caatinga, culturas de subsistência 
e pequenos plantios de algodão herbáceo. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTRóFICO latoss6lico textura argilosa fase caatinga 
hipoxerófila relevo andulado e forte ondulado substrato gnaisse; 

b) PODZóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRó
FICO A moderado textura média/argilosa cascalhenta fase caa
tinga hipoxerófila relevo ondulado; e 

e) PLANO SOL SOLóLICO EUTRóFICO textura média/ argilosa fase 
caatinga hipoxerófila ,'elevo suave ondulado. 

Re6 - Assoe. de: SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS textura média fase relevo 
suave ondulado e ondulado :,ubstrato xisto + PODZúLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE EUTRóFICO Ta abrupto plinthico fase 
relevo plano e suave ondulado + BRUNO NAO CALCI CO fase relevo 
suave ondulado, ambos textura média/argilosa, todos A fraco e mo
derado fase caatinga hipoxerófila. 

Compreende áreas situadas na Zona do Nordeste, nos municípios 
de Pedro Alexandre, Coronel João Sá c Jeremoabo. 
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Proporção dos componentes - 55-25-20%. 

Extensão e percentagem - 1.210 km2; 0,311% da área. 

Lilologia e material originário - Principalmente saprolito de xistos 
referidos ao pn::o...Cambriano B. Ocorrência de ardósia. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, com relevo 
predominantemente suave ondulado, ocorrendo plano na área de 
Podzólico; 200 a 300 metros. 

Clima - 3aTh da classificação de Gausscn com 7 a 8 meses secos e 
indice xerotérrn ico de 150 ;,. 200, 3bTh e uma pequena área de 5bTh, 
com 5 a 6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a. 150. BSsh' de 
Koppen. Precipitação p1uviométrica média a nual variando de 500 a 
700mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxer6Cila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e alguma pastagem 
plantada. 

Principais inclusões -

a) BRUNO NÃO CALCICO C carbonáUco A moderado textura mé
dia/ar gilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; 

b) AFLORAMENTOS DE ROCHA; c 

c) SOLOS LlTúLICOS EUTRóFICOS e DISTRÓFICOS textura mé
dia e argilosa fase caatinga hiperxer6fila relevo ondulado .substrato 
ard6sia e filito. 

Re7 - Assoe. de: SOLOS LITÓL!CÓS EUTRÓFICOS textura média fase relevo 
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ondulado e for te ondulado substrato xisto + SOLOS ALUVIAIS EU
TRáFICOS Ta c Tb textura média e argilosa fase relevo plano, ambos 
A fraco e moderado fase caatinga hipoxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Serra Geral e Baixo Mé
dio São Francisco, nos municípios de Macaúbas e Paratinga. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percel1tagem. - 370 km2; 0.096% da área. 

Litologia e mate.rial origindrio - Os Solos Litólicos são desenvolvidos 
do saproUto de xistos referidos ao Pré.:cambriano B. Os Solos Aluviais 
são formados a partir de sedimentos argilosos e argilo-arenosos do 
Holoceno. 

Relevo e altitude - Superfície do Espinhaço, com relevo ondulado e 
forte ondulado nos Solos Litólicos e plano nos Solos Aluviais ; em 
tomo de 500 metros. 

Clima - 4bTh conforme a classificação de Gaussen com cerca de 5 
a 6 meses secos e índice xer-otérmico de 100 a ISO. BSw"h' de Koppen. 
Precipitação pluviométrica média anual em torno de 750 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 



Uso atual - Culturas de subsistência em pequenas áreas nos Solos 
Aluviais e pecuária extensiva no restante. 

Principais inclusões -

a) CAMBISOL EUTRúFICO textura argilosa fase caatinga hipoxer6-
fila relevo plano e suave ondulado substrato xisto; e 

b) SOLOS LITóLICOS DISTRóFlCOS textura arenosa fase caatinga 
hipoxerúfila relevo ondulado e forte ondulado substrato xisto. 

Re8 - Assoe. de: SOLOS LITúLrcOS textura arenosa e média fase relevo 
suave ondulado e ondulado substrato migmatito + PLANOSOL SOLúM 

DICO EUTRôFICO Ta textura arenosa e média/média c argilosa fase 
relevo suave ondulado, ambos A fraco e moderado + REGOSOL 
EUTR6FICO e DISTRóFICO A fraco textura arenosa fase relevo plano 
e suave ondulado, todos fase caatinga hipoxerófila. 

Compreende área situada na Zona de Feira de Santana, no mu· 
nicípio de Riachão do Jacuípc. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 460km2; O,l19% da área. 

Litologia e material originririo - Os Solos Litólicos são desenvolvidos 
do saprolito de rochas do Pré-Cambriano Indiviso, principalmente 
migmatitos. O Planosol é derivado, também, do citado materia l com 
influência de material de cobertura em sua parte superficial. O 
saprolito do granito const itui a fonte principal de material originário 
dos Regosols. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pcdiplanação com rele.vo 
predominantemente suave ondulado, ocorrendo ondulado nos Solos 
Litólicos c plano na área de Regosol; 300 a 500 metros. 

Clima - 5bTh de acordo com a classificação d~ Gausscn, com ccrc<"l. de 
5 a 6 meses secos e índice xcrotérmico de 100 a 150. Aw' de Kõppen. 
Precipitação pluviométrica nt éclia anual em torno de 700 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Área pouco utilizada agricolamcnte, encontrando-se, 
apenas, algumas culturas de a lgodão herbáceo., feijão; milho e agave. 

Principais inclusões-

a) VERTISOL A modt~rado fase caatinga hipoxerófila relev.o plano; 

b) PODZóLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRó
FICO textura média fa$e caatinga hipoxer6fUa relevo suave ·m.du
lado e ondulado; e 

c) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

R.e9 - Assoe. complexa de : SOLOS LITúLICOS EUrfRóFICOS A fraco e mo-
derado texLura arenosa e rn~dia fas e caatinga hipoxerófila relevo ondu
lado, forte ondulado e //w nlfJ.nhoso substrato gnaisse e granito + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
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Compreende áreas situadas nas Zonas do Médio São Francisco, 
do Nordeste, de Feira de Santana, de Senhor do Bonfim e Encosta 
da Chapada Diamantina, no'i municípios de Santa luz, Oueimadas, Ria
chão do Jacuípe, Candeal, Santanópolis, Feira de Santana, Macajuba, 
Monte "anto, Senhor do Bonfim. Itiúba, Uauá, Cans:mção, Quijingue, 
Jagua:'N 'i. Campo Formoso, Bom Jesus da Lapa e Malhada. 

Proporção dos componenlr!S - Não foi possível determinar a propor
ção dos componentes da associação. 

Extensão e percentagem - 2.310 km2; 0,594% da área. 

Litologia e material originário - Os Solos Litólicos são desenvolvidos 
de saprolito de gnaisses do Pré-Cambriano Indiviso e de granito. Os 
Afloramentos de Rocha são constituídos de gnaisses e, em menor 
proporção, de granitos. 

Relevo e altitude - Depressãú do Rio São Francisco, Superfície do Es
pinhaço, Encosta Leste do Planalto e Outras Superfícies de Pedi pla
nação, oom relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso; 200 a 500 
metros. 

Clima - 4bTh e SbTh da classificação de Gausscn, com 5 a 6 meses 
secos e índice xeroténnico de 100 a ISO, 2c com 9 a 11 meses secos 
e índice xerotérmico de 200 a 300, 5aTh com 7 a 8 meses secos, índice 
xerotérmico de 150 a 200, e uma pequena área de ScTh com .3 a 4 
meses secos e índice xerotérmioo de 40 a 100. BSw"h', Aw e Aw." de 
Koppen. Precipitação pluviométrica média anua] de 600 a 800 mm. 

Vegetação primá.ria - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Praticamente não se verifica u so agrícola, podendo ser 
constatadas apenas a lgumas lavouras de subsistência e pastageens. 

Principais inclusões -

a) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRO
FICO Tb A moderado textura média e argilosa eascalhenta fase 
pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado a forte 
ondula/lo; 

b) PLANOSOL SOLODlCO EUTROFICO Ta A moderado textura mé
dia/ argilosa fase caatinga l1ipoxerófila relevo suave ondulado; 

c) BRUNO NAO CALCICO A moderado textura média/argilosa fase 
c(lQ tinga hipoxerófila relevo suave on.dulado e ondulado; e 

d) CAMBISOL EUTRúFICO A moderado textura média e argilosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado subs
trMo gnaisse e granito. 

RejO - Assoe. de: SOLOS LITúLICOS EUTRóFICOS textura argi losa fase 
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substrato xisto com. lentes de calcário + GRUPAMENTO INDISCRI
MINADO de SOLOS LlTOLlCOS DlSTROFICOS textura média e 
argilosa + CAMBISOL DISTRóFICO Tb litólic.) textura argilosa fase 
pedregosa, ambos substrato fililo + BRUNO NAO CALCICO textura 
média/argilosa fase pedregosa, todos A fraco fase caatinga hiperxeró
fila relcv? suave ondulado e ondulado. 



Compreende áreas situadas na Zona do Nordeste, nos municí
pios de Euclides da Cunha e Uauá. 

Proporção dos componentes - 35.J0-20-15%. 

Extensão e percentagem - 500 km2; 0,129% da área. 

Litologia e material origil1.ário - Principalmente sa!>rolito de xistos 
e filHos referidos ao Pré-Cambriano B. Ocorrência de ardósia. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação com relevo 
suave ondulado e ondulado; 400 a 500 metros. 

Clima - 2c conforme a classificação de Gaussen, com cerca de 9 a 
11 meses secos e índice xeroténnico de 200 a 300. BSwl1~, BSs'h' e 
Aw' de Koppen. Precipitaçã.o pluviométrica média anual, variando 
de 400 a 500 mm. 

Vegetação prirndria - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões-

a) VERTISOL A fraco fase caa1h:g!/ hiperxerófila relevo plano e 
suave ondulado; 

b) AFLORAMENTOS DE ROCHA ; 

c) SOLOS LlTOLICOS DISTROFICOS A fraco textura arenosa fase 
pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondu.lado 
substrato quartzito; e 

d) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFlCOS A fraco tex
tura média e argilosa fase caatinga hiperxerófila relevo ondulado 
subs trato ardósia e fUito. 

Reli - Assoe; de: SOLOS LITOLICOS EUTRóFICOS textura média fase 
substrato xisto + BRUNO NAO CALCICO + PODZÓLICO VERME
LHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFlCO Tb raso, ambos textura 
média/argilosa fase pedregosa, todos A fraco fase caatinga hiperxe-
rófila relevo suave ondulado e ondulado. 

Cclmpreende áreas situadas nas Zonas c o Nordeste e Sertão M 
São Francisco, nos municípios de Curaçá, Chorrochó, Uauá, Macururé 
e Jeremoabo. 

Proporção dos componentes - 4()"35-\lS%. 

Extensão e percentagem - 1020 km2; 0,520% da área. 

Utologia e material originário - Saprolito de xistos referidos ao Prb 
Cambriano B. Ocorrência de granulitos. 

Relevo e altitude - Outrcl~ Superfícies de Pediplanação, com relevo 
suave ondulado e ondulado; 400 a 500 metros. 

Clima - 2c da classificação de Gaussen j com 9 a 11 meses secos e 
índice xerotérmico de 200 a 300. BSw'h' e BSs'h' de Kõppen. Preci
pitação pluviométrica médi.l anual de cerca de 400 mm. 
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Vegetação primán"a - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões-

a) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS Ta A fraco textura indiscrimi
nada fase caatinga hiperxerófila relevo plano; 

b) PlANOSOL SOLóDICO EUTRóFICO Ta A fraco fase caatinga 
hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; 

c) SOLONETZ SOLODIZADO Ta A fraco fase caatinga hiperxerófila 
relevo plano e suave ondulado; 

d) SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS e DISTRóFICOS A fraco tex
tura arenosa e média fase caatinga hiperxerófila relevo ondulado 
substrato gnaisse, gral1.Uo e quartzito. 

Re12 - Assoe. de: SOLOS LITóLICOS EUTRóFICOS textura média e sillosa 
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fase substrato xisto + CAMBISOL EUTRóFICO Ta raso textura 
siltosa, média e argilosa fase pedregosa e rochosa substrato xisto e 
calcário + BRUNO NÃO CÁLCICO com ou sem C carbonático textura 
média/!lrgilosa fase pedregosa, todos A fraco fese caatinga hiperxeró
fila relevo suave ondulado e ondulado. 

Compreende áreas situadas na Zona do Sertão do São Fran
cisco, no município de Curaçá. 

P.roporção dos componentes - 40-35-25%. 

Extensão e percentagem - 680 km2; 0,175% da área. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos do saprolito 
de xis tos biotítico e muscovítico entremeados em muitas partes com 
calcário. 

Relevo e altitude - Outras Superfícies de Pediplanação, e Depressão 
do Rio São Francisco, com relevo suave ondulado e ondulado; 400 
a 500 metros. 

Clima - 2c e pequena parte de 2b segwJdo a dassific..'\ção de Gaussen, 
com cerca de 9 a 11 meses secos e índice xerotérrnico de 200 a 300. 
BSwh' e BSw'h' de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual 
em tomo de 400 mm. 

Vegetação pn"mária - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões - · 

a) VERTISOL A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo plano; 

b) CAMBISOL EUTRóFJCO Ta e Tb textura média e argilosa fase 
c(iatinga hiperxerófila "devo plano e suave ondulado substrato 
calcário; 

ç) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada 
fase caatinga de várzea relevo plano; 



d) PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO Ta fase caatinga ltiperxer6-
fila relevo plano e suave ondu.lado; e 

c) AFLORAMENTOS DE ROCHA, 

Re13 - Assoe. de: SOLOS LITóLICOS EUTRúFICOS textura arenosa e média 
fase relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato 
gnaisse e granito + GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLONETZ 
SOLODIZADO e PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO ambos Ta tex, 
tura arenosa/m édia fase pedregosa relevo plano e suave ondulado, 
todos A fraco fase caatinga hiperxerófila. 

Compreende áreas si tuadas nas Zonas do Senhor do Bonfim. 
Sertão do São Francisco, e do Baixo Médio São Francisco. nos muni
cípios de Sento Sé, Juazeiro, Campo Formoso e Glória. 

Proporção dos componenl~s - 50-50%. 

Extensão e percentagem - 460 km2; 0,119% da área. 

Lira/agia e material origilldrio - Solos desenvolvidos principalmente 
do saprolito de gnaisses t! granitos do Pré-Cambriano Incliviso (ocor
rência de algum quartzito), com influência de material retrabalhado 
arenoso no desenvolvimento horizonte A do Planosol e Solonet7 
Solodizado. 

Relevo e altitude - Superficie do Espinhaço e Outras Superfícies de 
Pediplanação. predominando relevo plano e suave ondulado, ocorrendo 
ondulado e forte ondulado 110S Solos Litólicos; 300 a 800 metros. 

Clima - 2b e 2c da cJassifkação de Gaussen, com cerca de 9 a 11 me 
ses secos e índice xerotérmico de 200 a 300, ocorrenclo uma área de 
4aTh com 7 a 8 meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200. BSs'h' 
BSwh' e Aw" de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual 
variando de 400 a 500 mm. 

Vegetação primdria - Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Áreas praticamente sem agricultura, restringindo-se pra
ticamente à pecuária extensiva. 

Principais inclusões -

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA_ 

b) AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS e EUTRÓFICAS com ou 
sem fragipan A fraco fase caatinga hiperxer6fila relevo plano e 
suave ondulado,' 

c) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO A fraco texlura média e 
argilosa fase pedregosa e concrecionária caatinga hiperxerófila 
relevo plano e suave olldulado; 

d) BRUNO NAO CALCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila 
reTevo plano e suave ondulado; 

e) VERTISOL A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave 
ondulado; e 
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f) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada 
fase caatinga de várzea relevo plano. 

Rel4 _ Assoe. complexa de: SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco tex-

1280 

lura arenosa c média fase caatinga hiperxerófüa relevo ondulado, forl e 
ondulado e monJwlhoso substrato gnaisse e grauito + AFLORAMEN
TOS DE ROCHÁ. 

Compreende áreas situadas nas Zonas Serra Geral, do Nordeste. 
Sertão do ~ão Francisco e Baixo Médio São Francisco, nos municí
pios de Jua7.ciro, Curaçã, Abaré, Macumé, Rodelas, Uauá, Euclides da 
Cunha, ~ento ~. Jaguarari , Glória e Guanambi. 

Proporção dos compone1zíes - Não foi possível determinar a propor
ção dos componentes da associação. 

Extensão e percentagem -- 1.200 km2; 0,39% da área. 

Litolagia e material originário - Saprolito de gnaisses e gnaisse-gra
nftico do Pré-Cambriano e âe granito com provável influência de ma
te,rial retrab>l lhado no desenvolvimento do A dos Solos Litólicos. 

Relevo e altitude - Depressão do Rio São Francisco, Encosta Leste 
do Planalto e Outras Superfkies de Pediplanação, com relevo ondu
lado, forte ondulado e montanhoso; 200 a 600 metros. 

Clima - Segundo a classificação de Gaussen, 4aTh, SaTh e 3aTh com 
7 a 8 meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200, ocorrendo tam
bém 2b e 2c, com cerca de 9 a 11 meses secos e índice xerotérmico 
de 200 a 300, c ainda 5bTh c 4bTh com 5 a 6 meses secos e índice xero
térmico de 100 a ISO. BSwh', BSw'h', BSs'h', BSsh', Aw e Aw· de 
Koppen. Precipitação pluvjométrica média anual variando de 400 a 
5SOmm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerofila. 

Uso atual - Nenhuma utilização com agricu1tura se- verifica nessas 
áreas, que são aproveitadas com alguma pecuária extensiva na 
caatinga. 

Principais j'lclusões -

a) GRUPAMENTO INDISCR1M1NADO de SOLONETZ SOLODIZADO e 
PLANOSOL SOLODICO, ambos Ta A fraco fase pedregosa caalinga 
hiperxerófila relevo suave ondulado; 

b) BRUNO NÃO CÁLCICO fase pedregosa caatinga hiperxer6/ila ri? 
levo suave ondulado e ondulado; 

c) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTROFI
CO Tb A fraco textura média e argilosa cascalhcnta fase pedregosa 
caatinga hiperxer6fila relevo suave ondulado, ondulado e forte 
ondulado; 

d) REGOSOL EUTRúFICO e DISTR-"'· ' CO A fraco textura arenosa 
fase caatinga hiperxeró/ila relevo suave ondulado e. ondulado,· e 

c) SOLOS LITOLTCOS DlSTROFICOS A fraco textura arenosa fase 
pedregosa e rochosa ca(l.tinga hiperxerórifila relevo ondulado, forte 
ondulado e montanhoso substrato quartzito. 



REGOSOL 

REedl - assoc. de: REGOSOL EUTROFICO e DISTROFICO . \ fraco textura 
arenosa + PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta A fraco e mode
rado textura c.renosa e média/média e argilosa. ambos fase relevo 
plano e suave ondulado + SOLOS LITóLICOS EUTROFICOS A fraco 
e moderado textura arenosa e média fase relevo suave ondulado e 
orululado substrato gnaisse e granito, todos fase caatinga hipoxerófila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste e do Senhor 
do Bonfim, nos municípios de Senhor do Bonfim, Monte Santo, Can
sanção, Queimadas, Santaluz, Valente. Retirolândia. Conceição do 
Coité, Serrinha, Araei, Tcofilándia, Itióba e Campo Formoso. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 4.460 km2; 1,148% de área. 

Litologia e ma/eriar originário - Solos desenvolvidos. principalmente, 
de saprolito de granitos c gnaisscs, referidos ao Pré·Cambriano Indi· 
viso com alguma influência de material retrabalhado no desenvolvi· 
mento da parte superficial dos Planosols principalmente. 

Relevo e altitlide - Outras Superfícies de Pediplanação predominando 
relevo plano e suave ondulado, oconendo ondulado nos Solos Litólicos; 
300 a 500 metros. 

Clima - 4bTh e 5bTh da clC'.5sificação de Gaussen, com 5 a 6 meses 
secos e índice xerotérmico de 100 a 150, havendo uma predominância 
do segundo, ocorrendo também 5aTh l...o,J m cerca de 7 a 8 meses secos 
e índice xerotérmico de 150 a 200. Aw' de Koppen. Precipitação plu
viométrica média anual variando de 550 a 800 mm. 

Vegetação primdria - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Constituem áreas das mai!: aproveitadas principalmente 
com culturas de mandioca, milho, feijão, a lgodão, ~gave, pas·.:agem . 
palma forrageira, principalmente nas áreas dos Regosols. 

Principais inclusões -

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRO
FICO textura média e a rgilosa cascalhenta fase caatinga hipoxer6:
fila relevo suave ondulado,' 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO abrúptko plinthico e não 
plinthico textura arenosa/ média e argilosa fase caatinga hipo.ter6-
fila relevo plano e suave ondulado,' 

c) SOLONETZ SOLODIZADO Ta textura arenosa e média/ média e 
argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

d) BRUNO NÃO CALCICO vértico textura média/argilosa fase caa~ 
tinga hipoxerófiJa relevo p/ano e suave ondulado,' e 

c) VERTISOL fase caatinga hipoxeró/ila relevo plano e M.tave 
ondulado. 
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REcd2 - Assoe. de : REGOSOL EUTROFICO c DISTROFICO c~m e sem iragi. 
pan A fraco textura arenosa fas e caatinga hiperxerófila + GRUPA~ 
MENTO INDISCRIMI NADO de PLANOSOL SOLODICO EUTRÓFICO 
~ SOLONETZ SOLODIZADO, ambos Ta A fraco c rncderado textura 
arenosa/média e argilosa fase caatinga hiperxerófila, todos relevo plano 
+ PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
Tb A fraco e moderado textul"2 m édia/ argilosa fase caatinga Jzjpoxer6-
fila relevo suave ondulado e ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Compreende área sitlladZl na Zona de Fe ira de Santana, nos mu· 
nicípios d e Iaçu e Santa Terezinha. 

Proporção dos componenws - 40-25-20-1 SOlo. 

Extensão e percentagem - - 450 km2; 0,1.16% da á rea. 

Lita/agia e material originario - Saproli lo de gnaiss(!s e granitos do 
Pré·Carnbriano Ind iviso, com influência de material ret rabathado das 
citadas rochas, na pa rte supclficial do Planosol, Solonetz Solodi7.ado 
e Podzólico. 

Relevo e altitude - Ou tras Superffcics de Ped iplanação.. com predo
minância de re levo plano, ocorrendo suave ondulado e ondulado na 
área de Podzólico; 260 a 400 metros. 

Clima - De acordo com a classificação Gausscn SbTh, com cerca de 
5 a 6 meses secos e índice xerot6rmico de 100 a 150. Aw' e Aw de 
Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual de SOO a 700 mm. 

Vegetação pr;már ia - Predomfnio de caatinga hiperxerófila , ocor
rendo caatinga h ipoxcl'ófila sobre á l'ea de Podzólico. 

Uso atual - Pequenas áreas com lavouras de mandioca, milho e fei
jão, a lém de pecuária ext~nsjva na própria caat inga. 

Principais inc:lusões--

a) PODZOLlCO ACJZENTADO EUTROFICO Tb A fraco e moderadQ 
textura média fase ';f1af inga hipoxer6fila relevo plano e suave 
ondulado. 

b) SOLOS LlTCJ U COS E UTRóFICOS tex tura a renosa e média fase 
caatinga hiperxeró fila ,elevo suave ondulado e ondulado substrato 
gnaisse e grani to; 

c) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO EQU[VALENTE EUTrtOFI· 
CO Th raso textura média/argilosa fase caatinga hiperxeráfila 
relevo suave ondulado c o'ldulado. 

REed3 - Assoe. de: REGOSOL EUTROFICO c OISTROFICO com e sem fmgi
pan textura arenosa + GRUPAMENTO INDlSCRIMINADO de PODZÓ. 
LICO VERMELHO AMARELO e PODZOLICO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTRóF[CO, ambos Tb textura arenosa/ média + 
PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa e média/ mê 
dia e argi10sa, todos A f r-dCO fase caatinga hiperxerólila relevo plano. 
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Compreende áreas s itu~das nas Zonas do Nordeste, do Senhor 
do Bonfim, Sertão do São Francisco e Baixo Médio São Francisco, 
nos municípjos de Cu.raçá. U~uá . Juazei ro e Jaguarari. 



Proporção dos componentes - 3S-35-30%. 

Extensão e percentagem -- 620 km2; 0,160% da áre((. 

Lit% gia e material originário - Saprolito de gnaisses do Pré-Cam
briano Indiviso e de granitos, com alguma influência de material 
retrabalhado no desenvolvimento dos solos. 

Relevo e altitude - Superfícies Apl.Jinadas da Depressão do Rio São 
Francisco e Outras Supe.fíeies de Pediplanação, com relevo plano; 
400 a 500 metros. 

Clima - 5aTh da classificação de Gaussen com 7 a 8 meses sccos G 

índice xerotérmico de 150 a 200, ocorrendo também uma área r.!e 2c 
com 9 a 11 meses secos I! Indice xerotérmico de 200 a 300. Aw", Aw', 
BSwh' e BSw'h' de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual 
variando de 400 a 500 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófiIa. 

Uso atual - Pouco uso agrícola, constatando-sc algumas lavouras de 
subsistência no período chuvoso e alguma pecuária extensiva na 
caatinga. 

Principais inclusões -

a) AREIAS QUARTZOSA5 DISTRúFICAS e EUTRúFICAS A fraco 
fase caatinga hiperxerófita relevo plano; 

b) SOLONETZ SOLODIZADO Ta fase caatinga hiperxerófUa relevo 
plano; 

c) SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS A fraco textura arenosa e média 
fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado; e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

SOLOS ARENO-QUARTZOSOS PROFUNDOS (NAO HIDROMÚRFrCOS) 

AQdl - AREIAS QUARTZOSAS DISTRúFICAS A moderado fase floresta pere
nif6lia relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Recôncavo c Cacauci
Ia, nos municípios de Maragogipe, Nazaré, Salinas da Margarida, 
Santo Amaro, Cachoeira, Jaguaribe, Valença, Cairu c Nilo Peçanha. 

Extensão e percentagem - 740 km2; 0,191% da área. 

Litologia e material origindrio - Arenito da Formação Sergi-Grupo 
Brotas, referido ao Cretáceo Inferior ou Jurássico Superior e ~cdi

mentos areno-quartzosos do Holoceno. 

Relevo e altitude - Tabuleiros Costeiros, Baixada Litorânea e Colinas 
do Recôncavo, com relevo suave ondulado, ondulado e forte ondul<ldo; 
5 a 50 metros. 

Clima - 6a de Gaussen, com chuvas durante todo o ano c índice 
xerotérrnico O. Af de Kóppen. Precipitação pluviométrica média 
anual de cerca de 1.500 a 1.750 mm_ 
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AQd2 
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Vegetação primária - Floresta perenifólia. 

Uso atual - Pouco uso verifica-se nessas áreas . De~!acam·se ext râ
tivismo de piaçava, algumas culturas de subs istência, coco-da-bala e 
cajueiros espontâneos. 

Pr;"lcipais inclusões -

a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO A moderado 
textura média fase floresta perenif6Ua relevo suave ondulado, 
ondulado e for te ondulado,' 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO A moderado .ex'um areno
sa/média fa se {lotes/a l:erenifólia relevo suave: ondulado c forte 
olldu[ado; 

c) PODZOL A moderado textura (:jrenosa fase floresta perenil 6lia 
relevo plano e suave ondulado; 

di ~OLOS LlTOLICOS DISTROFICOS A !nad·orada 'extur.. arenosa 
fase floresta perenifúlfa. relevo forte ondulado e montanhoso 
substrato arenito; e 

o) PODZOLlCO VERMELHO AMARELO A moderado textura méd;a/ 
argilosa fase floresta perenif6/ia relevo suave ondulado e ondulado. 

- Assoe. de: AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco e moderado 
fase relevo suave muJulado e ondulado + POOZOL A fraco, moderado 
e proeminente textura arenosa fas e relevo plano e suave ondulado, 
ambos fase fl oresta de restinga e cerrado + PODZOLICO VERME
LHO AMARELO Tb A fraco e moderado textura arenosa/médül fase 
floresta de restinga e florl'.sta subperenif6lia relevo suave ondulado, 
ondulado e forte ondulado. 

Compreende áreas da Zona do Litoral Norte, nos municípios de 
Jandafra, Conde, Esplanada r Entre Rios. 

Proporçüo dos componentes - 45-30-25%. 

Extensão e percentagem - 620 km2; 0, 116% d3 área. 

Utologia e material originário - Sedimentos 'lrenosos e areno-argi
losos do Quaternário e Terciário. 

Relevo e altilude - Baixada Lilorânea, predominando re levo suave 
ondulado e ondulado, ocorrendo plano sobre área de Podzol e forte 
ondulado no Podzólico; 10 a 40 melros. 

Clima - 3dTh da classificação de Gaussen, co;n cerc."I de 1 a 2 meses 
secos e índice xerolérmico dt. O a 40, ocorrendo uma pequena área de 
6a, com chuvas durante todo o ano e índice xerotérmi~o O. As' e Am 
de Kõppen. Precipitação pluviométrica média anual variando de 
1.250 a I. 500 mm. 

Vegetação primária - Predominância de floresta de restinga e cerrado, 
ocorrendo flores ta subperenüólia sobre área de Podzólico. 

Uso atual - Relativamente pequeno ·uso agrIcola nessas áreas, desta
cando-se extrntiv ismo de piaçÓ!va, plantação de eoco-da-ba ía e cajueiros 
espontâneos. 



AQd3 

Principais inclusões-

a) LATOSOL VERMELH0 AMARELO DISTRóFICO A moderado 
textura média fase fl()resta de restinga e floresta subperenifólia 
relevo plano e suave ondulado; 

b) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS GLEYZADOS e 
SOLOS ORGANICOS INDISCRIMINADOS fase campo e floresta 
perenifólia de várzea relevo plano; e 

c) SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscrimi
nada fase relevo plano. 

- Assoc. de: AREIAS QUARTZOSAS DISTRóFICAS + LATOSOL VER
MELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média, ambos A fraco e 
moderado fase caatinga hipoxerófl1a relevo plano e suave ondulado. 

Compreende áreas si tu~das na Zona do Nordeste c do Senhor 
do Bonfim, nos municípios de Ribeira do Pombal, Ribeira do Amparo, 
Itapicuru, Nova Soure, Olindina, CrisópoJis, Euclides da Cunha, Qui
jingue, Tucano, Jeremoabo, Cícero Dantas e Campo Formoso. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem "- 3.740 km2 ; 0,961% da área. 

Litologia e material origiudrio - Arenitos referidos ao Cretáceo In
ferior a Jurássico e mate:dal sedimentar arenoso e areno-argiloso do 
Terciário/Quaternário. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano, Superfície Aplainada da De
pressão do Rio São Francisco c Superfície do Espinhaço, com ocorrên
cia de relevo plano e suave ondulado; 200 a 600 metros. 

Clima - 4bTh e 5bTh da d<lssificação de Gaussen, havendo uma pre
dominância cio segundo, com cerca de 5 a 6 meses secos c ínrlice 
xcrotérmico de 100 a ISO, ocorrendo uma área de 5aTh, com 7 a 8 
meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200 e uma pequena área 
de ScTh com 3 a 4 m eses secos e índice xerotérmico de 40 a 100, e 
também 2c com 9 a 11 meses secos e índice xerotérmico de 200 :"I 300. 
BSs'h', BSsh', As', Aw' e Aw" de Kõppen. Precipitação pluviométrica 
média anual variando de 550 a 800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso alual - Pequeno us·') com mandioca, mamona, mi lho e f~i.ião, 

especialmente nos LatosoIs. O restanre da ârea fica mais restrita 
à pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões-

a) PODZOLICO VERMELHO AMARELO textura arenosa/média " 
argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

b ) PODzóLICO VERMELHO AMARELO textura média/argilosa tase 
concrecionária e pedregosa cG.atinga hipoxerófila relevo plano e 
suave ondulado; 

e) SOLOS LITóLICOS DISTRóFICOS textura arenosa fase caatinga 
hipoxer6fila relevo suave ondulado e ondulado substrato arenito; 
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d) CAMBISOL EUTROFICO Ta e Tb C carbonático e não carbonático 
textura média e argilosa fase caatinga hipoxerófila e hiperxerójila 
relevo plano e suave ondulado; e 

e) PLANOSOL SOLODICO EUTROFICO Ta textura arenosa/média 
fase caatinga hipoxerOfila e hiperxerójila relevo plano e suave 
ondulado. 

AQd4 - AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS A fraco fase caatinga hiperxI>-
rófila relevo plano e suave undulado. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste, Sertão do 
São Francisco e do Médio São Francisco, nos municípios de Rodelas, 
Macururé, Glória, Paulo Afonso, Jeremoabo, E uclides da Cunha, Antas, 
Cícero Dantas, Santa Brígida, Pedro Alexandre e Bom Jesus da Lapa. 

Extensão e percentagem - 9.350 km2; 2,403% da área. 

Litologia e material originário - Principalmente arenitos referidos ao 
Jurássico-Cretáceo Inferior. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano e Superfície Aplainada da De
pressão do Rio São Francisco, com relevo plano e suave ondulado; 
300 a 660 metros. 

Clima - 5bTh e 4bTh da classificação de Gaussen, com cerca de S a 6 
meses secos e índice xerotérmjco de 100 a 150. Ocorreodo também, 
5aTh, 3aTh e 4aTh, com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 
a 200 j 2c e 2b com 9 a 11 meses secos e índice xerotérmico de 200 a 
300. BSw"h', BSsh ', BSs'h', BSw'h ' e Aw de Koppen. Precipitação 
pluviométrica média llnual variando de 400 a 800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila e hipoxerófila . 

Uso atual - Pecuária exter~siva na caatinga, algumas culturas de 
subsis tência e lavouras d-~ fumo. 

Principais inclusões-

a) GRUPAMENTO I NDISCRIMINADO de PLANOSOL SOLODICO 
e SOLONETZ SOWDIZADO, ambos A fraco textura arenosa/mé
d ia e argilosa fase caatinga hiperxer6fila e hipoxerófila relevo 
plano e suave ondulado; 

b) PODZOLICO VERMELHO AMARELO textura arenosa/média e 
argilosa fase caatinga hiperxerófila e hipoxer6fita relevo suave 
ondulado; 

c) SOLOS ALUVIAIS DISTROFICOS e EUTROFICOS textura arenosa 
e média fase caatinga de várzea relevo plano; 

d) BRUNO NJ\O CALCICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave 
ondulado,· e 

e) VERTISOL fase caatinga de várzea relevo plano. 

AQd5 - Assoe. de: AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS + AREIAS QUART-
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ZOSAS DJSTROFICAS e EUTROFICAS com fragipan, ambos f ase 
caatinga hipeJ"xerótila relevo plano e suave ondulado + GRUPAMENTO 



INDISCRIMINADO de SOLONETZ SOLODIZADO e PLANOSOL SOLó
DICa EUTRóFICO, ambos Ta textura arenosa/média fase f loresta 
ciliar de carnaúba e caatinga hiperxerófila relevo plano, todos A fraco. 

Compreende área situada na Zona Baixo Médio São Francisco, 
nos municípios de Ibotirama, Morpará e Xique-Xique. 

Proporção das componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 2.190 km2; 0,564% ãa área. 

Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes sãry 
desenvolvidos de material de na tur"eza arenosa, referido à Fonnação 
Vazantes-TerciáriofQuaternário. O Solonetz Solodizado e O Planosol 
são desenvolvidos de mistura de material de Formação Vazantes e 
do Holoceno. 

Relevo e altitude - Superfíci!" Aplainada da Depressão do Rio São Fran
cisco, predomina relevo plano c suave ondulado; 400 a 500 metros. 

Clima - Segundo a c1assi ficllÇão de Gaussen, 4aTh, com cerca de 7 
a 8 meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200. BSwnh' de Koppen. 
Precipitação pluviométrica média anual em torno de 600 mm. 

Vegetação primária - Predomina caatinga hiperxerófila, ocorrendo 
floresta ciliar de carnaúba sobre áreas de Solonetz Solodizado c 
Planoso1. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

Principais inclusões-

a) SOLOS ALUVIAIS EUTRúFICOS Tb textura média e argilosa 
fase caatinga hipoxeró/ita de várzea relevo plano; e 

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÚFICO e EUTRúFICO 
A fraco textura média. fase caatinga hiperxerófila relevo plano. 

AQd6 - Assoc. de: AREIAS QUARTZOSAS DISTRÚFICAS fase relevo plano ' 
e suave ondulado + SOLOS LITúLICOS DISTRóFICOS textura are· 
nosa fase relevo suave ondulado e ondulado substrato arenito, ambos 
A fraco fas e caatinga hiperxerójila. 

Compreende áreas situadas nas Zonas do Nordeste e Sertão d,) 
São Francisco, nos municípios de Rodelas e Jcremoabo. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 1.030 km2 ; 0,265% da área. 

Litologia e mate,rial originário - .A.xcnitos referidos ao JurMrico
Cretáceo Inferior. 

Relevo e altitude - Bacia de Tucano e Outras Superfícies de Pedi
planação, predominando relevo suave ondulado, ocon-endo relevo 
plano nas Areias Quartzosas e ondulado nos Solos Litólicos; 300 :1 
400 metros. 

Clima - De acordo com!l classificação de Gaussen, ocorre 5aTh "! 

4aTh com 7 a 8 meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200 e 2·; 
com 1 a 2 meses secos e índice xeroténnico de 200 a 300, havend J 
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uma predominância do pLinu.' iro, occrrendo também 5bTh com 5 a 
6 meses secos e índice xerotérmico de 100 a 150. BSs'h ', BSsh' c 
Aw' de Koppen. Precipitaçâo pluviométrica média anual variando 
de 400 a 600 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hiperxcrófila. 

Uso atual - Praticamente nenhuma agricultura se verifica nessas 
áreas, Que ficam enLregues ~I pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusões 

a) GRUPAMENTO INOISCRIMINADO de PLANOSOL SOLúDICO 
e SOLONETZ SOLOOrZADO, ambos A fraco textura arenosa/mé
dia e argilosa fase cllatittga hiperxerófila relevo plallo e suave 
ondulado; c 

b) SOLOS ALUVIAIS DISTRúFICOS e EUTRúFICOS A fraco tcx· 
tura arenosa e média fas e caatinga de várzea relevo plano. 

AMDl - AREIAS QUARTZOSAS M,\RINHAS DISTRúFICAS A fraco fase flo
resta perenifólia de restinga e campo de resting.1 relevo plano e suave 
ondulado. 

J288 

Compreende áreas !-.ituadas nas Zonas do Litoral Norte, do 
Recôncavo e Cacaueira. nos municípios de Jandaíra, Conde, Esplanad:l. 
Mata de São João, Santo Amaro, Salinas da Margarida e Valença. 

Extensão e percentagem -- 340 km:.! ; 0,088% da ârea. 

l~tologiu e material origil1drio - Sedimentos arenosos, de origem ma
rinha, referidos ao Holocenc c a arenitos do Cretáceo (Formação 
Ilhas) . 

Relevo e altitude - Baixada Litorânea e Colinas do Recôncavo, com 
relevo plano c suave ondulado; O a 10 metros. 

Clima - 6a da classificaçãt) de Gaussen, com chuvas durante o ano 
e índice xerotérmico O, ocorrendo também 3dTh. com 1 a 2 meses 
secos e índice xerotérmico de ° a 40. Af, Am e As ' de Kõppen. Preci
p itação pluviométrica m édia anual variando dI! 1. 250 a 1. 750 mm. 

Vegetação pr,imária - fhnt!sta perenifó lia de restinga c campo de 
restinga. 

Uso atual - Cult .... ras de c(X:o-da~baía e cajueiros espontâneos. 

Principais inc:1usões-

a) POOZOL textura an:no~a fase campo de restinga relevo plano e 
suave ondulado; 

b) GRUPAMENTO INDISCRIMINADO de SOLOS GLEYZADOS e 
SOLOS ORGANICOS INDISCRIMINADOS tase campo e floresta 
perenifólia de vdrzea relevo plallo; 

c) SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES tcxtura ind iscrimi
nada f~se relevo plano,' c 

dl PODZóLICO VERMELHO AMARELO textura arcnosa/média tase 
floresta perenifólia relevo suave ondulado. 



AMd2 - AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTROFICAS (DUNAS) fase 
relevo suave ondulado e Ofldulado. 

Compreende áreas sitnadas nas Zonas do Litoral Norte eCa
caueira, nos municípios de Conde, Camaçari e Lauro de Freitas. 

Extensão e percentagem - 120 km2 ; 0,031% da área. 

Litologia e material originário - Sedimentos arenosos, de origem ma
rinha, referidos ao Holoc·!:lo. 

Relevo e altitude - Baixilda Litorânea, com relevo suave ondulado; 
10 a 20 metros. 

Clinia - Segundo a classificação de Gaussen (;a, com chuvas durante 
todo o ano e índice xerotérmico O, ocorrendo também 3dTh com 1 
a 2 meses secos e índice xerotérrnico de O a 40. Af e As' de Koppen. 
Precipitação pluviométrica média anual variando de 1.300 a 1.800 mm. 

Vegetação primária - A major parte da área das dunas acha-se co
bertas por vegetação rala . e de porte baixo, forIl)ando, por vezes, 
moitas com pequenas árvores e arbustos. Em ~'\Jglllls locais as dunas 
são desprovidas de vegetaç.i.o. 

Uso atual - Nenhum uso agrícola se verifica nesses solos. 

Principal inclusão -

a) PODZOL textura arenosa fase campo de restinga relevo plano e 
,suave ondulado. 
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R ESU MO 

o presente trabalho cons titui o texto expHcativo do VOLUME I do Levan
tamen to Explora tório-Reconhecimento de Solos da Margem Direita do Rio São 
Francisco no Estado da Bahia, que compreende uma extensão de 389 . 179 km2 

e localiza-se na Região Nordeste do Bras il, entre os paralelos de 8"32'00" (ex tremo 
norte) e 18n20'4S" (e-xl remo sul) de la titude- Sul e os meridianos de 37"19'39" (extre
mo leste) c 43"54'00" (extremo oes te) a Oes te de Greenwich . 

Os métodos da nal ises de solo t" os tmbalhos de prospecção pcdol6gica 
foram reali7.ados seguindo-sc as I:ormas adotadas pelo Sendço Nacional de 
Levantam ento e Conservação de Solos da EMBRAPA (Empresa Bras ileira de 
Pesquisa Agropecuária). 

o trabalho foi executado em nível inte rmediário ent.re levantamen to expIo
rn tório e de reconhecimento, utiti zando-se m apas plani-a lt.i métr ic:os nas escalas 
1.500 .000, 1:250 .000, 1:100 .000: foto-índices na escala 1:100 .000, mosaicos semi<on
:rolados de rada r da escala 1:250.000 e fotografias aéreas verticais na escala 1:30.000 
(apenas na 1.ona úmida cos tei ra) . O mapa final foi elaborado na escala de 
1:1.000 .000. 

Na área es tudada há uma grande variação em clima, vegetação. relevo, 
r.eologia e conseqüentemente de soloo;. O cl ima varia desde semi-árido q UE."nte 
até o úmido quente no lito ra l, rcspeçl l \'~rnente com preci pi tações pluviométricas 
médias anuais desde 400 mrn até 1 .500 mm. A vegetação é bastante diversif i
cada, com presença de caa tingas na 1.ona semi-árida e florestas na zona úmida 
(flores ta perenifólia, subperenifólia, subcaducifó!ia e eaducifó lia) , ocorrendo 
também cerrados, campos a ltimontanos e formações das restingas. O relevo é 
predominan temente plano e suave ondu lado, ocorrendo também ondulado, forte 
(mdulado e montanhoso. Com relação à geologia, verifica-se predomínio de 
rochas do Pré-Cambriano (gnaisscs, x iSIOS, migma titos, quartzi tos, meta-arenitos, 
calcários , fi litos e a rdós ia) , do Cretàceo ( ar~nitos, siltitos, folhelhos , a rgilitos , 
ca lcá r ios e conglo merados). sediment3s do Terciário (Formação Barreiras), reco
b rimento de materiais a rgilo-arenosos e arenc;argilosos sobre diversos embasa
mentos. Além dessas rochns podem ser citados os sedimentos r ecentes do holo· 
ceno, os granitos, rochas básicas e intermediárias. 

A le~enda de identifica ' ;ão dos solos foi elaborada levando-se em conside-
1 ação o níve l genera li zado do trabalho. Oeste m odo, a u nidade de mapeamento 
são consLituidas p redominantemente por associaçõcs de solos. 

o levantam ento realizado mostr~l q,ue cerca de 27,6% da área é ocupada 
pelas associações com predomínio de La t0501 Vermelh::> Amarelo Dist rófico. 
15,9% pelas associaçôcs com predominância de Podzólico Vermelho Amarelo Equi· 
valente Eutrófico; 9,9% pelas associaçõcs onde o componente principal é o Pla
nosol Solódico; 8,5% pelas associações onde os Solos Litólicl)s figuram em primeiro 
lugar; 7,3% pelas assoc iaçõcs onde o C~l rnb isol const itui o p rincipal com ponente; 
7.2% pelas associações com predomínio de Podzólico Vermelho Amarelo. Os 23,6% 
res tante cor responde às á reas de Areias Ouar tzosas, Regosols, Solos Li tólicos Eu· 
tróricos, Bru nizern Avermelhado. B n.mo Não Cálcico, Podzol, Vertisol, Cambisol 
Dis tróficos Solos Hidromórficos, Solos Halomórficos, Solos Aluvia is, Latosol 
variação UNA, Latosol Vel'meiho Escur,,>, Latesol Vermelho Amarelo Eut TÓfico e 
outros m CTlOS im portantes. 
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llXPLORATORY-RECONNAISSANCE SOJL SURVEY OR THE RIGHT BANK OF 

THE SAO FRANCISCO RlVER - STATE OF BAHIA 

ABSTRACT 

The present work conslitutes th~ explanatory text of VOLUME I of the 
Exploratory-Reconnaissance Soil Survey of the Right Bank of the São Francisco 
River in the State of Bahia, comprising an area of 389.179 km2, and located in 
the Northeast Region of Brazíl , between paralleI ~ 8°42'00" (extreme north) and 
18~20'4S" (extreme south) of south la t itude and meridians 37u I9'39" (extreme 
east) and 43"54'00" (extreme west) Wl."St of Grecnwich . 

The methods of soi! analyses ond pedological prospection were carried Qut 
according to procedures adopted by Lhe National Sai! Survey and SoU Canse r
vatian Service of EMBRAPA (Brazilian Enterprise of Agricultural Research). 

The work was accomplished in •• n intermediate leveI between expIoralory. 
and reconnaissance survey, using planj ·a1timetrical maps at the scales of 1:500,000, 
1;250,000, 1:100,000, photo-indexes at :l seate of 1:100,000, semi-controlled radar 
mosaics at a scale of 1:250,000, and \'crtical air-photos at a scale of 1:30,000 (in 
the humid coastal zone only). The fina l m ap was prepared at a scale of 1:1,000,000. 

In the area s tudied, there is a grcat variety of climate, vegetatioD, relier, 
geology and, consequently, of soils. lhe climatc varies from hot and semi-arid 
to hot and humid in the coast, respectiveIy, with medium annual precipitations 
of 400 to 2,500 mm. The vegetation is quite varied, with "caatingas" in the semi
arid zone and forest in the wet zone (evergreen, semi-evergreen, semi-deciduous 
and deciduous fores ls) , also occurring cerrados", high-montane grasslands and 
beach-ridge formations. The relief is mainIy leveI and gently undulating, but 
undulating, hilly and mountainous relief may occur. In r.!gard to Geology, there 
is a predominance of Pre-Cambrian (gneiss, schists, mig'llatites, quartzites, met
arnorphic sandstones, limcslones, ph}' lI ites ·and si ates) and Crelaceolls IOcks 
(sandstones, siltstones, shales, argillite'i, limestones and conglomerates) , Tertiary 
sedimenta (Formação Barreiras), mande of argiUo-arenaceous and arena-argilla
ceous materiaIs over diffe rent bedrocks. In addition to these rocks it can he 
mentioned Tecent sediments of the HoIocene, granitc" basic and intermediate 
rocks. 

The identification legend was developed by taking in to cúnsideration the 
general leveI of the work . Thus, the ma pping units are prcJominantly made up of 
soB associations. 

The survey shows that about 27 .6% of the arca is occupied by associa ~ ions 

with dominance of Red-Yellow Latosol Dysthophic: 15.9% by associations with 
dominance of Red Yellow Podzolic Equivalent Eutrophic; 9 .9% by associa tions 
were the dominant component is Solodic Planosol Eutrophic; 8.5% by as~ocia

lions with dominance of Litholic Soils; 7.3% by associations where the Cambisol 
is the dominant component; 7.2% by assoeiations with dominance of Red-Yellow 
Podzolic Soils. The other 23.6% corrcspond to arcas where there is a domi
nance of Quartz Sands, Regosol, Litholie SoU Eutrophic, Reddish Brunizem, Non
Caleie Brown, Podzol , Vertisol, Cambisol Dystrophic, Hydromorphic 80ils , Halo
morphic Soils, Alluvial Soils. Latosol variation UNA, Dark Red Latosol, Red
Yel10w Latosol. Eutrophic and others less important. 
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