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PREFÁCIO

Nas úl ti mas dé ca das te mo-nos de fron ta do com pro fun das mo di fi ca ções tec no ló gi cas, so ci a is, eco -
nô mi cas e prin ci pal men te am bi en ta is. Entre tan to, es sas mu dan ças não têm pro pi ci a do a me lho ria da qua -
li da de de vida da ma i o ria da po pu la ção mun di al. O ho mem, ne ces si tan do de ali men to, pro te ção, qua li da -
de de vida, vem se es me ran do em pre pa rar, con su mir e trans for mar os bens re ti ra dos da na tu re za, em sua 
bus ca in ces san te de pro mo ção do bem-estar so ci al. 

Esses bens, ao so fre rem vá ri os pro ces sos de trans for ma ção para con su mo da so ci e da de, im pac tam
o meio am bi en te sob di fe ren tes for mas. Isso tem pro vo ca do o au men to e o aden sa men to po pu la ci o nal  e,
con seqüen te men te, o ex ces si vo  con su mo de re cur sos na tu ra is. 

O ato de con su mir e apro pri ar os re cur sos na tu ra is, sem qual quer pre o cu pa ção com as con seqüên ci -
as fu tu ras, tem pro mo vi do uma sé rie de pro ble mas glo ba is, não per cep tí ve is aos nos sos olhos, mas que
es tão da ni fi can do a bi os fe ra e a vida hu ma na de uma ma ne i ra alar man te, e que po dem se tor nar ir re ver sí -
ve is.  

Ao ana li sar mos es ses pro ble mas, ve ri fi ca mos que não po de mos tra tá-los iso la da men te, mas de for -
ma sis tê mi ca, pois as va riá ve is do meio fí si co, bió ti co, so ci al, eco nô mi co e cul tu ral es tão in ter li ga das e são 
in ter de pen den tes, sen do fun da men tal o en ten di men to de suas re la ções e co ne xões. Enten de mos que o
en fren ta men to e a bus ca de so lu ções pas sam ne ces sa ri a men te pela in te gra ção dos pro fis si o na is das di -
ver sas áre as do co nhe ci men to com vi sões e ati tu des trans dis ci pli na res.

Nes se sen ti do, a co o pe ra ção e a par ce ria pro por ci o nam  a di nâ mi ca para mu dan ças de com por ta -
men to e para o for ta le ci men to da cons ciên cia  ao ade qua do  ma ne jo do meio am bi en te, pois quan do as
mes mas se pro ces sam, os par ce i ros (go ver no, ong, em pre sa pri va da, so ci e da de ci vil)  pas sam a en ten der 
me lhor as ne ces si da des dos ou tros, apren dem, mu dam e, como re sul ta do des sa in te ra ção, co e vo lu em.

Na me di da que aden tra mos no novo mi lê nio, a so bre vi vên cia da hu ma ni da de de pen de rá do nos so
com por ta men to em re la ção à uti li za ção dos re cur sos na tu ra is. Assim, faz-se ne ces sá rio ado tar os prin cí -
pi os bá si cos da eco lo gia: in ter de pen dên cia, re ci cla gem, par ce ria, fle xi bi li da de, di ver si da de e, em de cor -
rên cia,  sus ten ta bi li da de.

De for ma iné di ta, o Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil – CPRM, as so ci an do-se a im por tan tes par ce i ros, em
es pe ci al a Empre sa Bra si le i ra de Agro pe cuá ria – EMBRAPA e o De par ta men to de Re cur sos Mi ne ra is –
DRM/RJ, efe ti vou es tu dos mul ti dis ci pli na res, prin ci pal men te do meio fí si co, vi san do for ne cer in for ma ções
e co nhe ci men tos que pos si bi li tem aos res pon sá ve is pela ges tão ter ri to ri al to ma rem de ci sões para pro por -
ci o nar o de sen vol vi men to sus ten tá vel do Esta do do Rio de Ja ne i ro.



É com gra ta sa tis fa ção que apre sen ta mos à so ci e da de bra si le i ra, par ti cu lar men te à co mu ni da de flu -
mi nen se, o Pro je to Rio de Ja ne i ro, que tra ta de  es tu dos  re la ci o na dos à ge o lo gia, ge o mor fo lo gia, pe do lo -
gia, ge o fí si ca, ge o quí mi ca am bi en tal, hi dro lo gia, hi dro ge o lo gia, re cur sos mi ne ra is, eco no mia mi ne ral, in -
ven tá rio de es cor re ga men tos e di ag nós ti co ge o am bi en tal, den tro de uma abor da gem sis tê mi ca.

Esse pro je to cons ti tui im por tan te fon te de in for ma ções de in te res se para múl ti plos usuá ri os (mine ra -
ção, ener gia, agri cul tu ra, sa ú de pú bli ca, ur ba nis mo, sa ne a men to bá si co, mo ra dia, de fe sa ci vil, trans por -
tes, tu ris mo e meio am bi en te) e ins tru men to de gran de uti li da de para sub si di ar a ges tão am bi en tal e, prin -
ci pal men te, para o es ta be le ci men to de ma cro di re tri zes de pla ne ja men to com base nas po ten ci a li da des e
li mi ta ções na tu ra is do ter ri tó rio, po den do, as sim, ori en tar as po lí ti cas de de sen vol vi men to, le van do em
con si de ra ção a ca pa ci da de de su por te de cada re gião.

Espe ra mos que este exem plo pros pe re e que se tor ne mo ti vo para avan çar mos cada vez mais na
bus ca da me lhor con vi vên cia, pos sí vel, en tre a ex plo ra ção dos re cur sos na tu ra is e a pre ser va ção do meio
am bi en te.

Se pre ten de mos de i xar um mun do me lhor para nos sos des cen den tes, te mos que olhar o mun do
como um sis te ma vivo, onde tudo ao nos so re dor tem o seu pa pel e sua re la ti va im por tân cia nas com ple -
xas re la ções e co ne xões. Por tan to, en fa ti za mos a ne ces si da de de mu dan ça com por ta men tal do ho mem,
ado tan do uma nova for ma de pen sar e no vos va lo res. De ve mos dar va zão aos va lo res da cons ciên cia
eco ló gi ca, para que seja man ti do o ade qua do equi lí brio com o de sen vol vi men to eco nô mi co. Acre di ta mos
ser esse o  pro ce di men to com pa tí vel com uma so ci e da de que de se ja es ta be le cer o de sen vol vi men to sus -
ten tá vel para o nos so pla ne ta.

Tha les de Qu e i roz Sam pa io
Di re tor de Hi dro lo gia e Ges tão Territorial



APRESENTAÇÃO
O Pro je to Rio de Ja ne i ro con sis te em es tu dos mul ti te má ti cos do meio fí si co re a li za dos atra vés do Pro -

gra ma Infor ma ções para Ges tão Ter ri to ri al – GATE, da Di re to ria de Hi dro lo gia e Ges tão Ter ri to ri al do Ser vi -
ço Ge o ló gi co do Bra sil – CPRM, na es ca la 1:250.000, em todo o Esta do do Rio de Ja ne i ro, abran gen do
uma área de 44.000km2.

O ob je ti vo prin ci pal é for ne cer sub sí di os téc ni cos às ad mi nis tra ções es ta du al e mu ni ci pa is e às en ti -
da des pri va das, para o pla ne ja men to do de sen vol vi men to sus ten ta do do ter ri tó rio flu mi nen se, as sim
como para o Pro gra ma Bra si le i ro de Zo ne a men to Eco ló gi co-Econômico, em aten di men to à Agen da 21.

O Pro je to foi de sen vol vi do em par ce ria com a EMBRAPA – Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe -
cuá ria, DRM-RJ – De par ta men to de Re cur sos Mi ne ra is, CIDE – Cen tro de Infor ma ções e Da dos do Rio
de Ja ne i ro,  SERLA – Su pe rin ten dên cia Esta du al de Rios e La go as,  EMOP –  Empre sa de Obras Pú bli cas 
do Esta do do Rio de Ja ne i ro,  PUC/RJ – Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca, UFF –  Uni ver si da de Fe de ral
Flu mi nen se, UERJ –  Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro, UFRRJ –  Uni ver si da de Fe de ral Ru ral do
Rio de Ja ne i ro, UFRJ –  Uni ver si da de  Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, RESUB – Rede  de Ge o tec no lo gia em
Águas Sub ter râ ne as,  ANEEL –  Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca e INMET – Insti tu to Na ci o nal de
Me te o ro lo gia.

Os te mas exe cu ta dos fo ram  re cur sos mi ne ra is, eco no mia mi ne ral,  ge o mor fo lo gia, in ven tá rio de es -
cor re ga men tos, uso e co ber tu ra do solo, so los, ap ti dão agrícola,  ge o fí si ca e ge o quí mi ca am bi en tal, es tu -
do de chu vas in ten sas,  ca rac te ri za ção hi dro ge o ló gi ca, hi dro gra fia, pla ni me tria, mor fo es tru tu ra, ca das tro
de po ços de água tu bu la res, ca das tro de es ta ções plu vi o mé tri cas e flu vi o mé tri cas.

A in te gra ção das in for ma ções le van ta das dos di ver sos te mas es tu da dos pro pi ci ou a es pa ci a li za ção
de áre as com po ten ci al na tu ral para de ter mi na do de sen vol vi men to, pro te ção, con ser va ção e re cu pe ra -
ção, con clu in do por um di ag nós ti co das po ten ci a li da des e das vul ne ra bi li da des na tu ra is ou in du zi das de
todo o Esta do do Rio de Ja ne i ro, re pre sen ta das, em es ca la 1:500.000, no Mapa Ge o am bi en tal.

Os pro du tos e da dos re sul tan tes dos es tu dos do Pro je to es tão dis po ní ve is em 2 CD-ROMs, tex tos
impressos e ma pas plo ta dos em pa pel na es ca la 1:500.000.

O CD-ROM nú me ro 1 con tém to dos os ma pas te má ti cos no for ma to CDR, ver são Co relDRAW 9 e tex -
tos no for ma to PDF. O CD-ROM nú me ro 2  con tém di ver sos pro du tos, in clu in do ma pas de ser vi ço e ba ses
de da dos pon tu a is, além dos ma pas dis po ní ve is no pri me i ro CD. Nes se,  os da dos po dem ser ana li sa dos
de modo in te ra ti vo atra vés do apli ca ti vo Mi cro Sir. Esse soft wa re foi de sen vol vi do in ici al men te para pos si -
bi li tar a vi su a li za ção e re cu pe ra ção de da dos cons tan tes das ba ses de da dos da CPRM. O pro gra ma foi
adap ta do para o pro ces sa men to de da dos do Pro je to Rio de Ja ne i ro.
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RESUMO

No Estu do de So los do Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, é apre sen ta da uma vi são ge ral so bre os so -
los do es ta do, cuja dis tri bu i ção es pa ci al é re pre -
sen ta da em mapa na es ca la 1:500.000. Re fe re-se
a um re su mo do le van ta men to pe do ló gi co re a li za -
do pela Embra pa So los em ní vel de re co nhe ci men -

to de ba i xa in ten si da de. Con tém os cri té ri os uti li za -
dos para dis tin ção e clas si fi ca ção dos so los e uma
bre ve des cri ção das prin ci pa is ca rac te rís ti cas das
clas ses do mi nan tes no es ta do, com re fe rên ci as
aos am bi en tes em que ocor rem de for ma mais ex -
pres si va.

– vii –



1
INTRODUÇÃO

Em ra zão da sua po si ção na in ter fa ce das vá ri -
as es fe ras do glo bo ter res tre, re pre sen ta das pe los
or ga nis mos (bi os fe ra), o subs tra to ro cho so (li tos fe -
ra) e a mas sa ga so sa cir cun dan te (at mos fe ra), com 
elas in te ra gin do num con tí nuo pro ces so de tro ca
de in fluên ci as mú tu as, os so los cons ti tu em tal vez o
prin ci pal ele men to a re fle tir as con di ções dos am bi -
en tes ter res tres.

Sua in fluên cia faz-se sen tir nos di ver sos as pec -
tos re la ci o na dos à vida do pla ne ta, seja como fon te
de nu tri en tes e base de sus ten ta ção para plan tas e
ani ma is, seja como re ser va tó rio de água, ou ain da
como fon te de se di men tos.

O co nhe ci men to so bre os so los é, por tan to, in dis -
pen sá vel à ava li a ção das po ten ci a li da des e li mi ta -

ções am bi en ta is de uma dada re gião e de fun da men -
tal im por tân cia para a com pre en são das in ter-re la -
ções en tre os di ver sos com po nen tes do meio.

Des se modo, o le van ta men to de so los re a li za do
pela Embra pa So los in te gra uma sé rie de te mas
des ti na dos ao in ven tá rio dos re cur sos na tu ra is do
Es ta do do Rio de Ja ne i ro, pro pos to pela Com pa -
nhia de Pes qui sa de Re cur sos Mi ne ra is (CPRM)
com o ob je ti vo de re a li zar o zo ne a men to ge o am bi -
en tal desse es ta do.

Este tra ba lho re pre sen ta um re su mo do ci ta do le -
van ta men to e apre sen ta as in for ma ções por ele ge -
ra das, de for ma a pos si bi li tar uma vi são ge ral da
dis tri bu i ção e das prin ci pa is ca rac te rís ti cas dos so -
los do mi nan tes no Esta do do Rio de Ja ne i ro.

– 1 –
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MÉTODOS DE TRABALHO

Com base no le van ta men to de re co nhe ci men -
to de ba i xa in ten si da de dos so los do es ta do do Rio
de Ja ne i ro, re cen te men te con clu í do, foi re a li za da
uma ge ne ra li za ção das in for ma ções para apre sen -
ta ção em es ca la me nor.

O tra ba lho ori gi nal foi exe cu ta do con for me as nor -
mas ado ta das pela Embra pa So los, com iden ti fi ca -
ção de so los re a li za da no cam po atra vés de vi a gens
di ver sas que co bri ram toda a área do es ta do. Nes sa
eta pa, além das prin ci pa is ca rac te rís ti cas dos so los,
ava li a das em tra da gens e ob ser va ções de bar ran cos 
e trin che i ras, pro ce deu-se às ob ser va ções so bre os
de ma is as pec tos do meio, como ve ge ta ção, ma te ri al
de ori gem, re le vo, po si ção re la ti va na pa i sa gem, in -
ten si da de do pro ces so ero si vo etc., de modo a iden ti -
fi car suas in ter-relações e es ta be le cer os li mi tes dos

dis tin tos ecos sis te mas que ca rac te ri zam a área. Em
lo ca is re pre sen ta ti vos fo ram re a li za das, des cri ção e
co le ta de per fis, con for me Le mos & San tos (1996),
cu jos ma te ri a is fo ram ana li sa dos de acor do com os
mé to dos cons tan tes em Embra pa (1997). 

A par tir dos re gis tros de cam po, em con jun to
com os da dos ana lí ti cos, re a li zou-se a in ter pre ta -
ção de fo to gra fi as aé re as 1:60.000, com apo io adi -
ci o nal de ima gens de sa té li te 1:100.000 e
1:250.000, e as sim es ta be le ci dos os li mi tes das
uni da des de ma pe a men to, em se gui da trans fe ri -
dos para base pla ni al ti mé tri ca na es ca la 1:50.000,
para pos te ri or di gi ta li za ção. Pro du ziu-se, as sim,
um mapa de so los na es ca la 1:250.000, que foi en -
tão ge ne ra li za do para dar ori gem ao aqui apre sen -
ta do, na es ca la 1:500.000.

– 3 –
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SOLOS

De fi ni ções e con ce i tos usa dos para o es ta be -
le ci men to das clas ses de so los e fa ses se rão tra ta -
dos no su bi tem 3.1, as sim como clas ses de so los
se rão de fi ni das e des cri tas no su bi tem 3.2, de acor -
do com as nor mas ado ta das pela Embra pa (Re u -
nião..., 1979b; Embra pa, 1988a, 1988b).

3.1 Cri té ri os para Esta be le ci men to e
   Sub di vi são das Clas ses de So los e
   Fa ses Empre ga das

Na in di vi du a li za ção das clas ses de solo, fo ram
em pre ga dos os cri té ri os es ta be le ci dos em Embra pa 
(1988a), re su mi da men te des cri tos a se guir. Como
cri té rio adi ci o nal para dis tin ção de uni da des de ma -
pe a men to, fo ram tam bém em pre ga das fa ses vi san -
do a pro ver mais in for ma ções so bre as con di ções
am bi en ta is da área, bem como sub sí di os para a in -
ter pre ta ção do po ten ci al agrí co la das ter ras.

l Atri bu tos di ag nós ti cos

Ma te ri al or gâ ni co: é aque le ex pres si va men te
cons ti tu í do por com pos tos or gâ ni cos, que im põem
pre pon de rân cia de suas pro pri e da des so bre os
cons ti tu in tes mi ne ra is e cujo con te ú do de car bo no
é igual ou su pe ri or a 120g/kg, ou sa tis faz à equa ção 
C≥ (80 + 0,067 x ar gi la).

Ma te ri al mi ne ral: é aque le cons ti tu í do es sen ci al -
men te por com pos tos inor gâ ni cos, em gra us va riá -
ve is de in tem pe ri za ção, mis tu ra dos com ma te ri al
or gâ ni co, mas em quan ti da des in fe ri o res às es pe -
ci fi ca das aci ma.

Sa tu ra ção do com ple xo de tro ca: re fe re-se à pro -
por ção de cá ti ons bá si cos tro cá ve is em re la ção à
ca pa ci da de de tro ca de cá ti ons – CTC (Va lor T) de -
ter mi na da a pH 7 (sa tu ra ção por ba ses, V%), ou à
pro por ção de alu mí nio tro cá vel em re la ção à soma
de ba ses (sa tu ra ção por alu mí nio, Al%). Esse cri té -
rio é con si de ra do em re la ção ao ho ri zon te B, ou ao
C, quan do não exis tir B, ou ao A, na au sên cia de B
ou C. Fo ram em pre ga das as se guin tes es pe ci fi ca -
ções, in te gran tes da de no mi na ção das clas ses, ex -
ce to para aque las que apre sen tem ca rá ter sa li no
ou só di co: 

− eu tró fi co – ex pres sa sa tu ra ção por ba ses igual 
ou su pe ri or a 50%;

− dis tró fi co – ex pres sa sa tu ra ção por ba ses in fe -
ri or a 50%;

− áli co – ex pres sa sa tu ra ção por alu mí nio igual
ou su pe ri or a 50%.

Ati vi da de da fra ção ar gi la: re fe re-se à CTC da
fra ção mi ne ral, atri bu í da à fra ção ar gi la, após des -
con tar-se a con tri bu i ção da ma té ria or gâ ni ca, de fi -
ni da como equi va len te a 4,5cmolc de CTC por
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10g/kg de car bo no. É re pre sen ta da pe las es pe ci fi -
ca ções: Tb (ar gi la de ati vi da de ba i xa), que in di ca
ca pa ci da de de tro ca in fe ri or a 24cmolc/kg de ar gi -
la, e Ta (ar gi la de ati vi da de alta), in di ca ti va de va lo -
res ma i o res ou igua is a 24cmolc/kg de ar gi la. Essa
ca rac te rís ti ca é con si de ra da em per ti nên cia ao ho -
ri zon te B, ou ao C, quan do não exis tir B, ou ao A, na
au sên cia de B ou C, ex ce to para so los de tex tu ra
are no sa.

Ca rá ter só di co: re fe re-se a va lo res de sa tu ra ção
por só dio ma i o res ou igua is a 15% en con tra dos nos 
pri me i ros 150cm do solo.

Ca rá ter so ló di co: re fe re-se a va lo res de sa tu ra -
ção por só dio en tre 6 e 15%, en con tra dos em al -
gum ho ri zon te nos pri me i ros 150cm do solo.

Ca rá ter sa li no: re fe re-se à pre sen ça de sais mais
so lú ve is em água fria que o sul fa to de cál cio (ges -
so), em quan ti da des que in ter fe rem com a ma i o ria
das cul tu ras, ex pres so por con du ti vi da de elé tri ca
do ex tra to de sa tu ra ção (a 25°C) igual ou ma i or que
4mS/cm.

Mu dan ça tex tu ral abrup ta: con sis te em con si de -
rá vel au men to no con te ú do de ar gi la em uma pe -
que na dis tân cia ver ti cal, me nor ou igual a 8cm, na
zona de tran si ção en tre o ho ri zon te A ou E e o ho ri -
zon te sub ja cen te B.

Ce ro si da de: con sis te em fil mes mu i to fi nos de
ma te ri al inor gâ ni co de na tu re zas di ver sas, ori en -
ta do ou não, cons ti tu in do re ves ti men tos ou su per -
fí ci es bri lhan tes nas fa ces de ele men tos es tru tu ra -
is, po ros ou ca na is, re sul tan tes de mo vi men ta ção,
se gre ga ção ou re ar ran ja men to de ma te ri al co lo i dal
inor gâ ni co (<0,002mm); quan do bem de sen vol vi -
dos, são fa cil men te per cep tí ve is, apre sen tan do as -
pec to lus tro so e bri lho gra xo.

Plin ti ta: cor po dis tin to de ma te ri al rico em óxi do
de fer ro e po bre em hú mus, cons ti tu í do por uma
mis tu ra de ar gi la com quart zo e ou tros ma te ri a is,
com a pro pri e da de de en du re cer ir re ver si vel men te
as sim que ex pos to ao ar.

Con ta to lí ti co: cons ti tui o li mi te en tre o solo e o
ma te ri al co e so sub ja cen te, con tí nuo na ex ten são
de al guns me tros de su per fí cie ho ri zon tal, ex ce to
pela pre sen ça de fen das dis tan ci a das por no mí ni -
mo 10cm.

Ma te ri a is sul fí dri cos: são aque les en con tra dos
em so los de na tu re za mi ne ral ou or gâ ni ca, lo ca li za -
dos em áre as en char ca das e que con te nham
0,75% ou mais de en xo fre (peso a seco), prin ci pal -
men te na for ma de sul fe tos.

Li mi tes de cor para La tos so los e so los pod zó li -
cos: foi efe tu a da a dis tin ção en tre La tos so los e
Pod zó l i  cos Ver me lho-Escuros e Ver me -

lho-Amarelos, uti li zan do-se o cri té rio de cor. Os ver -
me lho-escuros apre sen ta ram co res mais ver me -
lhas que 2,5YR, com va lo res ≤4,5 e cro mas ≤6; os
ver me lho-amarelos apre sen ta ram co res me nos
aver me lha das, ge ral men te nos ma ti zes 5YR e
7,5YR.

l Ho ri zon tes di ag nós ti cos
Ho ri zon te A cher no zê mi co: é um ho ri zon te mi ne -

ral, su per fi ci al, re la ti va men te es pes so (com pelo
me nos 18cm de es pes su ra, a me nos que a ele siga
um con ta to lí ti co, e 1/3 da es pes su ra do so lum, ou
25cm se este ti ver mais de 75cm), com es tru tu ra
su fi ci en te men te de sen vol vi da para não ser si mul -
ta ne a men te ma ci ço e duro ou mu i to duro quan do
seco, ou cons ti tu í do por pris mas ma i o res que
30cm, es cu ro (cro ma úmi do in fe ri or a 3,5 e va lo res
mais es cu ros que 3,5 quan do úmi do e que 5,5
quan do seco), de ca rá ter eu tró fi co (V > 50%), sa tu -
ra do pre do mi nan te men te por cá ti ons bi va len tes e
com con te ú do de car bo no igual ou su pe ri or a
5,8g/kg. Cor res pon de ao con ce i to de mol lic epi pe -
don da Soil Ta xo nomy (Esta dos Uni dos, 1975).

Ho ri zon te A pro e mi nen te: cons ti tui ho ri zon te su -
per fi ci al, cu jas ca rac te rís ti cas de cor, es pes su ra,
es tru tu ra e con te ú do de ma té ria or gâ ni ca sa tis fa -
zem às exi gên ci as re que ri das para A cher no zê mi -
co, do qual di fe re ape nas por apre sen tar sa tu ra ção
por ba ses in fe ri or a 50%. Cor res pon de ao seg men -
to me nos rico em ma té ria or gâ ni ca e/ou me nos es -
pes so de um bric epi pe don da Soil Ta xo nomy (Esta -
dos Uni dos, 1975).

Ho ri zon te A hú mi co: é um ho ri zon te su per fi ci al
que, além das ca rac te rís ti cas do ho ri zon te A pro e -
mi nen te, apre sen ta ma i or de sen vol vi men to, ex -
pres so por ma i or es pes su ra e/ou ma i or ri que za
em ma té ria or gâ ni ca, as so ci a da à cor mais es cu -
ra, des de que não sa tis fa ça aos re qui si tos de ho -
ri zon tes tur fo sos. Para o caso es pe cí fi co de La -
tos so los, o re qui si to de es pes su ra mí ni mo é de
80cm.

Ho ri zon te A mo de ra do: é um ho ri zon te mi ne ral,
su per fi ci al, com con te ú dos de car bo no va riá ve is e
ca rac te rís ti cas que ex pres sam um grau de de sen -
vol vi men to in ter me diá rio en tre os ou tros ti pos de
ho ri zon te A. Apre sen ta re qui si tos de cor ou es pes -
su ra in su fi ci en tes para ca rac te ri zar ho ri zon te A
cher no zê mi co ou A pro e mi nen te, di fe rin do tam bém 
do ho ri zon te A fra co, seja por sua es tru tu ra, mais
de sen vol vi da, ou pe los con te ú dos de car bo no su -
pe ri o res a 5,8g/kg, ou ain da pela pre sen ça de co -
res mais es cu ras (va lor <4, quan do úmi do, ou cro -
ma >6, quan do seco). Cor res pon de ao seg men to
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mais de sen vol vi do de och ric epi pe don, da Soil Ta -
xo nomy (Esta dos Uni dos, 1975).

Ho ri zon te A fra co: é um ho ri zon te mi ne ral, su per -
fi ci al, com con te ú dos de car bo no in fe ri o res a
5,8g/kg (mé dia pon de ra da), co res mu i to cla ras,
com va lor ma i or ou igual a 4 quan do úmi do e a 6
quan do seco, e com es tru tu ra au sen te ou fra ca -
men te de sen vol vi da. Cor res pon de ao seg men to
me nos de sen vol vi do de och ric epi pe don, da Soil
Ta xo nomy (Esta dos Uni dos, 1975).

Ho ri zon te tur fo so: tra ta-se de ho ri zon te es sen ci -
al men te or gâ ni co, de co lo ra ção es cu ra, for ma do
em de cor rên cia de acú mu los de re sí du os ve ge ta is
sob con di ções de ex ces so d’água per ma nen te ou
tem po rá rio. Esse ho ri zon te apre sen ta es pes su ra
mí ni ma de 20cm, ou en tre 40 e 60cm, se 75% ou
mais de seu vo lu me fo rem cons ti tu í dos por es fag no
(ex clu í do o es fag no vivo su per fi ci al), ou den si da de
in fe ri or a 0,1, po den do es tar so ter ra do por ma te ri al
mi ne ral com es pes su ra in fe ri or a 40cm. Se re vol vi -
do, deve apre sen tar es pes su ra mí ni ma de 25cm e
con te ú do de car bo no igual ou su pe ri or a 106g/kg,
no caso de con te ú dos de ar gi la de 600g/kg ou
mais, ou que sa tis fa ça à equa ção: C ≥(53 + 0,088 x
ar gi la).

Ho ri zon te B tex tu ral: cons ti tui ho ri zon te sub su -
per fi ci al, de na tu re za mi ne ral, que se ca rac te ri za
por apre sen tar es tru tu ra em blo cos ou pris má ti ca
re la ti va men te de sen vol vi da, as so ci a da com ce ro si -
da de que ex ce de quan to ao grau de de sen vol vi -
men to, isto é, ni ti dez fra ca, e quan to à quan ti da de –
pou ca (Ca mar go et al., 1987), ou ex pres si vo in cre -
men to de ar gi la em re la ção ao(s) ho ri zon te(s) a ele
so bre pos to(s). Cor res pon de a uma am pli a ção do
con ce i to de ar gil lic ho ri zon, da Soil Ta xo nomy
(Esta dos Uni dos, 1975).

Ho ri zon te B la tos só li co: é um ho ri zon te mi ne ral
sub su per fi ci al em avan ça do es tá dio de in tem pe ri -
za ção, evi den ci a do pela com ple ta ou qua se com -
ple ta au sên cia de mi ne ra is pri má ri os fa cil men te in -
tem pe ri zá ve is na fra ção are ia, as sim como de frag -
men tos de ro cha ou do sa próli to e de ar gi lo mi ne ra is 
do gru po do tipo 2:1. Sua gê ne se é mar ca da por in -
ten sa li xi vi a ção de ba ses, re sul tan do em con cen -
tra ção re si du al de ses quió xi dos e ar gi las do tipo
1:1. Apre sen ta es pes su ra mí ni ma de 50cm, tex tu ra
fran co-arenosa ou mais fina, re du zi dos te o res de
sil te (re la ção sil te/ar gi la in fe ri or a 0,7), CTC da fra -
ção ar gi la, após de du zi da a con tri bu i ção do car bo -
no, me nor que 13cmolc/kg, e re la ção mo le cu lar
SiO2/Al2O3 (ín di ce Ki) me nor do que 2,2. Cor res -
pon de, em par te, ao con ce i to de oxic ho ri zon, da
Soil Ta xo nomy (Esta dos Uni dos, 1975).

Ho ri zon te B in ci pi en te: con sis te em ho ri zon te mi ne -
ral, sub su per fi ci al, cu jas ca rac te rís ti cas evi den ci am
um es tá dio de al te ra ção em grau não mu i to avan ça -
do, po rém o su fi ci en te para o de sen vol vi men to de cor 
ou es tru tu ra. É um ho ri zon te de ca rá ter bas tan te va -
riá vel em de cor rên cia do seu grau de evo lu ção ain da
in ci pi en te, mas com in su fi ciên cia de re qui si tos dis tin -
ti vos de ou tros ho ri zon tes di ag nós ti cos. Apre sen ta
tex tu ra fran co-arenosa ou mais fina, po den do con ter
quan ti da des ex pres si vas de ma te ri a is em de com po -
si ção ou com es tru tu ra da ro cha ori gi nal, nes se caso
des de que não ul tra pas se mais da me ta de de seu vo -
lu me. Cor res pon de, em par te, ao con ce i to de cam bic 
ho rizon, da Soil Ta xo nomy (Esta dos Uni dos, 1975).

Ho ri zon te B es pó di co (B pod zol): cons ti tui ho ri -
zon te mi ne ral, sub su per fi ci al, que apre sen ta acu -
mu la ção ilu vi al de ma té ria or gâ ni ca e com pos tos de
alu mí nio amor fo, acom pa nha dos ou não por fer ro. É
iden ti fi ca do por uma ou mais das se guin tes ca rac te -
rís ti cas: a – ter um su bo ri zon te com mais de 2,5cm
de es pes su ra que es te ja ci men ta do por al gu ma
com bi na ção de ma té ria or gâ ni ca com fer ro e/ou alu -
mí nio; b – ter uma tex tu ra are no sa ou mé dia e com
grãos de are ia co ber tos por pe lí cu las de fer ro ou ma -
té ria or gâ ni ca que apre sen tem fis su ras ou pre sen ça
de grâ nu los pre tos e dis tin tos do ta ma nho da fra ção
gros se i ra do sil te. De ri va do de spo dic ho ri zon, da
Soil Ta xo nomy (Esta dos Uni dos, 1975).

Ho ri zon te plín ti co: cons ti tui ho ri zon te mi ne ral, B ou
C, de tex tu ra fran co-arenosa ou mais fina, ca rac te ri -
za do fun da men tal men te pela pre sen ça de plin ti ta em
quan ti da de igual ou su pe ri or a 15%. Apre sen ta co lo -
ra ção mos que a da ou va ri e ga da, em um ar ran ja men -
to de co res ver me lhas, acin zen ta das ou bran cas, for -
man do um pa drão re ti cu la do, po li go nal ou la mi nar.

Ho ri zon te glei: é um ho ri zon te mi ne ral, sub su per -
fi ci al ou even tu al men te su per fi ci al, com es pes su ra
mí ni ma de 15cm, cu jas ca rac te rís ti cas de cor re fle -
tem a pre va lên cia de pro ces sos de re du ção, com
ou sem se gre ga ção de fer ro, em de cor rên cia de
sa tu ra ção por água du ran te al gum pe río do ou o
ano todo. Na ma triz do ho ri zon te, apre sen ta do mi -
nân cia de co res ne u tras ou mais azu is que 10Y, ou,
se os va lo res fo rem me no res que 4, os cro mas são
me no res ou igua is a 1, ou, para va lo res ma i o res ou
igua is a 4, os cro mas são igua is ou in fe ri o res a 2
(para ma tiz 10YR ou mais ama re lo é ad mi ti do cro -
ma 3, des de que di mi nua no ho ri zon te se guin te). É
par ci al men te de ri va do dos con ce i tos de ho ri zon te
G, do Soil Sur vey Ma nu al (Esta dos Uni dos, 1993),
de hydro morp hic pro per ti es (FAO, 1974) e de cam -
bic ho ri zon, da Soil Ta xo nomy (Esta dos Uni dos,
1975).
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Ho ri zon te sul fú ri co: ho ri zon te com pos to de ma -
te ri al mi ne ral ou or gâ ni co, que após dre na gem ar -
ti fi cial te nha si mul ta ne a men te pH me nor que 3,5
(H2O 1:1) e mos que a do de ja ro si ta com ma tiz 2,5Y
ou mais ama re la do e cro ma ma i or ou igual a 6.

Ho ri zon te sá li co: pro pri e da de re fe ren te à pre -
sen ça de sais mais so lú ve is em água fria que o
sul fa to de cál cio (ges so), em quan ti da de tó xi ca à
ma i o ria das cul tu ras, ex pres sa por con du ti vi da de 
elétri ca no ex tra to de sa tu ra ção ma i or que ou igual
a 7mS/cm (a 25°C), em al gu ma épo ca do ano.

l Na tu re za in ter me diá ria ou ex tra or di ná ria de
uni da de ta xo nô mi ca

Re fe re-se ao ca rá ter in ter me diá rio das clas ses
de so los em ní vel ta xo nô mi co ele va do ou a va ri a -
ções do con ce i to cen tral, ex pres sas por de sig na -
ções qua li fi ca ti vas in te gran tes da de no mi na ção
das clas ses.

Câm bi co: de sig na ção em pre ga da para in di car a 
ocor rên cia de ca rac te rís ti cas in ter me diá ri as com
Cam bis so los, ex pres sas por pre sen ça de mi ne ra is
pri má ri os fa cil men te in tem pe ri zá ve is e frag men tos
de ro cha ou sa próli to no ho ri zon te B tex tu ral.

La tos só li co: de sig na ção em pre ga da para in di car
a ocor rên cia de ca rac te rís ti cas in ter me diá ri as com
La tos so los, ex pres sas pelo ba i xo gra di en te tex tu ral
ou pre sen ça de ho ri zon te com ca rac te rís ti cas de B
la tos só li co sub ja cen te a ou tro tipo de B di ag nós ti co.

Pla nos só li co: de sig na ção em pre ga da para in di -
car a ocor rên cia de ca rac te rís ti cas in ter me diá ri as
com Pla nos so los, ex pres sas pela ocor rên cia de co -
res gle i za das e mos que a men to no ho ri zon te B tex -
tu ral, em adi ção à mu dan ça tex tu ral abrup ta.

Plín ti co: de sig na ção em pre ga da para so los em
que a ocor rên cia de ho ri zon te plín ti co em po si ção
não-diagnóstica ou a pre sen ça de plin ti ta em al -
gum su bo ri zon te de no ta ca rá ter in ter me diá rio com
Plin tos so los.

Pou co pro fun do: de sig na ção con cer nen te à
clas se dos La tos so los, dis tin ti va de va ri e da des me -
nos es pes sas que os seus con gê ne res, in di can do
pro fun di da de do so lum igual ou in fe ri or a 2m.

Raso: de sig na ção em pre ga da para dis tin guir
va ri e da des me nos es pes sas de so los, cu jos exem -
pla res tí pi cos têm me nos de 2m de pro fun di da de,
in di can do pro fun di da de do so lum igual ou in fe ri or a 
50cm.

l Gru pa men to de clas ses tex tu ra is
Expres sa a com po si ção gra nu lo mé tri ca da fra -

ção ter ra fina, sen do uti li za das as es pe ci fi ca ções a
se guir, in te gran tes da de no mi na ção das clas ses:

Tex tu ra are no sa: com pre en de com po si ções
gra nu lo mé tri cas que cor res pon dem às clas ses tex -
tu ra is are ia e are ia fran ca, ou seja, que sa tis fa zem à
equa ção: teor de are ia - teor de ar gi la >700g/kg.

Tex tu ra mé dia: com pre en de com po si ções gra -
nu lo mé tri cas com me nos de 350g/kg de ar gi la e
mais de 150g/kg de are ia, ex clu í das as clas ses tex -
tu ra is are ia e are ia fran ca.

Tex tu ra ar gi lo sa: com pre en de com po si ções gra -
nu lo mé tri cas com 350 a 600g/kg de ar gi la.

Tex tu ra mu i to ar gi lo sa: com pre en de com po si -
ções gra nu lo mé tri cas com mais de 600g/kg de ar -
gi la.

Para as clas ses de so los com sig ni fi ca ti va va ri a -
ção tex tu ral en tre os ho ri zon tes su per fi ci a is e sub -
su per fi ci a is, a qua li fi ca ção tex tu ral foi ex pres sa na
for ma de fra ção.

Cons ti tu i ção ma cro clás ti ca

Re fe re-se à pro por ção de cas ca lhos (ma te ri al com 
2 a 20mm de diâ me tro) em re la ção à ter ra fina, quan -
do em quan ti da des sig ni fi ca ti vas, con si de ra das mo -
di fi ca do ras da clas se tex tu ral, sen do re co nhe ci das
as dis tin ções ex pres sas pe las es pe ci fi ca ções a se -
guir, in te gran tes da de no mi na ção das clas ses.

Pou co cas ca lhen ta: in di ca a ocor rên cia de cas -
ca lhos em quan ti da de igual ou su pe ri or a 80 e in fe -
ri or a 150g/kg.

Cas ca lhen ta: in di ca a ocor rên cia de cas ca lhos
em quan ti da de igual ou su pe ri or a 150 e in fe ri or a
500g/kg.

Mu i to cas ca lhen ta: in di ca a ocor rên cia de cas -
ca lhos em quan ti da de igual ou su pe ri or a 500g/kg.

l Fa ses de uni da des de ma pe a men to

O cri té rio de fa ses tem como ob je ti vo for ne cer in -
for ma ções adi ci o na is so bre as con di ções am bi en -
ta is, as sim como cha mar a aten ção para ca rac te rís -
ti cas dis tin ti vas jul ga das im por tan tes, po rém não
con tem pla das pe los cri té ri os de or de na men to ta -
xo nô mi co, de for ma a sub si di ar as in ter pre ta ções
so bre o po ten ci al de uso das ter ras. Fo ram em pre -
ga das fa ses de ve ge ta ção, re le vo, pe dre go si da de, 
ro cho si da de e subs tra to.

Fa ses de ve ge ta ção: sub di vi di das se gun do cri -
té ri os fi to fi si o nô mi cos, com pre en den do de ci du i -
da de, por te, com po si ção e den si da de, vi sam a
for ne cer da dos prin ci pal men te re la ci o na dos com
o ma i or ou me nor grau de umi da de de de ter mi na -
da área.

Os ti pos de ve ge ta ção iden ti fi ca dos na área são
des cri tos a se guir.
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Flo res ta tro pi cal pe re ni fó lia: Ocor re em am bi en -
tes que apre sen tam au sên cia de es ta ção seca
mar can te, ge ral men te com mais de 1.600mm de
pre ci pi ta ção anu al. A sua fo lha gem qua se não se
al te ra du ran te o ano, sen do pou cas as es pé ci es
que per dem as fo lhas in te i ra men te. A flo res ta é
den sa, ema ra nha da, pos su in do ár vo res dos mais
va ri a dos por tes, atin gin do 20 a 30m de al tu ra nas
ca ma das mais al tas, ob ser van do-se gran de ri que -
za em epí fi tas e tre pa de i ras. Tam bém de no mi na da
flo res ta tro pi cal sem pre-verde úmi da (Ben ne ma,
1966).

Flo res ta tro pi cal sub pe re ni fó lia: Tam bém de no -
mi na da flo res ta tro pi cal se mi-sempre-verde (Ben -
ne ma, 1966), é uma for ma ção den sa, alta, rica em
es pé ci es, com pre sen ça de um es tra to de até 20 a
30m de al tu ra, so men te de cí dua em par te. Ocor re
em am bi en tes com es ta ção seca de dois a três me -
ses, na ma i o ria dos ca sos com mais de 1.400mm
de pre ci pi ta ção anu al. Mu i tas das es pé ci es sem -
pre-verdes com põem o ex tra to su pe ri or. Entre tan -
to, apre sen tam pro pen são a per der suas fo lhas em
es ta ção seca anor mal, cons ti tu in do for ma ção me -
só fi la.

Flo res ta tro pi cal sub ca du ci fó lia: Tra ta-se de for -
ma ção me só fi la, com par te do es tra to mais alto com
até 20m, que apre sen ta como ca rac te rís ti ca prin ci -
pal a per da de par te sig ni fi ca ti va das fo lhas de seus
com po nen tes, no ta da men te do es tra to ar bó reo, du -
ran te a épo ca seca. Ocor re em am bi en tes com es ta -
ção seca bem de fi ni da, de três a cin co me ses, na
ma i o ria dos ca sos com pre ci pi ta ção anu al de mais
de 1.100mm (Ben ne ma, 1966). A fi si o no mia des sa
ve ge ta ção pode con fun dir-se com a da flo res ta sub -
pe re ni fó lia du ran te a épo ca chu vo sa, en tre tan to, na
épo ca da es ti a gem tor na-se in con fun dí vel, com ár -
vo res des fo lha das e as pec to seco. As ár vo res pos -
su em, em ge ral, tron cos re tos e es ga lha men to alto,
mu i tas co pas em pá ra-sol no pri me i ro es tra to e fo -
lhas pre do mi nan te men te pe que nas. O ta pe te her -
bá ceo é ralo, com ocor rên cia de es pé ci es das fa mí -
li as Gra mi na ce ae e Bro me li a ce ae.

Flo res ta tro pi cal ca du ci fó lia: Gru pa men to in te -
gra do por flo res tas se cas, de cí du as, cujo es tra to
su pe ri or ra ra men te for ma co ber tu ra de 80%. Cons -
ti tui for ma ção xe ró fi la, com pre do mi nân cia de he -
lió fi las. Ocor re em am bi en tes com es ta ção seca de
cin co a sete me ses, na ma i o ria dos ca sos com mais 
de 700mm de pre ci pi ta ção anu al (Ben ne ma, 1966). 
Apre sen ta como prin ci pal di fe ren ça da flo res ta tro -
pi cal sub ca du ci fó lia o per cen tu al de in di ví du os de -
cí du os, que é su pe ri or a 50% no es tra to do mi nan te,
e a ocor rên cia, em al guns lo ca is, de cac tá ce as dos

gê ne ros Ce re us e Cep ha lo ce re us e de al gu mas
plan tas es pi nho sas e não-espinhosas dos gê ne ros
Mi mo sa e Cro ton.

Flo res ta tro pi cal pe re ni fó lia de vár zea: São ma -
tas sem pre-verdes, de gran de por te, den sas, com
subs tra to ar bus ti vo, tí pi cas de ter re nos mu i to úmi -
dos, po rém me nos en char ca dos do que os cam pos 
de vár zea cir cun vi zi nhos.

Flo res ta tro pi cal sub pe re ni fó lia de vár zea: São
flo res tas den sas, que, como a for ma ção an te ri or,
ocor rem em vár ze as su je i tas a ala ga men tos pe rió -
di cos, mas que apre sen tam as pec to me nos ver de
na épo ca seca, de vi do à que da das fo lhas de par te
de seus com po nen tes.

Ve ge ta ção de res tin ga: É um tipo de ve ge ta ção
de as pec to pe cu li ar, que ocor re em áre as com in -
fluên cia ma ri nha, re co brin do os cor dões are no sos
e du nas, si tu a dos ao lon go do li to ral. Po dem apre -
sen tar ve ge ta ção com fi si o no mia her bá cea, ar bus -
ti va ou mes mo ar bó rea den sa. Do min gues et al.
(1976) des cre ve ram a ve ge ta ção de res tin ga como
de as pec to xe ro mor fo, de vi do ao subs tra to po bre,
e ci ta ram como es pé ci es de des ta que, en tre ou -
tras: Coc co lo ba uvi fe ra (ba ga-da-praia), Epi de -
drum el lip ti cum (or quí dea-de-restinga), Ne o ma ri ca 
sp. (bor bo le ta), Bro me lia sp., Anar ca di um oc ci den -
ta le (caju), Eu ge nia sp. (pi tan gue i ra), Spon di as sp.
No pre sen te tra ba lho, fo ram re co nhe ci dos três ti -
pos de ve ge ta ção de res tin ga, qua is se jam: flo res ta 
de res tin ga, res tin ga ar bó reo-arbustiva e cam po de 
res tin ga.

Ca a tin ga hi po xe ró fi la: Cons ti tui for ma ção ca du -
ci fó lia de por te va riá vel (ge ral men te ar bus ti vo ou
ar bó reo-arbustivo), de ca rá ter xe ró fi lo, com gran de 
quan ti da de de plan tas es pi nho sas e rica em cac tá -
ce as e bro me liá ce as. Re la ci o na-se com as zo nas
de cli ma me nos seco que o se mi-árido tí pi co. As es -
pé ci es da ca a tin ga apre sen tam como ca ra te rís ti ca
as for mas co muns de re sis tên cia à ca rên cia
d’água, como se jam, re du ção da su per fí cie fo li ar,
trans for ma ção das fo lhas em es pi nhos, cu tí cu las
ce ro sas nas fo lhas, ór gãos sub ter râ ne os de re ser -
va. A ca rac te rís ti ca mais im por tan te e co mum a
qua se to das as es pé ci es é, po rém, a ca du ci da de
fo li ar.

Cam pos tro pi ca is de vár zea: São for ma ções gra -
mi no sas den sas e ocor rem nas vár ze as úmi das e
ala ga das, nas pe ri fe ri as de cur sos d’água, bre jos e
lu ga res onde ocor re acú mu lo das águas dos rios,
la go as, ri a chos etc. Dis tin guem-se os cam pos das
áre as ala ga das, de no mi na dos cam pos hi dró fi los,
cuja com po si ção é do mi na da por es pé ci es dos gê -
ne ros Pa ni cum, Pas pa lum e Cype rus, e os cam pos
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hi gró fi los, re la ci o na dos a con di ções mais bran das
de en char ca men to, do mi na dos pe las fa mí li as Gra -
mi na ce ae, Ara ce ae, Typha ce ae e Poly po di a ce ae.

Cam po tro pi cal ha ló fi lo de vár zea: Ve ge ta ção ha -
lo mór fi ca, cons ti tu í da prin ci pal men te por es pé ci es
do gê ne ro Sa li cor nia, ca rac te ri za-se por ocor rer nas
vár ze as úmi das e ala ga das, atin gi das pe las águas
das ma rés, res pon sá ve is por sua alta sa li ni da de.

Cam po sub tro pi cal al ti mon ta no: Re fe re-se à ve -
ge ta ção pre do mi nan te men te her bá cea, de fi si o no -
mia gra mi nói de den sa. Está res tri ta às ma i o res al ti -
tu des, ge ral men te so bre so los mu i to ra sos. Em al -
gu mas áre as, po dem apre sen tar ar bus tos e até
mes mo ár vo res es par sas.

Man gue zal: Os man gue za is são tí pi cos ecos sis -
te mas de tran si ção en tre os am bi en tes ter res tre e
ma ri nho, ex pos tos à va ri a ção do ní vel do mar, sen -
do re co ber tos pela água sal ga da du ran te a maré
alta. Ne les se de sen vol vem plan tas ha ló fi tas, de
por te ar bus ti vo e ar bó reo, em re du zi do nú me ro de
es pé ci es, por ta do ras de adap ta ções que au men -
tam a ca pa ci da de de pres são os mó ti ca e re du zem
a trans pi ra ção (Alon so, 1977). Entre as es pé ci es
do mi nan tes de por te ar bó reo des ta cam-se: Rhi -
zop ho ra man gle (man gue-vermelho), La gun cu la ria 
ra ce mo sa (man gue-branco), Avi cen nia ni ti da
(man gue-amarelo) e Avi cen nia scha ve ri a na (man -
gue-siriúba). Ocor rem ain da: Hi bis cus ti li a ce us
(em bi ra-do-mangue), um ar bus to; Acros ti chum au -
re um, uma sa mam ba ia de gran de por te; Spar ti na
bra si li en sis e Spar ti na ci li a ta, de por te her bá ceo.

Fa ses de re le vo: são sub di vi di das se gun do cri -
té ri os de de cli vi da de, for ma do ter re no, al tu ra re la ti -
va das ele va ções, tipo e com pri men to das pen den -
tes, com o ob je ti vo prin ci pal de for ne cer sub sí dios
ao es ta be le ci men to dos gra us de li mi ta ção com re -
la ção ao em pre go de im ple men tos agrí co las e à
sus cep ti bi li da de à ero são.

Pla no: Su per fí cie de to po gra fia es ba ti da ou ho ri -
zon tal, onde os des ni ve la men tos são mu i to pe que -
nos, com de cli vi da des va riá ve is de 0 a 3%.

Su a ve on du la do: Su per fí cie de to po gra fia pou co
mo vi men ta da, cons ti tu í da por con jun tos de co li nas
(ele va ções de al ti tu des re la ti vas até 100m), apre -
sen tan do de cli ves su a ves, pre do mi nan te men te va -
riá ve is de 3 a 8%.

Ondu la do: Su per fí cie de to po gra fia pou co mo vi -
men ta da, cons ti tu í da por con jun to de co li nas, apre -
sen tan do de cli ves mo de ra dos, pre do mi nan te men -
te va riá ve is de 8 a 20%.

For te on du la do: Su per fí cie de to po gra fia pou co
mo vi men ta da, for ma da por mor ros (ele va ções de
100 a 200m de al ti tu des re la ti vas) e ra ra men te co li -

nas, com de cli ves for tes, pre do mi nan te men te va -
riá ve is de 20 a 45%.

Mon ta nho so: Su per fí cie de to po gra fia vi go ro sa,
com pre do mí nio de for mas aci den ta das, usu al -
men te cons ti tu í da por mor ros, mon ta nhas e ma ci -
ços mon ta nho sos, apre sen tan do des ni ve la men tos
re la ti va men te gran des (su pe ri o res a 200m) e de cli -
ves for tes ou mu i to for tes, pre do mi nan te men te va -
riá ve is de 45 a 75%.

Escar pa do: Su per fí ci es mu i to ín gre mes, com ver -
ten tes de de cli ves mu i to for tes, que ul tra pas sam 75%.

Fase de pe dre go si da de: uti li za da para qua li fi car
áre as em que a pre sen ça su per fi ci al ou sub su per fi ci -
al de quan ti da des ex pres si vas (3% ou mais) de ca -
lha us (2-20cm) e/ou ma ta cões (20-100cm) in ter fe re
no uso das ter ras, so bre tu do no re fe ren te ao em pre go 
de má qui nas e im ple men tos agrí co las. Tem como ob -
je ti vo sub si di ar a ava li a ção da ap ti dão agrí co la das
ter ras no to can te às li mi ta ções à me ca ni za ção.

Fase de ro cho si da de: re fe re-se à ex po si ção do
subs tra to ro cho so, la jes de ro chas, par ce las de ca -
ma das del ga das de so los so bre ro chas e/ou pre do -
mi nân cia de bol ders com diâ me tro mé dio ma i or que
100cm, na su per fí cie ou na mas sa do solo, em quan -
ti da des tais que tor nam im pra ti cá vel o uso de má qui -
nas agrí co las. Os aflo ra men tos ro cho sos e/ou ma ta -
cões co brem 25% ou mais da su per fí cie do ter re no.

Fase de subs tra to: de vi do à gran de di ver si da de 
de ti pos de ro cha na área em es tu do, a fase de
subs tra to (ma te ri al sub ja cen te ao solo) foi em pre -
ga da ape nas para os Cam bis so los de sen vol vi dos
de se di men tos alu vi a is.

3.2 Des cri ção das Clas ses de Solo

As prin ci pa is clas ses de so los são de fi ni das a
se guir, em fun ção das des cri ções mor fo ló gi cas,
aná li ses fí si cas, quí mi cas e mi ne ra ló gi cas de seus
per fis re pre sen ta ti vos.

3.2.1 La tos so los

Sob essa de no mi na ção, es tão com pre en di dos so -
los mi ne ra is, não hi dro mór fi cos, com ho ri zon te B la -
tos só li co ime di a ta men te aba i xo de qual quer um dos
ti pos de ho ri zon te A. São so los em avan ça do es tá dio
de in tem pe ri za ção, mu i to evo lu í dos, re sul ta do de
enér gi cas trans for ma ções no ma te ri al cons ti tu ti vo.

São nor mal men te mu i to pro fun dos, com es pes -
su ra do so lum em ge ral su pe ri or a 2m, de ele va da
per me a bi li da de e co mu men te bem a acen tu a da -
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men te dre na dos. Apre sen tam se qüên cia de ho ri -
zon tes do tipo A-Bw-C, com re du zi do in cre men to
de ar gi la em pro fun di da de. Di fe ren ci am-se em fun -
ção das ca rac te rís ti cas de cor, teor de fer ro e, em
al guns ca sos, pe los va lo res do ín di ce Ki do ho ri zon -
te B, con for me des cri to a se guir.

3.2.1.1 La tos so lo Ver me lho-Escuro

Esses so los ca rac te ri zam-se por pos su í rem ho ri -
zon te B la tos só li co de cor aver me lha da nos ma ti zes 
10R a 3,5YR, com te o res de Fe2O3 en tre 80 e
180g/kg, quan do ar gi lo sos ou mu i to ar gi lo sos, e
nor mal men te in fe ri o res a 80g/kg quan do de tex tu ra
mé dia, e com atra ção mag né ti ca fra ca ou nula (Ca -
mar go et al., 1987; Embra pa, 1988a).

São pou co fre qüen tes no es ta do do Rio de Ja ne i -
ro, com ocor rên cia mais ex pres si va nas pro xi mi da -
des de Paty do Alfe res, re la ci o na dos a ma te ri a is
pro ve ni en tes do in tem pe ris mo de mig ma ti tos do
Pré-Cambriano, em re le vo que va ria de for te on du -
la do a mon ta nho so e sob ve ge ta ção ori gi nal de flo -
res ta tro pi cal sub pe re ni fó lia. Ape sar de apre sen ta -
rem ca rac te rís ti cas su fi ci en tes para en qua dra men -
to nes sa clas se de so los, de vi do às co res de ma tiz
mais ver me lho que 2,5YR, com va lo res £4,5 e cro -
mas £6, di fe ren ci am-se dos La tos so los Ver me lho-
Escu ros que ocor rem am pla men te no Bra sil Cen -
tral, en tre ou tros as pec tos pe los te o res de fer ro um
pou co in fe ri o res (que se en con tram en tre 60 e
80g/kg), ape sar da tex tu ra ar gi lo sa. Os per fis va ri am
de pou co pro fun dos a mu i to pro fun dos, com o ho ri -
zon te C si tu a do aba i xo de 130cm de pro fun di da de.
São do mi nan te men te ca u li ní ti cos, com ocor rên cia
me nor de go et hi ta e quan ti da des re du zi das de
gibb si ta. Com base em es tu dos de Pal mi e ri (1986)
e Kämpf et al. (1988), a pre sen ça de he ma ti ta pode
tam bém ser in fe ri da, ain da que não evi den ci a da
em di fra to gra mas de raios X da fra ção ar gi la de um
ho ri zon te Bw de ma tiz 10R.

3.2.1.2 La tos so lo Ver me lho-Amarelo

Os so los des sa clas se apre sen tam ho ri zon te Bw, 
vir tu al men te sem atra ção mag né ti ca, com co res no
ma tiz 4YR ou mais ama re las, as so ci a das a te o res
de Fe2O3 re la ti va men te ba i xos, nor mal men te en tre
70 e 110g/kg, e ín di ce Ki in fe ri or a 1,5 (Ca mar go et
al., 1987; Embra pa, 1988a).

De gran de ex pres são ge o grá fi ca, es ses so los
dis tri bu em-se por todo o es ta do do Rio de Ja ne i ro,

em con di ções cli má ti cas bas tan te dis tin tas, des de
as áre as mais se cas e quen tes do Nor te Flu mi nen -
se às de tem pe ra tu ras ame nas e chu vo sas das re -
giões ser ra nas, o que se re fle te de for ma mar can te
no as pec to da ve ge ta ção ori gi nal de flo res ta, que
apre sen ta ca rá ter pe re ne até sub ca du ci fó lio. A in -
fluên cia des sas con di ções am bi en ta is di ver sas é
tam bém ve ri fi ca da nas pró pri as ca rac te rís ti cas pe -
do ló gi cas. Assim, em bo ra não se cons ti tua uma re -
gra ge ral, ob ser va-se a ten dên cia de os so los das
re giões mais fri as e úmi das apre sen ta rem me no res
te o res de ba ses e sa tu ra ção com alu mí nio mais ele -
va da. A pre sen ça de ho ri zon te su per fi ci al mais de -
sen vol vi do e rico em ma té ria or gâ ni ca, do tipo A
pro e mi nen te ou mes mo hú mi co, é tam bém tí pi ca
des sas áre as.

De vi do ao re le vo em ge ral mo vi men ta do em que
ocor rem e à ba i xa fer ti li da de, a pas ta gem é o uso
do mi nan te nes ses so los.

3.2.1.3 La tos so lo Ama re lo

Essa clas se com pre en de La tos so los com ho ri -
zon te B de co res bru na das e ama re la das, em ma tiz
7,5YR ou mais ama re lo, as so ci a das a te o res mu i to
ba i xos de Fe2O3, nor mal men te in fe ri o res a 70g/kg, e
cons ti tu i ção mi ne ra ló gi ca es sen ci al men te ca u li ní ti -
ca, com ín di ce Ki su pe ri or a 1,7 (Ca mar go et al.,
1987; Embra pa, 1988a). É co mum apre sen ta rem 
tam bém al gu ma co e são no topo do ho ri zon te B.

Em ge ral, es ses so los es tão re la ci o na dos aos se -
di men tos ter ciá ri os do Gru po Bar re i ras e con gê ne -
res; são, por tan to, en con tra dos pre fe ren ci al men te
na fa i xa li to râ nea, so bre tu do a nor te de Cam pos,
onde é mais am pla a área de ocor rên cia do Bar re i -
ras no es ta do. Nes sa re gião, ten dem a ocor rer nas
par tes mais al tas e apla i na das dos Ta bu le i ros, sen -
do uti li za dos em gran des ex ten sões com a cul tu ra
da ca na-de-acúcar, além de ou tras la vou ras, como
aba ca xi e ma ra cu já. Ocor rem ain da a sul, re la ci o -
na dos a se di men tos ter ciá ri os da Ba cia de Re sen -
de, que mar ge i am o rio Pa ra í ba do Sul.

3.2.1.4 La tos so lo Va ri a ção Una

Esses so los dis tin guem-se dos La tos so los Ver -
me lho-Amarelos ba si ca men te por apre sen ta rem
teor de Fe2O3 su pe ri or a 110g/kg no ho ri zon te Bw.
Ocor rem em áre as pou co ex pres si vas no es ta do do 
Rio de Ja ne i ro, si tu a das a nor te de Var re-Sai, nos li -
mi tes do Espí ri to San to, e a oes te de Ita pe ru na, nas
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pro xi mi da des de Ra po so, já na di vi sa com Mi nas
Ge ra is. Em am bas, ocor rem as so ci a dos a La tos so -
los Ver me lho-Amarelos, em re le vo on du la do e for te
on du la do. Em ra zão das di fe ren ças de al ti tu de en -
tre es sas áre as, en con tram-se po rém sob con di -
ções am bi en ta is dis tin tas, como ex pres sa a ve ge -
ta ção ori gi nal, de ca rá ter sub pe re ni fó lio, na su per fí -
cie mais ele va da de Var re-Sai, e sub ca du ci fó lio, na
área mais ba i xa, onde se en con tra Ra po so.

3.2.2 Pod zó li cos

Essa clas se com pre en de so los mi ne ra is, não hi -
dro mór fi cos, com ho ri zon te B tex tu ral de co lo ra ção
que va ria de ver me lha a ama re la e te o res de Fe2O3
in fe ri o res a 150g/kg. São so los em ge ral pro fun dos e
bem dre na dos, com se qüên cia de ho ri zon tes
A-Bt-C ou A-E-Bt-C, po den do o ho ri zon te A ser de
qual quer tipo, ex ce to cher no zê mi co, caso o ho ri zon -
te Bt con te nha ar gi la de ati vi da de alta (Ta), e hú mi -
co, quan do além de Ta o solo seja áli co. São sub di vi -
di dos em fun ção de di fe ren ças de cor e teor de fer ro, 
con for me des cri to a se guir para as clas ses de ocor -
rên cia mais ex pres si va no es ta do do Rio de Ja ne i ro.

3.2.2.1 Pod zó li co Ver me lho-Escuro

Essa clas se com pre en de so los com ho ri zon te B
tex tu ral de co lo ra ção aver me lha da, em ma tiz 3,5YR 
ou mais ver me lho, e te o res de Fe2O3 in fe ri o res a
150g/kg (Ca mar go et al., 1987).

Ocor rem em áre as bas tan te ex pres si vas, prin ci -
pal men te no No ro es te Flu mi nen se. São os so los do -
mi nan tes nas áre as de re le vo mon ta nho so e for te on -
du la do des sa re gião, cor res pon den tes às ser ras e
bor das de su per fí ci es ele va das. Qu a se in va ri a vel -
men te de ca rá ter eu tró fi co, en con tram-se em ge ral
as so ci a dos a Pod zó li cos Ver me lho-Amarelos, sob
ve ge ta ção pre do mi nan te de flo res ta sub ca du ci fó lia. 
Ape sar da boa fer ti li da de na tu ral que apre sen tam,
são mu i to pou co uti li za dos com agri cul tu ra, sen do o
uso com pas ta gem ge ne ra li za do.

3.2.2.2 Pod zó li co Ver me lho-Amarelo

Os so los des sa clas se dis tin guem-se dos Pod zó -
li cos Ver me lho-Escuros pela co lo ra ção mais ama -
re la da do ho ri zon te Bt, de ma tiz 4YR ou mais ama -
re lo. Os te o res de Fe2O3 são nor mal men te in fe ri o -
res  a 110g/kg. 

Apre sen tam gran de ex pres são es pa ci al no es ta -
do, em re le vo que va ria de su a ve on du la do a mon -
ta nho so, sob ve ge ta ção ori gi nal de flo res ta sub ca -
du ci fó lia ou sub pe re ni fó lia, e mais ra ra men te ca du -
ci fó lia, como nas pro xi mi da des de São João do Pa -
ra í so. É co mum a pre sen ça de so los com ca rac te -
rís ti cas in ter me diá ri as com La tos so los, com os
qua is se en con tram fre qüen te men te as so ci a dos.
Nes sas áre as apre sen tam, ge ral men te, ca rá ter dis -
tró fi co ou áli co e per fis bas tan te es pes sos. Qu an do
eu tró fi cos, ten dem a ser mais ra sos. São pre do -
minan te men te ca u li ní ti cos, com ar gi la de ba i xa ati -
vi da de, ge ral men te bem dre na dos, de tex tu ra mé -
dia/ar gi lo sa ou mé dia/mu i to ar gi lo sa. Me re ce des -
ta que a fre qüen te ocor rên cia de so los com ca rá ter 
abrup to nas áre as re ba i xa das de re le vo su a ve,
em bo ra tal ca rac te rís ti ca não seja ex clu si va des sa 
fi si o gra fia.

3.2.2.3 Pod zó li co Ama re lo

Essa clas se é cons ti tu í da por so los com ho ri zon -
te B tex tu ral de co lo ra ção ama re la da, em ma tiz
7,5YR ou mais ama re lo, e ba i xos te o res de Fe2O3,
ge ral men te in fe ri o res a 70g/kg, com pre do mí nio de
ca u li ni ta na fra ção ar gi la. São em ge ral pro fun dos,
bem dre na dos e apre sen tam se qüên cia de ho ri -
zon tes do tipo A-Bt-C ou A-E-Bt-C.

Como os La tos so los Ama re los, dos qua is se di fe -
ren ci am ba si ca men te pelo ele va do gra di en te tex tu -
ral que apre sen tam, es ses so los es tão tam bém re la -
ci o na dos aos se di men tos do Gru po Bar re i ras e con -
gê ne res. Dis tri bu em-se por toda a fa i xa li to râ nea;
ten do, po rém, ma i or ex pres são ge o grá fi ca na re gião 
nor te do es ta do, des de a di vi sa com o Espí ri to San to
até pró xi mo a Ca ra pe bus. Em ge ral, ocor rem em re -
le vo su a ve, com ram pas lon gas e são por isso bas -
tan te uti li za dos com ca na-de-açúcar, pas ta gens e,
em áre as pou co am plas, com cul tu ras de aba ca xi e
ma ra cu já. To da via, de vi do ao acen tu a do gra di en te
tex tu ral e ao fre qüen te aden sa men to do topo do ho -
ri zon te B, que re fle te na re du ção da per me a bi li da de
do solo, apre sen tam um cer to po ten ci al ero si vo,
mes mo em áre as de de cli ve pou co acen tu a do.

3.2.3 Pod zol Hi dro mór fi co

Essa clas se com pre en de so los mi ne ra is hi dro -
mór fi cos, em ge ral de tex tu ra are no sa, ao lon go de 
todo o per fil, com ho ri zon te B es pó di co pre ce di do
por ho ri zon te E ál bi co, ou ra ra men te A (Ca mar go
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et al., 1987). São, por tan to, so los com ní ti da di fe ren -
ci a ção de ho ri zon tes, com se qüên cia do tipo
A-E-Bh-C (pode ocor rer tam bém ho ri zon te Bhs ou
Bs).

Estão re la ci o na dos aos se di men tos are no sos de
ori gem ma ri nha que cons ti tu em os cor dões li to râ -
ne os dis pos tos em fa i xas sub pa ra le las ao lon go da
cos ta, cuja ocor rên cia é mais sig ni fi ca ti va de Man -
ga ra ti ba para o nor te, com des ta que para a re gião
do del ta do Pa ra í ba, onde ocu pam áre as mais am -
plas. Em sua ma i or par te, são re co ber tos por ve ge -
ta ção de res tin ga do tipo cam pes tre ou ar bó -
reo-arbustiva. Com me nos fre qüên cia, en con -
tram-se sob flo res ta de res tin ga, como no tre cho
en tre Bar ra de São João e Arma ção dos Bú zi os,
além de ou tras áre as bem pou co ex pres si vas. São
uti li za dos, em ge ral, com pas ta gem na tu ral de ba i -
xa qua li da de, além de pe que nos plan ti os de coco.

3.2.4 Bru ni zém Aver me lha do

São so los mi ne ra is, não hi dro mór fi cos, pou co
pro fun dos, com ho ri zon te A cher no zê mi co so bre
um B tex tu ral de cor viva, co mu men te de pig men ta -
ção aver me lha da, com ar gi la de ati vi da de alta e sa -
tu ra ção por ba ses su pe ri or a 50%. Pos su em se -
qüên cia de ho ri zon tes A-Bt-C com so lum ra ra men -
te atin gin do es pes su ra su pe ri or a 100cm.

Pou co fre qüen tes na área do es ta do, ocor rem
prin ci pal men te a nor te, na re gião de Ital va, as so ci a -
dos com Pod zó li cos Ver me lho-Escuros, em re le vo
for te on du la do e on du la do, sob ve ge ta ção de flo -
res ta ca du ci fó lia, e em áre as me no res, nas en cos -
tas aci den ta das de al gu mas ser ras iso la das pró xi -
mas a Cam po Gran de, mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro. 
Ape sar dos ele va dos te o res de ba ses tro cá ve is, es -
ses so los apre sen tam, em ge ral, for tes res tri ções à
ex plo ra ção agrí co la, re fe ren tes à de fi ciên cia de
água ou ao re le vo mo vi men ta do em que ocor rem.

3.2.5 So los Bru nos Não-Cálcicos

São so los mi ne ra is, não hi dro mór fi cos, ca rac te ri -
za dos por apre sen ta rem mu dan ça tex tu ral abrup -
ta, ou pelo me nos gra di en te mu i to acen tu a do, em
con jun to com ar gi la de ati vi da de alta no ho ri zon te B 
tex tu ral pou co es pes so, re al ça do pela cor ver me -
lha ou aver me lha da. A se qüên cia de ho ri zon tes é
do tipo A-Bt-C, com ho ri zon te A mo de ra do.

Esses so los ocor rem nas pro xi mi da des de Cabo
Frio, si tu a dos em po si ções fi si o grá fi cas de co li nas e

mor ros, com re le vo que va ria de su a ve on du la do a
for te on du la do. A fi to fi si o no mia da co ber tu ra ve ge tal
pri mi ti va, in fe ri da pe los frag men tos re ma nes cen tes,
é do tipo flo res ta tro pi cal sub ca du ci fó lia nas áre as
mais su a ves, en quan to as de re le vo for te on du la do
apre sen tam uma ve ge ta ção xe ro mór fi ca de por te
re du zi do, cujo as pec to ge ral de no ta ca rá ter tran si -
cional en tre flo res ta ca du ci fó lia e ca a tin ga hi po xe ró -
fi la. O ma te ri al de ori gem está re la ci o na do a gna is -
ses in ter me diá ri os da Uni da de Bú zi os, re fe ri dos ao
Pré-Cambriano, em que é fre qüen te a ocor rên cia de
di ques de di a bá sio de ida de cre tá cea.

3.2.6 Pla nos so lo

Essa clas se com pre en de so los mi ne ra is, ge ral -
men te hi dro mór fi cos, com se qüên cia de ho ri zon tes 
A-Bt-C, ou mais ti pi ca men te A-E-Bt-C, ca rac te ri za -
dos por mu dan ça tex tu ral abrup ta, de tal for ma
mar can te que, no solo seco, for ma-se uma fra tu ra
de se pa ra ção en tre o ho ri zon te B tex tu ral e o so bre -
ja cen te. No ho ri zon te B, de den si da de do solo re la -
ti va men te ele va da e em ge ral po li crô mi co, ob ser -
va-se a ocor rên cia de co res de re du ção, evi den ci -
an do con di ção de dre na gem im per fe i ta ou má (Ca -
mar go et al., 1987).

Ocor rem prin ci pal men te em al gu mas ba i xa das de
re le vo apla i na do da re gião li to râ nea, onde, em cer tas
áre as, po dem apre sen tar ca rá ter so ló di co. Pre do mi -
nam, en tre tan to, so los de ba i xa fer ti li da de, áli cos ou
dis tró fi cos, com ar gi la de ati vi da de ba i xa. Já na re -
gião no ro es te do es ta do, onde ocu pam áre as me nos
ex pres si vas, pos su em ca rá ter eu tró fi co, por ve zes
com ar gi las ex pan si vas. A ve ge ta ção ori gi nal é a flo -
res ta sub ca du ci fó lia. De vi do à sua po si ção to po grá fi -
ca, é co mum ocor rer des con ti nu i da de no ma te ri al de
ori gem, re la ci o na do prin ci pal men te a se di men tos co -
lú vio-aluvionares e gna is ses pré-cambrianos, re co -
ber tos por se di men tos are no sos pou co es pes sos.

3.2.7 So lon chak

Essa clas se com pre en de so los ha lo mór fi cos,
com al tas con cen tra ções de sais so lú ve is, ex pres -
sas por con du ti vi da de elé tri ca no ex tra to de sa tu ra -
ção su pe ri or a 7mS/cm a 25°C. Apre sen tam per fis
pou co evo lu í dos, com se qüên cia de ho ri zon tes do
tipo A-Cgz, ou mes mo sem di fe ren ci a ção pe do ge -
né ti ca de ho ri zon tes. São de sen vol vi dos a par tir de
se di men tos alu vi o na res de ida de qua ter ná ria que
ocor rem na re gião li to râ nea, em áre as pró xi mas à

– 13 –

Os So los do Esta do do Rio de Janeiro



cos ta, su je i tas à in fluên cia ma ri nha. Sua ex pres são
má xi ma é ve ri fi ca da pró xi mo a São Tomé, onde se
en con tram as so ci a dos a Gle is so los e So los Alu vi a is 
de ca rá ter sa li no, sob ve ge ta ção de cam po tro pi cal 
ha ló fi lo de vár zea.

3.2.8 Cam bis so los

Essa clas se com pre en de so los mi ne ra is, não hi -
dro mór fi cos, com ho ri zon te B in ci pi en te sub ja cen te 
a ho ri zon te A de qual quer tipo, ex clu í do o cher no -
zê mi co quan do a ar gi la do ho ri zon te Bi for de ati vi -
da de alta (Ca mar go et al., 1987). São so los pou co
evo lu í dos, de ca rac te rís ti cas bas tan te va riá ve is,
mas em ge ral pou co pro fun dos ou ra sos e com te o -
res de sil te re la ti va men te ele va dos. Apre sen tam se -
qüên cia de ho ri zon tes do tipo A-Bi-C, com mo des ta 
di fe ren ci a ção en tre eles. De vi do a seu de sen vol vi -
men to ain da in ci pi en te, as ca rac te rís ti cas des ses
so los são em ge ral bas tan te in flu en ci a das pelo ma -
te ri al de ori gem.

São os so los do mi nan tes nas re giões ser ra nas
do es ta do, des de a ter mi na ção nor te da Ser ra do
Mar, qua se às mar gens do rio Pa ra í ba, ao ex tre mo-
sul, na di vi sa com São Pa u lo, e ain da na por ção da
Ser ra da Man ti que i ra, a nor te de Re sen de. Em ge -
ral, ocor rem as so ci a dos a La tos so los Ver me -
lho-Amarelos, dos qua is se di fe ren ci am ba si ca -
men te pela pou ca es pes su ra do ho ri zon te B dos
Cam bis so los, em re le vo mon ta nho so e for te on du -
la do, sob flo res ta pe re ni fó lia; ou ain da as so ci a dos
a So los Li tó li cos e aflo ra men tos de ro cha, nas áre as 
de re le vo mais aci den ta do das es car pas ser ra nas.
Em lo ca is mais ele va dos, po dem apre sen tar ho ri -
zon te A hú mi co, o que ca rac te ri za os Cam bis so los
Hú mi cos, cuja ocor rên cia é mais ex pres si va no
topo da Ser ra do Ita ti a ia, onde se si tua o Pico das
Agu lhas Ne gras. Ali se en con tram re co ber tos por
ve ge ta ção de cam po al ti mon ta no, en tre me a dos a
blo cos de ro cha. Ocor rem ain da sob flo res ta sub -
pe re ni fó lia em áre as um pou co mais ba i xas, as so ci -
a dos a La tos so los ou Pod zó li cos, mas qua se sem -
pre em re le vo mo vi men ta do. 

Em si tu a ção com ple ta men te di ver sa, al gu mas
ba i xa das flu vi a is, de re le vo apla i na do, são tam bém
ocu pa das por so los des sa clas se. Des ta ca-se den -
tre es sas ba i xa das, a do ba i xo cur so do rio Pa ra í ba
do Sul. Em sua por ção cen tral, nas pro xi mi da des
de Cam pos dos Goy ta ca zes, os se di men tos ar gi lo -
sos de po si ta dos pelo rio são mais es pes sos, pro pi -
ci an do o de sen vol vi men to de Cam bis so los. Esses

so los, de ca rá ter eu tró fi co ou dis tró fi co, são cons ti -
tu í dos por ele va das quan ti da des de ar gi la e sil te, e,
quan do se cos, apre sen tam acen tu a do fen di lha -
men to. Ori gi nal men te sob flo res ta sub pe re ni fó lia
de vár zea, en con tram-se hoje qua se des ti tu í dos de
sua ve ge ta ção ori gi nal, uti li za dos prin ci pal men te
com plan ti os de ca na-de-açúcar.

3.2.9 Gle is so los

Com pre en de so los mi ne ra is, hi dro mór fi cos, com 
ho ri zon te A ou H se gui do de ho ri zon te glei, des de
que não si mul tâ neo com B tex tu ral, B ná tri co ou
plín ti co, ex clu í dos tam bém aque les com ca rá ter
vér ti co ou com tex tu ra are no sa, e au sên cia de ho ri -
zon te E. São so los re la ti va men te re cen tes, pou co
evo lu í dos, e ori gi na dos de se di men tos de ida de
qua ter ná ria, apre sen tan do, por tan to, gran de va ri a -
bi li da de es pa ci al. São sub di vi di dos de acor do com 
o tipo de ho ri zon te su per fi ci al. Na área es tu da da,
ocor rem as clas ses des cri tas a se guir.

3.2.9.1 Glei Hú mi co

Os so los des sa clas se dis tin guem-se por apre -
sen tar ho ri zon te su per fi ci al mais de sen vol vi do, do
tipo A cher no zê mi co, pro e mi nen te ou hú mi co, ou
ain da ho ri zon te tur fo so. São so los em ge ral mal ou
mu i to mal dre na dos, com len çol freá ti co ele va do na
ma i or par te do ano, e se qüên cia de ho ri zon tes do
tipo A-Cg ou H-Cg. Ocor rem em áre as de vár zea,
dis tri bu í das por todo o es ta do, mas prin ci pal men te
nas gran des ba i xa das, que se es ten dem dos con -
tra for tes da Ser ra do Mar até o li to ral. Ori gi nal men -
te, es ses so los en con tra vam-se re co ber tos por ve -
ge ta ção de cam po ou flo res ta de vár zea, hoje pre -
ser va dos ape nas em pou cos lo ca is. Atu al men te,
são uti li za dos prin ci pal men te com pas ta gens e al -
gu ma ole ri cul tu ra em áre as me no res.

Apre sen tam ca rac te rís ti cas bas tan te di ver si fi ca -
das, com ocor rên cia de so los dis tró fi cos, eu tró fi cos 
ou mes mo áli cos, e ar gi las de ba i xa ou alta ati vi da -
de. A com po si ção tex tu ral é tam bém bas tan te va ri -
a da, em ra zão da pró pria na tu re za dos se di men tos
dos qua is se de sen vol vem. Nas áre as de in fluên cia
ma ri nha mais pró xi mas à cos ta, ve ri fi ca-se tam bém 
a ocor rên cia de ca ma das com ca rá ter so ló di co e
até sa li no, além de al guns so los apre sen ta rem ho ri -
zon te sul fú ri co, ra zão pela qual são de no mi na dos
Gle is Hú mi cos Ti o mór fi cos.
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3.2.9.2 Glei Pou co Hú mi co

Esses so los são mu i to se me lhan tes aos Gle is Hú -
mi cos, dos qua is se di fe ren ci am por apre sen ta rem
ho ri zon te su per fi ci al me nos de sen vol vi do, do tipo A 
mo de ra do (Ca mar go et al., 1987), com uma ten -
dên cia ge ral a en con tra rem-se em áre as re la ti va -
men te me nos en char ca das, mas ain da com for tes
res tri ções de dre na gem.

3.2.10 So los Li tó li cos

Nes sa clas se es tão com pre en di dos so los mi ne -
ra is pou co de sen vol vi dos, ra sos, cons ti tu í dos por
um ho ri zon te A as sen te di re ta men te so bre a ro cha,
ou so bre um ho ri zon te C ou B in ci pi en te pou co es -
pes so. De vi do à pe que na es pes su ra, é co mum
pos su í rem ele va dos te o res de mi ne ra is pri má ri os
me nos re sis ten tes ao in tem pe ris mo, as sim como
cas ca lhos e ca lha us de ro cha se mi-intemperizada
na mas sa do solo.

São bas tan te co muns nas es car pas da Ser ra do
Mar, em ge ral as so ci a dos com Cam bis so los, sob
ve ge ta ção de flo res ta pe re ni fó lia, e tam bém jun to
aos gran des ma ci ços ro cho sos da Re gião Ser ra na.
Nes sas áre as mais al tas, ocor rem fre qüen te men te
sob ve ge ta ção cam pes tre e, como no Ma ci ço do
Ita ti a ia, po dem apre sen tar ho ri zon te A hú mi co, o
que leva a se rem de no mi na dos So los Li tó li cos Hú -
mi cos.

Ocor rem tam bém nas áre as ín gre mes de al gu -
mas ser ras si tu a das em co tas mais ba i xas, em as -
so ci a ção com aflo ra men tos ro cho sos e Pod zó li cos, 
e, ao con trá rio dos men ci o na dos aci ma, que são
áli cos ou dis tró fi cos, apre sen tam qua se sem pre
ca rá ter eu tró fi co e ve ge ta ção mais seca, prin ci pal -
men te de flo res ta sub ca du ci fó lia, ou mes mo ca du -
ci fó lia.

3.2.11 Are i as Qu art zo sas Ma ri nhas

Essa clas se com pre en de so los pro fun dos, com
se qüên cia de ho ri zon tes do tipo A-C, de tex tu ra are -
no sa em toda a ex ten são dos per fis, cons ti tu í dos
es sen ci almen te por quart zo. Mi ne ra is pri má rios,

me nos re sis ten tes ao in tem pe ris mo, se pre sen tes,
en con tram-se em quan ti da des in sig ni fi can tes.

Ocor rem na fa i xa li to râ nea re la ci o na dos aos
cor dões are no sos cos te i ros, em as so ci a ção com
Pod zóis Hi dro mór fi cos, sob ve ge ta ção de cam po
de res tin ga e res tin ga ar bó reo-arbustiva. São ex -
ces si va men te dre na dos, de ba i xa fer ti li da de na tu -
ral, com ho ri zon te A mo de ra do ou A fra co, que
pode mes mo es tar au sen te em áre as des pro vi das
de ve ge ta ção, lo ca li za das mais pró xi mas ao mar
ou su je i tas à for te ação dos ven tos.

3.2.12 So los Alu vi a is

Essa clas se com pre en de so los mi ne ra is pou co
evo lu í dos, de sen vol vi dos a par tir de de pó si tos alu -
vi a is re cen tes, re fe ri dos ao Qu a ter ná rio. Ca rac te ri -
zam-se por apre sen ta rem es tra ti fi ca ção de ca ma -
das, sem re la ção ge né ti ca en tre si. Têm se qüên cia
de ho ri zon tes do tipo A-C, even tu al men te com evi -
dên ci as de gle i za ção em sub su per fí cie. As áre as
de ocor rên cia mais ex pres si va des ses so los são
ob ser va das no ba i xo cur so do rio Pa ra í ba do Sul,
onde às ve zes apre sen tam ca rá ter so ló di co e mais
ra ra men te só di co ou sa li no, e nos al tos cur sos dos
rios da Ba i xa da Li to râ nea, sob ve ge ta ção de flo res -
ta sub pe re ni fó lia ou pe re ni fó lia de vár zea, res pec ti -
va men te, em ge ral as so ci a dos a Gle is so los.

3.2.13 So los Orgâ ni cos

Cor res pon dem a so los hi dro mór fi cos, for ma dos
em am bi en tes pa lus tres, que apre sen tam ca ma das 
de cons ti tu i ção or gâ ni ca pelo me nos nos pri me i ros
40cm su per fi ci a is.

Ocor rem em lo ca is de pri mi dos da pla ní cie li to râ -
nea, em ge ral nos ba i xos cur sos dos rios, ori gi na -
dos de acu mu la ções or gâ ni cas so bre se di men tos
flu vi a is ou flu vi o ma ri nhos, de ida de qua ter ná ria.
São so los mu i to mal dre na dos, sob ve ge ta ção de
cam po tro pi cal hi dró fi lo de vár zea, com len çol freá -
ti co aflo ran te, des de que não dre na dos ar ti fi ci al -
men te. Em ge ral, são bas tan te áci dos, sen do co -
mum, nas áre as mais pró xi mas ao li to ral, apre sen -
ta rem ca rá ter ti o mór fi co.
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3.3 Cor re la ção en tre a clas si fi ca ção ado ta da e o Atu al Sis te ma Bra si le i ro de
      Clas si fi ca ção de So los, até o Ter ce i ro Ní vel Ca te gó ri co

CLAS SI FI CA ÇÃO UTI LI ZA DA Sis te ma Bra si le i ro de Clas si fi ca ção de So los (Embra pa, 1999)

LATOSSOLOS LATOSSOLOS

La tos so lo Ver me lho-Escuro áli co LATOSSOLO VERMELHO Dis tró fi co

La tos so lo Ver me lho-Amarelo áli co ou
dis tró fi co

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Dis tró fi co ou LATOSSOLO
AMARELO Dis tró fi co

La tos so lo Ama re lo áli co ou dis tró fi co LATOSSOLO AMARELO Co e so ou LATOSSOLO AMARELO
Dis tró fi co

La tos so lo Va ri a ção Una áli co ou dis tró fi co LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Dis tró fi co ou LATOSSOLO
AMARELO Dis tró fi co

PODZÓLICOS ARGISSOLOS, LUVISSOLOS OU NITOSSOLOS

Pod zó li co Ver me lho-Escuro eu tró fi co Tb ARGISSOLO VERMELHO Eu tró fi co ou NITOSSOLO VERMELHO
Eu tró fi co

Pod zó li co Ver me lho-Escuro eu tró fi co Ta LUVISSOLO CRÔMICO Pá li co ou LUVISSOLO CRÔMICO Órti co

Pod zó li co Ver me lho-Amarelo áli co ou
dis tró fi co

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Dis tró fi co, ARGISSOLO
AMARELO Dis tró fi co ou NITOSSOLO HÁPLICO Dis tró fi co

Pod zó li co Ver me lho-Amarelo eu tró fi co ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eu tró fi co, ARGISSOLO
AMARELO Eu tró fi co ou NITOSSOLO HÁPLICO Eu tró fi co

Pod zó li co Ama re lo áli co ou dis tró fi co ARGISSOLO AMARELO Co e so ou ARGISSOLO AMARELO
Dis tró fi co

PODZÓIS ESPODOSSOLOS

Pod zol Hi dro mór fi co áli co ou dis tró fi co ESPODOSSOLO CÁRBICO Hi dro mór fi co ou ESPODOSSOLO
FERROCÁRBICO Hi dro mór fi co

BRUNIZÉNS CHERNOSSOLOS

Bru ni zém Aver me lha do CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Órti co

BRUNOS NÃO-CÁLCICOS LUVISSOLOS

Bru no Não-Cálcico LUVISSOLO CRÔMICO Órti co

PLANOSSOLOS PLANOSSOLOS

Pla nos so lo áli co ou dis tró fi co PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Dis tró fi co ou PLANOSSOLO
HÁPLICO Dis tró fi co

Pla nos so lo eu tró fi co ou so ló di co PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO Eu tró fi co ou PLANOSSOLO
HÁPLICO Eu tró fi co

SOLONCHAK GLEISSOLOS

So lon chak só di co GLEISSOLO SÁLICO Só di co

So lon chak so ló di co GLEISSOLO SÁLICO Órti co

CAMBISSOLOS CAMBISSOLOS

Cam bis so lo Hú mi co áli co CAMBISSOLO HÚMICO Dis tró fi co

Cam bis so lo áli co Tb ou dis tró fi co Tb CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Dis tró fi co

Cam bis so lo dis tró fi co Ta CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Dis tró fi co

Cam bis so lo eu tró fi co Tb ou Ta CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eu tró fi co ou Ta Eu tró fi co
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GLEISSOLOS GLEISSOLOS

Glei Hú mi co áli co ou dis tró fi co GLEISSOLO MELÂNICO Dis tró fi co ou Alu mí ni co

Glei Hú mi co eu tró fi co ou so ló di co GLEISSOLO MELÂNICO Eu tró fi co

Glei Pou co Hú mi co áli co Tb ou Ta GLEISSOLO HÁPLICO Tb Dis tró fi co, Tb Alu mí ni co, Ta Dis tró fi co
ou Ta Alu mí ni co

Glei Pou co Hú mi co dis tró fi co Tb ou Ta GLEISSOLO HÁPLICO Tb Dis tró fi co ou Ta Dis tró fi co

Glei Pou co Hú mi co eu tró fi co Tb ou Ta GLEISSOLO HÁPLICO Tb Eu tró fi co ou Ta Eu tró fi co

Glei Pou co Hú mi co sa li no ou sa li no
so ló di co GLEISSOLO HÁPLICO Sa li no

Glei Pou co Hú mi co só di co GLEISSOLO HÁPLICO só di co

Glei Hú mi co ti o mór fi co GLEISSOLO TIOMÓRFICO Hú mi co ou Órti co

SOLOS LITÓLICOS NEOSSOLOS LITÓLICOS

So los Li tó li cos áli cos ou dis tró fi cos NEOSSOLO LITÓLICO Dis tró fi co

So los Li tó li cos eu tró fi cos NEOSSOLO LITÓLICO Eu tró fi co

So los Li tó li cos Hú mi cos NEOSSOLO LITÓLICO Hú mi co

AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS

Are ia Qu art zo sa Ma ri nha áli ca ou dis tró fi ca NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órti co

SOLOS ALUVIAIS NEOSSOLOS FLÚVICOS

So los Alu vi a is áli cos Tb ou dis tró fi cos Tb NEOSSOLO FLÚVICO Tb Dis tró fi co

So los Alu vi a is eu tró fi cos ou so ló di cos,
Tb ou Ta NEOSSOLO FLÚVICO Tb Eu tró fi co ou Ta Eu tró fi co

So los Alu vi a is só di cos NEOSSOLO FLÚVICO Só di co

So los Alu vi a is sa li no so ló di cos NEOSSOLO FLÚVICO Sa li no

SOLOS ORGÂNICOS ORGANOSSOLOS

So los Orgâ ni cos dis tró fi cos
ORGANOSSOLO MÉSICO Hê mi co, ORGANOSSOLO MÉSICO
Sá pri co, ORGANOSSOLO HÁPLICO Fí bri co, ORGANOSSOLO
HÁPLICO Hê mi co ou ORGANOSSOLO HÁPLICO Sá pri co

So los Orgâ ni cos ti o mór fi cos ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO Fí bri co, ORGANOSSOLO
TIOMÓRFICO Hê mi co, ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO Sá pri co



4

UNIDADES DE MAPEAMENTO

A le gen da de iden ti fi ca ção foi or ga ni za da de
con for mi da de com o ní vel do ma pe a men to exe cu -
ta do, ra zão por que as uni da des de ma pe a men to
são cons ti tu í das, na qua se to ta li da de, por as so ci a -

ções, com pos tas usu al men te por duas ou três clas -
ses de so los. A or de na ção e sim bo lo gia das uni da -
des de ma pe a men to se gui ram as in di ca ções de
San tos et al. (1996).
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4.1 Le gen da de Iden ti fi ca ção dos So los e Res pec ti vas Áre as

    LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO

Sím bo lo Clas se de Solo
Fase Área

Ve ge ta ção Re le vo km
2

%

LEa1

La tos so lo Ver me lho-Escuro áli co A mod arg fl tr subp fond 117,2 0,3

+

La tos so lo Ver me lho-Amarelo áli co A mod ou A pro em arg fl tr subp fond

LEa2

La tos so lo Ver me lho-Escuro áli co pou co pro fun do A mod arg fl tr subp mont, fond 93,3 0,2

+

La tos so lo Ver me lho-Amarelo áli co pou co pro fun do A mod arg fl tr subp mont, fond

+

Cam bis so lo áli co Tb A pro em ou A mod mé dia ou arg fl tr subp mont, fond

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO

LVa1

La tos so lo Ver me lho-Amarelo áli co A mod ou A pro em arg ou
marg fl tr subp fond, ond 195,8 0,4

+

Pod zó li co Ver me lho-Amarelo áli co Tb A mod arg ou
arg/marg fl tr subp fond, ond
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Fase Área
Símbolo Classe de Solo

Vegetação Relevo km2 %
Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mod marg fl tr subp fond 152,0 0,3
+
Cambissolo álico Tb A mod arg ou méd fl tr subp fond

LVa2

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mod arg ou marg fl tr subp ond, fond 446,2 1,0
LVa3

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mod arg ou marg fl tr subp fond, ond 395,1 0,9
LVa4

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mod arg ou marg fl tr subp fond 368,7 0,8
+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico pouco profundo A mod
arg ou marg

fl tr subp fond
LVa5

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mod arg fl tr per fond, ond 334,6 0,8
+
Cambissolo álico Tb A mod arg fl tr per fond, ond

LVa6

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mod arg fl tr subp
fond,
mont 245,4 0,6

+
Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr latossólico ou
não A mod méd/arg ou arg/marg

fl tr subp
fond,
mont

LVa7

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mod arg fl tr per
fond,
mont 49,3 0,1

+

Cambissolo álico Tb A mod arg fl tr per
fond,
mont

LVa8

Latossolo Vermelho-Amarelo álico pouco profundo A mod
arg ou marg fl tr subp

mont,
fond 322,5 0,7

+

Cambissolo álico Tb A mod arg ou méd casc fl tr subp
mont,
fond

LVa9

Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A proem ou A
mod arg ou marg fl tr per fond, ond 359,0 0,8

+
Cambissolo álico ou distr Tb A proem ou A mod arg ou méd fl tr per fond, ond

LVa10

Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A proem ou A
mod arg

fl tr per
fond,
mont

263,0 0,6

+

Cambissolo álico ou distr Tb A proem ou A mod arg ou méd fl tr per
fond,
mont

+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr pouco profundo A
proem ou A mod arg

fl tr per
fond,
mont

LVa11

Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod ou A
proem arg ou marg

fl tr subp fond, ond 168,6 0,4

+
Latossolo Variação Una álico ou distr A mod ou A proem arg
ou marg

fl tr subp fond, ond
LVa12
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Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod arg ou
marg

fl tr subp fond, ond 2.672,0 6,1

+
Podzólico Vermelho-Amarelo distr Tb A mod arg/marg ou
méd/arg fl tr subp fond, ond

+
Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr latossólico A mod
arg/marg

fl tr subp fond, ond

LVa13

Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod arg ou
marg fl tr subp

fond,
mont 1.123,0 2,6

+

Cambissolo álico ou distr Tb A mod arg ou méd fl tr subp
fond,
mont

LVa14

Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod arg ou
marg fl tr subp

fond,
mont 1.171,8 2,7

+

Cambissolo álico ou distr Tb A mod arg fl tr subp
fond,
mont

+
Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb A mod
méd/arg ou arg/marg fl tr subp fond

LVa15

Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod arg fl tr subp fond 458,9 1,1
+
Cambissolo álico ou distr Tb A mod méd ou arg fl tr subp fond
+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr pouco profundo A
mod arg fl tr subp fond

LVa16

Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod arg ou
marg

fl tr subc fond, ond 416,8 1,0

+
Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou álico latossólico ou
nãoTb A mod arg/marg ou méd/arg fl tr subc fond, ond

LVa17

  LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Latossolo Vermelho-Amarelo distr ou álico A mod  marg ou
arg fl tr subc ond, fond 125,5 0,3

+
Podzólico Vermelho-Amarelo distr Tb A mod  méd/arg fl tr subc ond, fond

LVd1

Latossolo Vermelho-Amarelo distr ou álico A mod arg ou
marg

fl tr subc ond, fond 392,5 0,9

+
Podzólico Vermelho-Amarelo distr latossólico A mod
arg/marg ou  méd/arg fl tr subc ond, fond

LVd2

Latossolo Vermelho-Amarelo distr A mod arg ou marg fl tr subc fond, ond 159,6 0,4
+
Latossolo Variação Una distr A mod arg ou marg fl tr subc fond, ond
+
Podzólico Vermelho-Amarelo distr latossólico A mod
arg/marg

fl tr subc fond, ond

LVd3
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  LATOSSOLO AMARELO ÁLICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Latossolo Amarelo álico ou distr d A mod arg fl tr subc
plano,
sond

647,1 1,5

+

Podzólico Amarelo álico ou distr Tb A mod méd/arg fl tr subc
plano,
sond

LAa1

Latossolo Amarelo álico ou distr A mod arg fl tr subc sond 95,6 0,2
+
Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb câmbico A
mod méd/arg fl tr subc sond, ond

LAa2

   PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg

fl tr subp mont 17,5 0,1

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg fl tr subp mont
+
Cambissolo distr Tb A mod méd ou arg fase roch fl tr subp mont

PEe1

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/marg ou
arg/marg fl tr subc ond, fond 84,5 0,2

PEe2

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg

fl tr subc fond, ond 618,2 1,4

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg fl tr subc fond, ond

PEe3

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg

fl tr subc fond 562,2 1,3

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg fl tr subc fond

PEe4

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg

fl tr subc
mont,
fond

770,0 1,8

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg fl tr subc

mont,
fond

PEe5

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg

fl tr subc
mont,
fond

998,3 2,3

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg fl tr subc

mont,
fond

+
Afloramentos de Rocha esc, mont

PEe6
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Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg
+
Afloramentos de Rocha

fl tr subc mont,
fond

esc, mont

59,8 0,1

PEe7 +

Solos Litólicos eutr Tb A mod méd ou arg
fl tr subc

mont,
fond

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg ou méd
casc/marg fl tr subc sond, ond 146,7 0,3

+
Bruno Não-Cálcico A mod méd/arg ou méd casc/arg fl tr subc sond, ond

PEe8

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb não abrupto ou abrupto
A mod méd/arg

fl tr subc ond 96,5 0,2

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb não abrupto ou abrupto
A mod méd/arg fl tr subc ond

PEe9

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb não abrupto ou abrupto
A mod méd/arg ou méd/marg fl tr subc

mont,
fond 145,6 0,3

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb câmbico ou não A mod
méd/arg

fl tr subc
mont,
fond

+

Cambissolo eutr Tb A mod ou A chern méd ou arg fl tr subc
mont,
fond

PEe10

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb não abrupto ou abrupto
A mod méd/arg

fl tr subc
mont,
fond

260,0 0,6

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb câmbico ou não A mod
méd ou méd/arg

fl tr subc
mont,
fond

+
Afloramentos de Rocha esc, mont

PEe11

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb ou Ta A mod méd/arg ou
méd/ marg fl tr subc

mont,
fond 68,0 0,2

+
Solos Litólicos eutr Tb A mod ou A chern méd fase roch ou
não

fl tr cad mont

+
Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb ou Ta raso A mod
méd/arg fl tr subc

mont,
fond

PEe12

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb ou Ta A mod méd/arg fl tr cad fond, ond 81,1 0,2
+
Brunizém Avermelhado arg fl tr cad fond, ondPEe13

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg
fl tr cad/

caat
hipoxerófila

fond 30,5 0,1

+

Bruno Não-Cálcico A mod méd/arg
fl tr cad/

caat
hipoxerófila

fond

+

PEe14

Solos Litólicos eutr Ta A chern méd ou arg
fl tr cad/

caat
hipoxerófila

fond
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   PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A mod méd/arg fl tr subp mont 534,2 1,2
+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico  pouco profundo A mod
arg fl tr subp mont

+
Cambissolo álico Tb A mod méd fl tr subp mont

PVa1

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb câmbico ou não A mod
méd/arg fl tr subc ond, sond 147,1 0,3

+
Latossolo Amarelo álico A mod arg fl tr subc ond, sond

PVa2

Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb A mod
méd/arg

fl tr subp sond, ond 139,7 0,3

+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod arg ou
marg fl tr subp sond, ond

PVa3

Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb A mod
méd/arg ou méd/marg

fl tr subp ond 313,2 0,7

+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod arg ou
marg fl tr subp ond

PVa4

Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb A mod
méd/arg

fl tr subp
fond,
mont

33,3 0,1

+

Cambissolo álico ou distr Tb A mod méd ou arg fl tr subp
fond,
mont

PVa5

Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb A mod
méd/arg

fl tr subc ond, fond 57,6 0,1

+
Podzólico Amarelo álico Tb A mod méd/arg fl tr subc ond, fond

PVa6

Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb A mod
méd/arg fl tr subc ond, fond 309,5 0,7

+
Podzólico Vermelho-Amarelo distr Tb câmbico A mod
méd/arg

fl tr subc ond, fond
PVa7

Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb A mod
méd/arg fl tr subc

fond,
mont 43,0 0,1

+

Solos Litólicos distr, álicos Tb A mod méd fl tr subc
fond,
mont

PVa8

Podzólico Vermelho-Amarelo álico, distr Tb A mod méd/arg
ou méd/marg fase não roch ou roch fl tr subc

mont,
fond 198,0 0,5

+
Solos Litólicos álicos ou distr Tb A mod méd ou arg fase não
roch ou roch

fl tr subc
mont,
fond

+

PVa9

Afloramentos de Rocha esc, mont
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Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb não abrupto ou
abrupto A mod méd/arg fl tr subc sond, ond 117,1 0,3

+
Planossolo álico ou distr  Tb A mod aren/arg fl tr subc plano

   PVa10

Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb planossólico A
mod aren/arg ou méd/arg

fl tr subc
sond,
plano

195,6 0,4

+

Planossolo álico ou distr Tb A mod aren/arg fl tr subc
sond,
plano

PVa11

   PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou álico Tb A mod
méd/arg ou méd/marg fl tr subp fond, ond 69,5 0,2

+
Latossolo Vermelho-Amarelo distr ou álico A mod arg fl tr subp fond, ond

PVd1

Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou álico Tb A mod méd
pcasc/arg pcasc ou méd/arg

fl tr subc ond, sond 442,4 1,0

+
Latossolo Vermelho-Amarelo distr ou álico A mod arg ou
marg fl tr subc ond, sond

PVd2

Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou álico latossólico ou
não A mod méd/arg ou méd/marg

fl tr subc fond, ond 680,5 1,6

+
Latossolo Vermelho-Amarelo distr ou álico A mod arg fl tr subc fond, ond

PVd3

Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou álico Tb não abrupto ou
abrupto A mod méd/arg ou méd/marg fl tr subc sond, ond 576,2 1,3

PVd4

Podzólico Vermelho-Amarelo  distr Tb A mod méd/arg fl tr subc ond, sond 422,8 1,0
+
Podzólico Amarelo álico ou distr Tb não abrupto ou abrupto
A mod méd/arg

fl tr subc ond, sond
PVd5

Podzólico Vermelho-Amarelo distr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg fl tr subc

fond,
mont 270,9 0,6

+

Latossolo Vermelho-Amarelo distr Tb A mod arg fl tr subc
fond,
mont

PVd6

Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou eutr Tb A mod méd/arg
ou arg/marg fl tr subp

fond,
mont 646,7 1,5

+

Latossolo Vermelho-Amarelo distr A mod marg ou arg fl tr subp
fond,
mont

PVd7

Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou eutr Tb A mod méd/arg fl tr subp
mont,
fond 464,0 1,1

+
Cambissolo distr ou eutr Tb A mod méd ou arg fl tr subp mont

PVd8
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Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou eutr  Tb A mod méd/arg
ou arg/marg

fl tr subc ond, fond 249,4 0,6

+
Podzólico Vermelho-Amarelo distr latossólico A mod méd/arg
ou arg/marg fl tr subc ond, fond

PVd9

Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou eutr Tb A mod méd/arg
ou méd/marg

fl tr subc fond, ond 257,3 0,6

+
Latossolo Vermelho-Amarelo distr A mod arg ou marg fl tr subc fond, ond

PVd10

Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou eutr Tb A mod méd/arg
ou méd/marg fl tr subc fond, ond 587,5 1,3

+
Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou eutr latossólico A mod
arg/marg ou méd/arg

fl tr subc fond, ond

+
Latossolo Vermelho-Amarelo distr A mod arg fl tr subc fond, ond

PVd11

Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou eutr Tb A mod méd/arg fl tr subc fond, ond 236,1 0,5
PVd12

Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou eutr Tb A mod méd/arg fl tr subc
mont,
fond 66,0 0,2

+
Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg

fl tr subc
mont,
fond

+
Afloramentos de Rocha esc, mont

PVd13

PVd14
Podzólico Vermelho-Amarelo distr ou eutr Tb não abrupto ou
abrupto A mod méd/arg

fl tr subc ond, sond 192,3 0,4

   PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr ou distr Tb A mod
arg/marg ou méd/marg fl tr subp

fond,
mont 72,5 0,2

+PVe1
Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod arg/marg ou
méd/marg

fl tr subp
fond,
mont

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr ou distr Tb não abrupto ou
abrupto A mod méd/arg ou méd/marg

fl tr subc ond, fond 427,1 1,0

+
Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb não abrupto ou abrupto
A mod méd/arg ou méd/marg fl tr subc ond, fond

PVe2

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg

fl tr subc ond, fond 241,7 0,6
PVe3

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr  Tb A mod méd/arg ou
méd/marg fl tr subc fond, ond 1.561,8 3,6

+
Podzólico Vermelho-Escuro eutr  Tb A mod méd/arg ou
méd/marg

fl tr subc fond, ond
PVe4

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg fl tr subc fond 227,7 0,5
+

PVe5
Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg fl tr subc fond
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Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg fl tr subc

fond,
mont 515,0 1,2

+
Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg ou
arg/marg

fl tr subc
fond,
mont

+

Cambissolo eutr Tb A mod méd ou arg fl tr subc
fond,
mont

PVe6

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg
fl tr subc fond,

mont 65,8 0,2

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr câmbico Tb A mod
méd/arg

fl tr subc fond,
mont

+

Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb A mod méd/arg
fl tr subc fond,

mont

PVe7

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg fl tr subc
mont,
fond

243,9 0,6

+

Cambissolo eutr Tb A mod méd fl tr subc
mont,
fond

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb câmbico A mod
méd/arg

fl tr subc
mont,
fond

PVe8

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg fase
não roch ou roch

fl tr subc
mont,
fond

201,4 0,5

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb raso A mod méd/arg
fase não roch ou roch fl tr subc

mont,
fond

+
Solos Litólicos eutr Tb A mod ou A chern méd fase não roch
ou roch

fl tr subc mont

PVe9

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb não abrupto ou abrupto
A mod méd/arg ou méd/marg fl tr subc ond, sond 56,9 0,1

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb abrupto plíntico A mod
méd/arg

fl tr subc
sond,
plano

PVe10

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb abrupto ou não A mod
méd/arg ou méd/marg fl tr subc ond, sond 205,6 0,5

+
Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb abrupto ou não A mod
méd/arg ou méd/marg

fl tr subc ond, sond
PVe11

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb abrupto ou não A mod
méd/arg fl tr cad ond, fond 102,2 0,2

+
Podzólico Vermelho-Escuro eutr Tb abrupto ou não A mod
méd/arg ou méd/marg

fl tr cad ond, fond
PVe12
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  PODZÓLICO AMARELO ÁLICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Podzólico Amarelo álico Tb A mod méd/arg fl tr subc
sond,
plano

50,3 0,1

+
Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb abrupto plíntico ou não
A mod méd/arg ou aren/arg fl tr subc

sond,
plano

PAa1

Podzólico Amarelo álico ou distr Tb A mod méd/arg ou
méd/marg

fl tr subc sond, ond 390,2 0,9

+
Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb A mod
méd/arg fl tr subc sond, ond

PAa2

Podzólico Amarelo álico ou distr Tb não abrupto ou abrupto
A mod méd/arg

fl tr subc
plano,
sond

461,1 1,1
PAa3

Podzólico Amarelo álico ou distr Tb abrupto ou não A mod
méd/arg

fl tr subc
sond,
plano

323,0 0,7

+
Podzólico Vermelho-Amarelo distr Tb A mod méd/arg fl tr subc ond, sond

PAa4

 PODZOL HIDROMÓRFICO DISTRÓFICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Podzol Hidromórfico distr ou álico A mod aren fl de rest plano 79,6 0,2
HPd1

Podzol Hidromórfico distr ou álico  A mod ou A proem aren
cp rest, rest
arbo-arbtv

plano 1.136,4 2,6

+

Areias Quartzosas Marinhas distr ou álicas A mod ou A fraco
cp rest, rest
arbo-arbtv plano

HPd2

 BRUNIZÉM AVERMELHADO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Brunizém Avermelhado méd/arg fase pedr fl tr subc
mont,
fond

6,7 0,1

+

Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb A mod méd/arg fl tr subc
mont,
fond

BV

  PLANOSSOLO ÁLICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Planossolo álico Tb A mod aren/arg ou aren/méd fl tr subc plano 121,3 0,3
PLa1

Planossolo álico ou distr Tb A mod aren/arg ou méd/arg fl tr subc plano 383,8 0,9
+
Glei Pouco Húmico álico ou distr Tb A mod arg ou marg cp tr higr vz plano

PLa2
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 PLANOSSOLO EUTRÓFICO

Fase Área
Símbolo Classe de Solo

Vegetação Relevo km2 %

Planossolo eutr Tb ou Ta A mod aren/arg ou aren/méd fl tr subc
plano,
sond 39,7 0,1

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb abrupto ou não A mod
méd/arg fl tr subc

sond,
plano

PLe

 PLANOSSOLO SOLÓDICO

Fase Área
Símbolo Classe de Solo

Vegetação Relevo km2 %
Planossolo solódico eutrófico Ta ou Tb A mod aren/arg ou
méd/arg

fl tr subc
plano,
sond

170,3 0,4

+
Podzólico Vermelho-Amarelo distr Tb planossólico A mod
méd/arg fl tr subc

sond,
plano

PLs1

Planossolo solódico eutrófico ou distrófico Ta ou Tb A mod
méd/arg ou aren/arg

fl tr subc plano 80,8 0,2

+
Planossolo eutrófico ou distrófico Ta ou Tb A mod méd/arg
ou aren/arg fl tr subc plano

+
Glei Pouco Húmico salino solódico Ta A mod arg cp tr higr vz plano

PLs2

 CAMBISSOLO ÁLICO

Fase Área
Símbolo Classe de Solo

Vegetação Relevo km2 %
Cambissolo álico Tb A mod ou A proem arg ou méd fl tr per mont, 339,7 0,8
+
Afloramentos de Rocha esc, mont
+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico pouco profundo ou não A
mod arg fl tr per

mont,
fond

Ca1

Cambissolo álico Tb A mod ou A proem méd ou arg fase não
roch ou roch fl tr per mont, esc 1.954,5 4,5

+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico pouco profundo ou não A
mod ou A proem arg

fl tr per
mont,
fond

Ca2

Cambissolo álico Tb A mod ou A proem méd fl tr per ond 137,0 0,3
+
Cambissolo Húmico álico Tb méd fl tr per ond

Ca3

Cambissolo álico  Tb A mod ou A proem méd fl tr per
fond,
mont 169,8 0,4

+

Cambissolo Húmico álico Tb méd fl tr per
fond,
mont

Ca4
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Cambissolo álico Tb A mod arg ou média fl tr per
fond,
mont

86,5 0,2

+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico A mod arg fl tr per fond
+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico pouco profundo A mod
arg fl tr per fond

Ca5

Cambissolo álico ou distr Tb A mod ou A proem arg ou méd fl tr per
mont,
fond

2.646,1 6,1

+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod ou A
proem arg fl tr per

mont,
fond

+
Latossolo Vermelho-Amarelo pouco profundo álico ou distr A
mod ou A proem arg

fl tr per
mont,
fond

Ca6

Cambissolo álico ou distr Tb A mod arg ou méd fl tr subp
mont,
fond 1.052,5 2,4

+

Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod arg fl tr subp
mont,
fond

+
Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou  distr pouco profundo A
mod arg fl tr subp

mont,
fond

Ca7

Cambissolo álico ou distr Tb A mod méd ou arg fl tr subp mont 252,2 0,6
+

Latossolo Vermelho-Amarelo álico ou distr A mod arg fl tr subp
mont,
fond

+
Afloramentos de Rocha esc, mont

Ca8

      CAMBISSOLO DISTRÓFICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Cambissolo distr  ou eutr Ta A proem ou A chern méd fase
roch

fl tr cad/
caat

hipoxerófila

mont,
fond

12,2 0,1

+

Solos Litólicos eutr Ta A chern méd casc fase roch
fl tr cad/

caat
hipoxerófila

mont,
fond

Cd

 CAMBISSOLO EUTRÓFICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Cambissolo eutr ou distr Tb A mod arg ou marg fase substr
sedimentos aluviais

fl tr subp vz plano 443,4 1,0

+
Glei Pouco Húmico eutr ou distr Ta ou Tb A mod arg ou marg cp tr higr vz plano

Ce

  GLEI HÚMICO ÁLICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Glei Húmico álico Ta A húmico ou A proem arg ou marg cp tr higr vz plano 179,2 0,4
+
Glei Pouco Húmico álico Ta ou Tb A mod arg cp tr higr vz plano

GHa
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   GLEI POUCO HÚMICO ÁLICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Glei Pouco Húmico álico ou distr Tb A mod arg ou marg
cp tr higr

vz, fl tr per
vz

plano 72,9 0,2

+
Solos Aluviais álicos ou distr  Tb A mod méd ou arg/méd fl tr per vz plano

GPa1

Glei Pouco Húmico álico ou distr Tb A mod méd ou arg
fl tr per vz,

cp tr higr vz plano 482,2 1,1

+

Glei Húmico álico ou distr Tb A  húmico ou A proem marg ou
arg

cp tr higr
vz, fl tr per

vz
plano

GPa2

   GLEI POUCO HÚMICO DISTRÓFICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km2 %

Glei Pouco Húmico distr Tb A mod arg ou méd
cp tr higr vz
e fl tr subp

vz
plano 77,8 0,2

+
Podzólico Vermelho-Amarelo álico ou distr Tb abrupto ou não
A mod méd/arg fl tr subc sond, ond

GPd

   GLEI POUCO HÚMICO EUTRÓFICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km² %

Glei Pouco Húmico eutr Ta A mod arg ou méd
fl tr subp vz,
cp tr higr vz plano 141,2 0,3

+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr Tb abrupto A mod méd/arg
ou aren/arg fl tr subc

sond,
plano

+

GPe

Solos Aluviais eutr Ta ou Tb A mod arg ou méd fl tr subp vz plano

   GLEI POUCO HÚMICO SALINO SOLÓDICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km² %

Glei Pouco Húmico salino solódico ou não Ta A mod arg ou
méd cp tr hidr vz plano 591,4 1,4

+
Glei Húmico solódico ou  não eutr Ta ou Tb A húmico ou A
chern arg ou marg

cp tr hidr vz plano

+
Glei Húmico tiomórfico Ta ou Tb A húmico ou A proem arg
ou marg cp tr hal vz plano

GPs1

Glei Pouco Húmico salino solódico Ta A mod  marg ou
arg/méd

cp tr hal vz plano 255,8 0,6

+
Solos Aluviais salinos solódicos Ta A mod ou A chern
méd/aren ou arg cp tr hal vz plano

+
Solonchak sódico ou solódico Ta A mod arg cp tr hal vz plano

GPs2
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   GLEI HÚMICO TIOMÓRFICO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km² %

Glei Húmico tiomórfico salino ou não Ta ou Tb  H turfoso arg
ou marg cp tr hal vz plano 207,4 0,5

+
Glei Pouco Húmico tiomórfico salino ou não Ta ou Tb A mod
arg ou  marg cp tr hal vz plano

GHT

  SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km² %

Solos Litólicos álicos Tb A mod méd ou arg fase rochosa fl tr per esc, mont 623,4 1,4
+
Cambissolo álico Tb A mod méd ou arg fl tr per esc, mont

Ra

  SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km² %

Solos Aluviais distr ou álicos Tb A mod méd ou méd/aren fl tr per vz plano 434,0 1,0
+

Ad1
Glei Pouco Húmico distr Tb A mod méd ou arg

cp tr higr
vz, fl tr per

vz
plano

Solos Aluviais distr Tb A proem ou A mod méd/aren fl tr subp vz plano 56,0 0,1
+
Podzol Hidromórfico distr A proem ou A mod aren fl tr subp vz plano

Ad2

   SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km² %

Solos Aluviais eutr Tb A mod  méd ou arg fl tr subp vz plano 99,8 0,2
+

Glei Pouco Húmico eutr Tb A mod  arg ou marg
cp tr higr

vz, fl tr subp
vz

planoAe1

Solos Aluviais eutr ou distr Tb não solódicos ou solódicos A
mod arg/aren ou marg/aren fl tr subp vz plano 585,3 1,3

+
Glei Pouco Húmico eutr ou distr Ta ou Tb  não solódico ou
solódico A mod arg ou marg

fl tr subp vz,
cp tr higr vz

plano
Ae2

   SOLOS ALUVIAIS SÓDICOS
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km² %

Solos Aluviais sódicos ou não Tb ou Ta A mod méd ou
arg/méd fl tr subp vz plano 26,0 0,1

+
Glei Pouco Húmico sódico ou solódico Ta ou Tb A mod méd
ou arg

cp tr higr vz plano
As
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  SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km² %

Solos Orgânicos distr cp tr hidr vz plano 155,7 0,4
+
Glei Húmico distr Tb A húmico ou A proem arg ou marg cp tr hidr vz plano

Od

   SOLOS ORGÂNICOS TIOMÓRFICOS
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km² %

Solos Orgânicos tiomórficos ou não cp tr hidr vz plano 231,3 0,5
+
Glei Húmico tiomórfico ou não Ta ou Tb H turfoso arg ou méd cp tr hidr vz plano

OT

   SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUE
Fase Área

Símbolo Classe de Solo
Vegetação Relevo km² %

SM Solos Indiscriminados de Mangue Manguezal plano 181,7 0,4

  TIPOS DE TERRENO
Fase Área

Símbolo Classe de Solo ou Tipos de Terreno
Vegetação Relevo km² %

Afloramentos de Rocha esc, mont 36,8 0,1
+
Podzólico Vermelho-Amarelo eutr ou distr Tb raso A mod
méd/arg fl tr subc

mont,
fond

+
Solos Litólicos eutr ou distr Tb A mod méd casc fl tr cad mont

AR1

Afloramentos de Rocha esc, mont 249,0 0,6
+
Cambissolo álico Tb A mod méd casc ou arg fase roch ou
não

fl tr per mont, esc

+
Solos Litólicos álicos Tb A mod méd fl tr per esc, mont

AR2

Afloramentos de Rocha esc, mont 528,6 1,2
+

Solos Litólicos álicos Tb A mod ou A proem méd
cp subtr
altim, fl tr

per
esc, mont

AR3

Afloramentos de Rocha esc, mont 74,5 0,2
+
Solos Litólicos Húmicos álicos Tb média ou arg fase pedr e
roch

cp subtr
altim mont

+

Cambissolo Húmico álico Tb arg fase roch ou não
cp subtr

altim mont

AR4

Duna 38,5 0,1

Salina 45,4 0,1

Área de intervenção antrópica (aterro, terraplanagem,
mineração etc.) 47,6 0,1
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  OUTROS
Área

Símbolo Identificação
km² %

Ilha 66,0 0,2

Área Urbana 994,0 2,3

Corpo de água 968,9 2,2

  Obs.: As áreas foram calculadas a partir da base em meio digital.

   Abreviaturas e Símbolos
a horizonte A marg textura muito argilosa
altim altimontano méd textura média
arbo-arbtv arbóreo-arbustiva mod moderado
aren textura arenosa mont relevo montanhoso
arg textura argilosa ond relevo ondulado
caat caatinga pedr pedregosa
cad caducifólia per perenifólia
casc cascalhenta proem proeminente
chern chernozêmico rest restinga
cp campo roch rochosa
distr distrófico(s)(as) son relevo suave ondulado
esc relevo escarpado subc subcaducifólia
eutr eutrófico(s) subp subperenifólia
fl floresta subtr subtropical
fond relevo forte ondulado Ta argila de atividade alta
H horizonte H Tb argila de atividade baixa
hal halófila tr tropical
hidr hidrófila vz várzea
higr higrófila
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Km2 %

LATOSSOLOS

PODZÓLICOS

Latossolo Vermelho-Escuro álico

Latossolo Vermelho-Amarelo álico

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico

Latossolo Amarelo álico

210,5

9142,9

677,5

742,7

0,5

20,9

1,6

1,7

Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico

Podzólico Vermelho-Amarelo álico

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico

Podzólico Amarelo álico

3945,7

2088,3

5161,7

3916,6

1224,6

9,0

4,8

11,8

9,0

2,8

PODZÓIS

Podzol Hidromórfico distrófico

BRUNIZÉNS

Brunizém Avermelhado

PLANOSSOLOS

Planossolo álico

Planossolo eutrófico

Planossolo solódico

CAMBISSOLOS

Cambissolo álico

Cambissolo distrófico

Cambissolo eutrófico
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Glei Pouco Húmico álico
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SOLOS LITÓLICOS
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SOLOS ALUVIAIS
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SOLOS ORGÂNICOS
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Solos Orgânicos tiomóficos

SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUE

Solos indiscriminados de mangue
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Salina

Área de intervenção antrópica (aterro,
terraplanagem, mineração, etc.)
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