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Um texto sobre normas, critérios e métodos de levantamentos pedológicos, 
acessível a diversos tipos de profISSionais e especialistas na área de Ciência do Solo, 
sempre foi wna demanda mwto nítida em relação ao Ccnuo Nacional de Pesquisa 
de Solos - CNPS, e às instituições que lhe antecederam. 

A-matéria, conforme apresentada, constitui wna base tcórica e era encontrada 
de forma dispersa, em relatórios técnicos, boletins de pesqwsa e publicações avulsas 
do extinto Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos - SNLCS. 

O público que se procura alcançar é constituído por diversos profISSionais da 
área de Ciência do Solo, principalmente aqueles envolvidos com o planejamento e a 
execução de levantamentos pedológicos, professores, estudantes, agentes de plane
jamento ligados ao governo e às empresas privadas e profISSionais autônomos. 

A aplicação eficaz dos princípios e procedimentos aqui recomendados, depen
de, essencialmente, de conhecimentos de morfologia e classificação de solos, inter
pretação de dados analíticos de perflS de solos, descrições de aspectos do meio flSico 
e fotointerpretação. Estas técnicas têm sido bastante divulgadas pelo SNLCS e atu
almente, pelo CNPS, conforme encontradas em diversas publicaçóes anteriores, 
referentes à defmição e notação de horiwntes e camadas do solo, critérios para 
distinção de classes de solos, guias e métodos de trabalho de campo, normalização 
geral de terminologias, simbologias e nomenclaturas, através de reuniões técnicas e 
de encontros interinstitucionais. 

Por várias razões, conjw1turais, fmanceiras, ou simplesmente, pelo surgimento 
de novas prioridades nacionais, os levantamentos de solos têm sido questionados, 
podendo-se até mesmo afirmar, que esta atividade atravessa wn período de recessão. 
Espera-se que a divulgação destes pr . entos normativos possam auxiliar insti
tuições de pesquisa e de planejamento a despertarem para a necessidade de 
esu uturação de equipes de levantamento de solos, em diversos níveis de governo, 
de forma articulada e científica. 

Iniciando-se na fase de planejamento e prolongando-se por todo o período de 
elaboração (1988 - 1991), esta publicação passou por diversas avaliações e debates 
em mesas-redondas de congressos da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (1989 
e 1991) e em reuniões regionais, com a participação de especialistas em classificação 
e levantamento de solos da EMBRAPA, de Universidades e de instituições federais 
e estad\lais. 

Antonio Ramalho Filho 
Chefe do CNPS - EMBRAPA 



Resumo 

ão caracterizados diversos tipos de levantamentos e 
espécies de mapas pedológicos, dos mais genéricos 
(mapas esq uemáticos) aos ultradetalhados, constituindo 

uma base normativa para execução de levantamentos pedológicos. 
Os tipos de levantamentos pedológicos são definidos com base na 
variedade de objetivos, escalas de material básico e de publicação, 
disponibilidade de bases cartográficas, imagens de radar, e satélite e 
fotografias aéreas, freqüência de amostragem, densidade de 
observações, métodos de prospecção, tipos de legendas, composição 
de unidades de mapeamento e características taxonômicas para 
distinção de classes. São enumeradas e descritas, sumariamente, as 
determinações de campo e laboratório, de apoio a levantamentos 
pedológicos para caracterização física, química e mineralógica dos 
solos, visando classificação, interpretação e recomendações de uso, 
manejo e conservação dos solos. São também considerados os 
métodos e procedimentos de revisões de mapeamento, correlação, 
elaboração de legendas, planejamento de mapas finais, controle de 
qualidade e conteúdo do relatório final. Os levantamentos 
pedológicos, conforme aqui definidos, são baseados no conceito de 
solo como um corpo natural, tridimensional, com limites distintos, 
lateralmente e em profundidade, cujas unidades básicas de referência, 
reconhecíveis no campo, são os polipedons e pedons, comumente 
representados por perfis. 
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Abstract 

inds of soil surveys and corresponding maps are 
distinguished from the most generalized (schematic 

'1 maps) to ultradetailed soil surveys, making up a 
set of nonnative criteria for soil survey execution. Kinds of soil surveys 
ale basically defined on the variety of objectives, base and final map 
scales, quality ofbasic cartographic material, radar and satellite images 
and aerial photographs, s:unpling frequency, observation density, field 
survey methods, nature of legends, composition of soil mapping 
units and taxonomic differentiation of soil classes. Field and 
laboratory analyses in support of soil surveys for physical, chemical 
and mineralogical characterization for soil c1assification, 
interpretations and soil use, management and conservation are briefly 
discussed. Procedures and methods of mapping revising, soil 
correlation, field and final legends organization, planning of final 
maps, quality control and contents offinal reports .ue a1so considered. 
Soil surveys, as here defined, are based on the concept of soils as 
natural tridimensional bodies with distinct lateral and depth limits, 
whose basic recognizable reference units in the fie1d are the 
polipedons and pedons, commonly represented by soil profiles. 

11 



Introdução 

Na execução de levantamentos pedológicos, o planejamento prévio e as 
considerações em torno de conceitos básicos e critérios essenciais constiruem 
\Ima etapa importante, compreendendo um conjunto de decisões sobre escalas 
cartográficas de trabalho de campo e de apresentação fmal ou publicação dos 
mapas prodllzidos, em função do nível de detalhe ou generali41ção necessários 
para atender aos objetivos específicos de cada tipo de levantamento. 

O tipo de levantamento pedológico a ser executado deve ser decidido por 
acordo, entre executores e contratantes ou usuários, considerando, nesta etapa 
de decisões iniciais, o trinômio escala/precisã%bjetivos. 

Uma vez estabelecidas as bases de trabalho, é competência dos executores 
compatibiliz.1 r, da melhor forma possíve~ os procedimentos e principais fato
res que determinam a qualidade de um levantamento pedológico, compreen
dendo escalas e nível de detalhe ou generaJi41ção, freqüência de amostragem, 
densidade de observações e métodos de prospecção de campo. 

As considerações acima, de nattlre l.:t cal tográfica, são importantes por
que delas dependem uma seqüência de tarefas de campo e escritório, até a 
conclusão do mapa de solos, mas não menos importante é a classificação dos 
solos em sistema taxonômico vigente, a mont:lgan das legendas descritivas e 
de identificação dos solos e a defmição quanto à constiruição das unidades de 
mapemnento. 

Os levantamentos pedológicos, desde exploratórios até ultradetalhados, 
para serem considerados autênticos e constiruírem bases permanentes para di
versos fms interpretativos, devem, além dos procedimentos e fatores acima 
considerados, manter coerência entre os níveis de detalhe ou generaliz.1 ção 
cal tográfica e as especificações de características . !'Ili: utilizadas para 
distinção das classes de solos em cada tipo de levantamento. 

13 
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1 Levantamentos pedológicos 

1.1 - Definição 
Um IevantJIllento pedológico é um prognóstico da clistribuiç50 geográ

fica dos solos como corpos naturais, determinados por um conjunto de rela
ções e propriedades observáveis na natureza. O levantJIllento identifica solos 
que passam a ser reconhecidos como unidades naturais, prevê e delineia suas 
áreas nos mapas, em termos de classes defmidas de solos . 

Estas unidades geográficas básicas possuem uma funç50 única no levan
tJIllento de solos. Elas estabelecem o vínculo entre a realidade fisica dos solos 
na naturCZ.1 e o conceito mental de classe taxonômica. Elas não são inteirJIllen
te independentes da taxonomia e, por essa ra7..1o, diferem de acordo com os 
critérios empregados num sistema de classificação (Vieira & Santos, 1975; 
Arnold, 1983). 

Um progrJIlla nacional de levantJIllento pedológico requer a existência 
de 11111 sistema organi7..1do de classificaç50 em caráter permanente de atuaJiz:t
ç50, que possibilite a identificação dos solos, em termos consistentes e unifor
mes, para facilitar a comwlicaç5o e o uso de itúormações para fms interpretativos 
(Avery, 1980). 

O elo entre a classificaç50 de solos e o levantJIllento fica estabelecido no 
momento em que solos semelliantes são reWlidos em classes 1 , que, por sua 
vez, combinadas com i.túormações e relações do meio ambiente, constiruem a 
base fundamental para composiç5o de unidades de mapeamento 2 , cuja distri
buiç50 espacial, extensão e Jinútes são mostrados em mapas. 

Não há dúvida de que existem relações múruas entre gênese, classificaç50 
e levantamentos pedológicos. Segundo Schelling (1970), os métodos usados 
em levantJIllentos, a elaboração das legendas de mape:lInent03, o sistema 

I CIuae. de individa'N IUnelhanla qtWlIo" pioptM'der OOII'Cidc •• d .. (Cline 1949). 
• Unidade de mapeamento - grupamento de "'eu de loloa. criado para poasibilitar a representaçlo cartográfica 

e lDOIIrv a diatribuiçlo eapaçial cb 101a. (Estacb Unido&, 19~1). 
) LeaU,.1e de Mapeamento .. listAgem das unidades de e seul súnbolo.. 

17 



taxonómico adotado e o conhecimento atuaJiz:tdo de gênese dos solos são inter
relacionados e dificilmente separáveis. 

De maneira geral, um levantamento identifica e separa unidades de 
I • 

mapeamento. E constItuído, na sua f OI ma fmal, por um mapa e um texto 
explicativo, que defme, descreve e interpreta, para diversos fms, as classes de 
solos componentes de unidades de mapeamento. 

O mapa é parte fundamental de um levantamento, pois mostra a distri
buição espacial de características dos solos e a composição de unidades de 
mapeamento em termos de unidades taxonónúcas·. 

O mapa de solos é o primeiro recurso de que dispõe o usuário para loca
lizar sua área, identificar os solos ali existentes e reportar-se ao texto explicativo 
para compreensão da naturez:t dos solos, suas aptidões e lillútações de uso. 

1.2 - Objetivos 

Os levantamentos pedológicos têm objetivos diversificados, desde a ge
ração de conhecimentos sobre o reOlrso solo de um país ou regiões, até o 
planejamento de uso da terra para diversos fms, em nível de propriedade. 

O objetivo principal de um levantamento pedológico é, em última análi
se, subdividir áreas heterogêneas em parcelas mais homogêne1s, que apresen
tem a menor variabilidade possível, em função dos parâmetros de classificação 
e das características utilizadas para distinção dos solos. 

Os levantamentos pedológicos e as pesquisas que os integram constitu
em a melhor forma de caracterização dos solos, tendo em vista suas distinções 
como verdadeiros corpos naturais, individuais e com respostas distintas às prá-
ticas de manejo. . 

1.3 - dades 

Cada unidade de mapeamento delineada num mapa de solos possui 11111 

conjunto de propriedades inter-relacionadas que lhe são próprias. Este conjun-

• Unidades taxonômic .. - concepção ",ea~·1 de uma UnidAde primordial pura. para fll\S taxonômioos. Teoricamente, uma unida
de taxonômica é constituída por sol .. de uma só cla ..... 

18 



to de propriedades inter-relacionadas é o que caracteriza 11111 levantamento 
pedológico duráve~ que pode ser interpretado para diversos fms, un qualquer 
época e sempre que surjam novas propostas de uso da terra. 

Em países mais desenvolvidos, os levantamentos pedológicos são execu
tados de maneira planificada, obedecendo a uma programação de governo, 
para atendimento de projetos globais ou específicos, envolvendo o uso agrícola 
e não agrícola, conservação e recuperação dos solos, decisões localizadas em 
consu ução civil, expansão urbana, irrigação, drenagem, taxação de impostos, 
previsão de safras e planejamento de uso racional do solo em nível de proprie
dades. 

Enfun, as informações contidas num levantamento pedológico são essen
ciais para a avaliação do potencial e das Limitações de uma área, constituindo 
uma verdadeira base de dados georreferenciados para estudos de viabilidade 
técnica e econômica de projetos e planejamento de uso, manejo e conservação 
de solos. 

No Brasil, os levantamentos pedológicos têm atendido a diversos órgãos 
de assistência técnica, de planejamento e de execução de projetos na esfera fede
ral ou estadual, para fms de seleção de áreas para coloniução, estudos de viabi
lidade técnica de projetos de irrigação e drenagem, indicações para introdução 
de novas culturas, planejamento regional e local, wneamentos pedoclimáticos, 
exuapolação de resultados de pesquisa, indeniução de áreas inundadas por 
represas hidrelétricas e seleção de áreas experimentais. Têm também atendido a 
instituições de ensino e pesquisa, constituindo bases permanentes para atuali
zação de conhecimentos e formação de profissionais das áreas de Agronomia, 
Engenharia e Geociências. 

Não obstante, os levantamentos de solos no Brasil têm sido questiona
dos, como atividade que não está diretamente ligada à produção e cuja relação 
custojbeneficio tem sido pouco compreendida e dificil de ser estimada. Conse
qüentemente, tem havido restrições orçamentárias para execução de levanta
mentos de solos, resultando numa desaceleração na atualiução progressiva do 
conhecimento dos solos brasileiros a partir de aproximadamente 1974, dando 
início ao enfraqueci..-n.ento institucional de apoio a esta atividade, conforme se 
observa hoje em vários estados da Federação, carentes, na maioria, de informa
ções adequadas sobre seus solos. 

19 



Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, há amplas possibilidades 
de se fundamentar o crescimento econômico no potencial de uso do solo, sen
do, para isto, imprescindível o conhecimento de sua aptidão para os diversos 
tipos de exploração agropecuária e florestal, preservação, expansão de áreas 
urbanas e industriais e locação de rodovias e ferrovias, segundo planejamento 
ideal de ocupação, em haul10nia com o meio ambiente. 

Os levantamentos pedológicos contêm informações essenciais para ban
cos de dados e Sistemas Geográficos de Informações (SIG), visando interpre
tações de grande alcance em planejamento, ordenamentos territoriais e 
wneamentos, em combinação com outros fatores ecológicos determinantes do 
equihbrio e da manutenção da produtividade. 

Os levantamentos pedológicos são, também, bases ideais para previsão 
de riscos de uso dos solos, podendo evitar que áreas inaptas para exploração 
agropecuária e outras atividades sejam desmatadas ou alteradas em suas condi
ções naturais de equihbrio, causando impactos negativos à natureza, sem o 
esperado retorno econômico. 

20 
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2 - Conceito de solo 

Dentre as diversas defmiçóes de solo, a que melhor se adapta ao levanta
mento pedológico é a do Soil raxonomy (Estados Unidos, 1975a) e do Soil 
survey manual (Estados Unidos, 1984): 

" Solo é a coletividade de indivíduos narurais, na superficie da terra., even
tualmente modificado ou mesmo consu uído pelo homan, contendo 
matéria orgânica e servindo ou sendo capaz de servir à sustentação de 
plantas ao ar livre. Em sua parte superior, limita-se com a aunosfera. 
Lateralmente, limita-se gradualmente com rocha consolidada ou parcial
mente desintegrada, água e gelo. O limite inferior é talvez o mais difIcil 
de defmir. Mas, o que é reconhecido como solo deve excluir o material 
que mostre pouco efeito das interaçõcs de clima., organismos, material 
originário e relevo, através do tempo". 

2.1 - U i es básicas referência 

Cline (1949) identifica indivíduo como "o menor corpo narural, defuúvel 
por si próprio". Os indivíduos de interesse para a classificação passam a ser 
manbros de classes. Pela defmição de Cline (1949), "m indivíduo pode repre
sentar somente 11m objeto do univa'so sob consideração. O indivíduo é com
pleto e indivisível. 

Em raxonomia de solos, o indivíduo solo não é eitamente distinto, é 
11m3 entidade imaginária., criada :u I ificialmente por convoliência (Knox, 1965). 
O indivíduo solo é lima concepção teórica. É alguma coisa dentro de certos 
limites estabelecidos pela mente humana e não coincide com as regras da natu
re ta. É, portanto, dependente de limites de classe impostos pelo homan, para 
atender esquanas de classificações locais e por isso, muito difIciI transferí-Io 
para outros esquanas. 

Em universos de natwna contínua., como o solo, indivíduos assim cria
dos pela mente hlunana são ar1ificiais, de limites arbitrários, sendo, portanto, 
segmentos de uma população contínua., com su sição de in,ímeras propri
edades. 

23 
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De acordo com Wambeke (1966), uma unidade básica de referência para 
a taxonollúa de solos deveria preencher as seguintes condições: 

a) observável e mensurável em três dimensões, incluindo toda a espessura 
do solo; 

b) independente de qualquer sistema taxonóllúco; 

c) linútes nítidos, ainda. que, arbitrariamente fIXados; e 

d) dimensócs convenientes para estudo, mensuração e amostragem. 

As unida.des de referência propostas em diversas é , confOI'me cita-
das por Arnold (1983), são difoottanenre designacbs por perfil, indivíduo de
finitivo, tesse~ pedon, polipedon, á. ca pedom6rfica e á .. ca unitária de solos. 

Entre estas, são de maior relev.1ncia para levantamentos pedológicos, o 
il, o pedon e o polipedon. -

2.2 - e 
Nos sistonas modernos de classificação de solos, têm ampla preferência 

os conceitos de pedon e polipedon, como unida.des básicas de referência 
taxonómica e também como elunentos de transferência da. concepção teórica 
do indivíduo solo para o reconhecimento, no campo, de unida.des taxonónúcas 
e por fim, unida.des de mapeamento. 

O pedon é uma unida.de básica de referência, tridimensional, com linútes 
e dimulSÓ<s arbitrárias, ruja área é determinada. pela variabilida.de lateral das 

• !l~ utilizadas Oh taxonomia de solos. Não possuon limites concre-
tos e muitas características se su ~ às de outros pedons e exislon on 
-mímero infmit:unente grande (Schelling, 1970). 

Os linútes laterais de 11m pedon são outros pedons, identificados e dife
renciados por conjunto de características utilizadas on taxonomia de solos. 
Vaticahnente, estende-se até a rocha-matriz ou material originário e é consti
tuído por uma seqüência vertical de horiwntes formados por processos 
pedogenéticos, ou por simples estratificação de camadas. 
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Pedons são representados por 1$, por meio dos quais são morfológica, 
fuica. quúnica e mineralogicamente cara, terizados. 

Polipedon é uma cirea de solos constituída por agrupamento de pedons 
cujos linútes laterais coincidem com os limites de outros conjun

tos de pedons e cuja profundidade é determinada pelos pedons que o constitu
un (Schelling, 1970). 

Para fms de mapeamento, o polipedon é o elunento de ligação entre a 
classe de solo e a paisagem. Tem linútes laterais estabelecidos pelos critérios de 
classificação e coincide com a classe de solo no nível categórico mas baixo da 
taxonomia de solos. Desta forma, o polipedon tun linútes objetivos, coinci
dindo com unidades geográficas básicas de solos que ServUh ao propósito de 
identificação e delineamento de classes no campo. (Johnson, 1963; Estados 
Unidos, 1975a). 

2.3 - Perfil 

Um i1 de solo é defmido como 11m corte vertical na su lcie da 
terra, que inclui todos os horiwntess pedogeneticamente inter-relacionados e 
também camadas6 mais profundas, ou mesmo próximas à superficie, que te
nham sido pouco influenciadas pelos processos pedogenéticos. 

O 11 é uma face exposta do solo, que é reconhecido, classificado e 
descrito no campo. Somente em situações muito raras é que 11m 11 coincide 
com as dimensões de 11111 pedon. Por isso, o conceito de pedon (unidade básica 
de referência para classificação) é normalmente estabelecido mediante observa
ção, descrição, coleta e interpretação de dados morfológicos e analíticos de 
vários perfis representativos de um determinado segmento da paisagem 
(Omaciá, 1984). 

Um perfil de solo pode ser observado em faces de trincheiras, cortes de 
estradas e escavações divu'sas. Para efeito de descrição morfológica e amostragem, 
o perfIl é designado completo quando todas as camadas e horiwntes identifica
dos são descritos, coletados e analisados. É designado complementar quando a 

, 

• 
• IUpcrficie ou paralela a ala, de ~"i1uiçio mi ..... ai ou 

pedogCiw!tiCOl. 
• • IUperflcie ou paralela a ala, de oonstituiçio mineral ou 

influenciada pelo. prooc aoa pedogellélilXlL 
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descrição e análise são efetuadas somente all algumas camadas ou horiwntes 
sdecionados. 

2.4 - Classe de solo 
É defmida como um agrupamento de indivíduos, ou outras unidades 

básic:1$ por exanplo), sanclhantes an características sdccionadas. 
Classe de solo, conforme defmida, é sinônimo de taxon' e tem o mesmo signi
ficado de unidade taxonômica. 

A classe de solo, defmida por características morfológicas, físicas, quúni
C'OS e niineralógiCls, com apoio nmll sistema raxonômico organiz:tdo, constitui 
a unidade fundamental na composição de unidades de mapeamento e no esta
belecimento das relações solo/paisagem. 

Os solos ocupam espaços tridimensionais, possuem limites defmidos, 
arbitrariamente estabelecidos por suas próprias :t • :t~ e relaçõcs mútu-
as entre conjuntos de propriedades observadas (Estados Unidos, 1975a). 

Este conceito conduz à identificação de entidades aI tificiais (indivíduo 
solo), que coletivamente (classes), podem ser delineadas em mapas, defmidas 
quantitativamente e separadas por limites distintos (Arnold, 1983) . 

• 

Com base nestes conceitos (indivíduo solo como um corpo tridimensional, 
pedon e polipedon), é possível fazer-se o prognóstico da distribuição espacial e 
dos linútes laterais entre classes de solos e interpretar suas relaçõcs com feiçócs 
da paisagan. 

, Ta_ (pI. 'axo) - c'- dcflllida "" qualqua- nlvel de "m aiJacma 
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3 Definições e critérios essenciais para 

de levantamentos pedológicos 

3.1 - T e classificação de solos 

Taxononúa é uma classificação baseada no conjunto de características pró
prias dos objetos ou indivíduos. Não é orientada para aplicações imediatas, 
embora as viabilize. Classificação é um termo abrangente, inclui a taxononúa e 
também classificações técnicas. 

A taxonomia de solos é fundamental para as intÍmeras interpretações que 
podem ser leitas a partir de 11m levantamento pedológico e deve constituir a 
base para classificações técnicas. 

Durante a execução de um levantamento pedológico, os solos são identi
ficados no campo, de acordo com suas características, principalmente 
morfológicas, que freqüentemente coincidem com as características diferenci
ais utilizadas em sistemas raxonÓnúcos. Todavia, nem sempre é este o caso. Em 
certas circunst~.ncias, a seleção de características para identificar e distinguir 
unidades de mapeamento é função dos objetivos, escala e tipo de levantamento 
pedológico. 

Um levantamento pedológico é, essencialmente, 11m estudo do terreno e 
das características dos solos, compreendendo descrição, classificação e 
mapeamento (Buringh et al., 1962). As unidades básiCís de classificação (taxon, 
unidade taxonÓnúca ou classe de solo) são estabelecidas mediante a interpreta
ção de dados analíticos e morfológicos de lS representativos da menor uni
dade tridimensional que pode ser chamada solo, o pedon. Teoricamente, os 
pedons com características semelhantes compõem unidades maiores -
polipedons que por sua vc I, constituun isoladamulte, ou agrupados, as 
unidades básicas utilizadas para compor as unidades de mapcall1ulto (Fig. 1). 

No ~bito de ação prevista para as normas e especificações aqui 
estabelecidas, é recomendada a utilização de sistuna [:'ixonÓnúco organizado, 

29 



, 

w o 

T PoUpedon 

T 

T 

T T 

Fig. 1 - Unidades básicas de referência em ta
xonomia de solos para fins de levan
tamentos pedol6gicos e interpreta
ções de uso, manejo e conservação 
dos solos. 

"",-

Pedon 

- - --

Horizontes 
ou 

Camada. 

- - - --

~ 

-

Perfil 

~ 
E 

B + t 

B +2 

BC 

Cr 

o 
20 

45 

76 

120 

140 

160 + 

• 

.. .., 
li .., 
'SE 
I: u 
oi! e 
Q, 



de acordo com as recomendações e metodologias preconizadas pelo Centro 
Nacional de Pesquisa de Solos - CNPS - EMBRAPA. 

No presente., prevalece a recomendação básica para utilização dos conhe
cimentos aounulados pelo SNLCS e as instituições que lhe antecederam., no 
que concerne a classificação de solos (Bennema & C1margo, 1964; Bennema, 
1966; Jacomine, 1979; ClInargo et al., 1987 e Carvalho et al., 1988). 

Recomenda-se, adicionabnente, manter-se a coerência entre os tipos de 
levantamentos pedológicos e as características taxonÓnúcas utilizadas para dis
tinção dos solos nos diversos níveis categóricos. Desta forma, levantamentos 
mais generalizados revelam características utilizadas para classificação dos solos 
em alto nível categórico, enquanto levantamentos mais detalhados aounulam 
um grande número de características para individualização de classes de solos 
em níveis categóricos mais baixos. 

3.2 - Correlação de solos 

De acordo com KeUog (1959), a correlação de solos é um método cientí
fico, através do qual, mn conjunto de características . de.cada classe 
é comparado com as características de outras classes de solos já defmidas e 
classificadas em sistema taxonÓnúco natural vigente. 

Consiste, essenciabnente, em comparar classes de solos identificadas e 
conceituadas em diferentes '!1~ com o propósito de assegurar a unifomúda
de e o aprimoramento da caracterização de unidades taxonómicas e de 
mapeamento, em nível regional e nacional. 

A correlação é exercida para uniformizar a classificação dos solos on sis
tOnas taxonómicos defmidos, segundo taminologia e nomenclatura padro
niz.:tebs, visando a interpretação para divcuos fms e a transferência de tecllologia 
de uso e ocupação do solo. Consiste., ou última análise., on estabelecer defmi
çócs e nomenclatura consistentes, para todas as classes de solos de Uma área. 

Neste aspecto, a correlação é bastante abrangente., compreendendo a wti
fonrúdade on taxonollúa e nomenclatura de classes de solos, on sislonas de 
classificação nacionais e internacionais. 
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3.3 -
Os levantamentos pedológicos são exc .. utados com o apoio de sistemas 

de classificação que propiciam os meios para identificação, nomenclatura e de
fmição de limites entre unidades taxonómicas. 

A unidade laxonómica é conceituada segundo lJ! n conjunto de !1 

ticas e propriedades do solo, conhecidas por meio do estudo de pedons e 
polipedons e corresponde à unidade de classificação mais homogênea em qual
quer nível categórico de sistullas taxonómicos . 

. 

É uma concepção teórica para facilitar o conhecimento sobre objetos (no 
caso, solos), em tão grande número, que seria impossível a compreensão dos , 
mesmos individualmente. E integrada por IItIl conceito central, representado 
por um i1 de solo modal, que exibe as propriedades e características mais 
usuais e de outros IS, estreitamente relacionados, que variam u:n relação ao 
conceito central, mantendo, no entanto, a variabilidade dentro de limites deter
minados pela naturca de variável contínua, como é o caso do solo (Estados 
Unidos, 1951). (Fig. 2). 

Perfil 18P<6sen
lalM> de um pe
don predomi
nante na 
paIHgem 

Coleçllo de pedens 
semelhantes, constituindo 
um polipedon 

Segmento de uma paisagem 
com polipedens semelhantes, 
constituindo uma irea conceptual 
de solos (unidade taxonOmica) -
classe de solos 

I 

I 
I 

A 

Paisagem delimitada contendo 75% da 
unidade taxonOmica representada por 
A,15%deBe 10%deC 
(unidade de mapeamento) 

Fig. 2 - Concepção de classes de solos e unidades de mapeamento 
segundo o principio da agregação. Perfis semelhantes identifi
cados no campo são agrupados para for lIlar classes de solos 
(unidades taxon6micas) que por sua vez são reunidas para 
formar ãreas mapeãveis (unidades de mapeamento). 
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3.4 - Unidades de 
Unidades de mapeamento são árms de solos definidas an função das 

unidades raxon6micas que as com - (Fig.2). 

As características e propriedades dos solos componentes de lima unidade 
de mapeamento são defIDidas pelas descrições e conceinlaçócs das unidades 
raxon6micas que entram em sua composição. 

Enquanto uma unidade taxonÓnúca é I1lI1a classe de solo defIDida e con
ceituada, segundo parametros de classillcação, uma unidade de mapeamento é 
11m conjunto de áreas de solos com relações e posições defmidas na paisagem. 

Uma unidade de mapeamento é estabelecida e defIDida para possibilitar a 
representação cartográfica e mostrar a distribuição espacial de unidades 
taxonÓnúcas. 

Uma unidade de mapeamento pode ser designada pelo nome de uma 
única unidade tlXOnÓnúca (unidade simples) ou por várias unidades t:Jxonómicas 
(unidade combinada). 

Numa unidade simples, há predolllinfulcia de IIlIla classe de solos, com 
variações mínimas de características e propriedades. No mínil no 70% dos pedons 
em cada delineação de uma unidade simples deve pertencer à classe raxonÓnúca 
que lhe dá o nome. 

Uma unidade simples é ulI1a unidade de mapeamento com 11111 só compo
nente, podendo apresentar linútes difilsos, muito nítidos ou pouco nítidos em 
relação a outras unidades de solos. 

Entre as unidades combinadas, são de maior relevfulcia, para os levanta
mentos pedológicos, as associações, os complexos e os grupos indiferenciados 
de solos. Em sua composição, entram dois ou mais componentes. 

Associações e complexos consistem de combinações de duas ou mais 
classes de solos distintos, ocorrendo em padrões regulannente repetidos na 

• paIsagem. 

Em ambos os casos, os componentes principais podem ser nitidamente 
diferentes ou pouco diferenciados, tanto na morfologia como no conjunto de 
propriedades fisicas, químicas e mineralógicas. 
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As associações são constituídas por classes distintas de solos, com linúres 
nítidos ou pouco nítidos entre si, podendo, normalmente, ser separadas on 
levantamentos pedológicos mais pormenorizados (Estados Unidos, 1967). 

As associações são criadas, principalmente, pela neces.~idade de generali
zaçócs cu tográfiC1S, on função da escala e do padrão de ocorrência dos solos 
de uma área. 

As associações são designadas pela junção dos nomes de duas ou mais 
classes de solos ou tipos de terreno ligados pelo sinal ( + ), precerlidos da pala-. .. vra assoa3Ç30. 

Na descrição de unidades de mapeamento, representadas por ~ 
é usual a especificação do percentual de ocorrência de cada componente. Com
ponentes individuais de uma associação devem concorrer no mínimo com 20% 
da área da associação. 

• 

Classes de solos, tipos de terrenos, tipos de vegetação e relevo, podem ser 
agrupados muna associação para facilitar a representação Cal tográfica de áreas 
de solos, por conveniência de escala de publicação e de acordo com os objetivos 
do levantamento (Fig. 3). 

Os componentes de um complexo não são mapeáveis separadamente, 
mesmo em escalas em tomo de 1 :20.000, enquanto os componentes princi
pais de uma associação podem ser perfeitamente separáveis nesta escala 
(Estados Unidos, 1980). 

O complexo de solo é uma unidade de mapeamento utilizada em levan
tamentos pedológicos detalhados e consiste em dois ou mais solos 
taxonomicamente distintos, mas não mapeáveis como unidades individuais 
(Estados Unidos, 1951 e 1967). As unidades taxonómicas que compõem um 
complexo deverão ser, necessariamente, identifiCadas, descritas, coletadas e ca
racterizadas analiticamente. 

Os complexos são defmidos de acordo com as classes de solos que os 
e são designados pelos nomes das unidades taxonÓllúcas, ligados 

por e precerlidos da palavra complexo. 
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Fig. 4 - Modo de ocorrência de áreas de solos identificáveis na paisagem, mas de difícil separação 
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4.1- Complexo de solos (A,B e C). 
• 

4.2- Grupo indiferenciado de solos (G) representado por intermediários entre solos A e B ou 
B e A, com limites taxonômicos e cartográficos pouco nítidos. 



São, por defmição, constituídos por solos distintos, de limites pouco ní
tidos entre si, de difícil individualiz:tção para fms cartográficos (Fig. 4.1). 

Os complexos têm ocorrência mais comum on bacias sedimentares, cons
tituindo exemplos simples, as áreas de Planossolo Solonetz Solonetz
Solodiz:tdo; Glei HÜmico Glei Pouco HÜmico; Solos Orgânicos Solos 
Semi-Orgânicos Solos Glei Solos Salinos Solos Tiomórficos e Vá17A"aS 
com grande diversificação texwral e abundância de classes de solos. 

Os grupos indiferenciados de solos são constituídos pela combinação 
de duas ou mais unidades taxonômicas com sunelhanças morfogenéticas e por
tanto, pouco diferenciadas. São constituídos por unidades taxonôll1icas afms, 
com morfologia e propriedades muito semelhantes e com respostas idênticas às 
práticas de uso e manejo (Fig. 4.2). Declividade, egosidade, rochosidade 
e drenagem, podem reunir solos distintos no mesmo agrupamento, Ull1a vez 
que são determinantes do uso e manejo. 

Os grupos indiferenciados são designados pelos nomes das unidades 
taxonônúcas e ligados pela conjunção E, precedidos da expressão grupo 
indiferenciado. 

Os tipos de tellcno são unidades de mapeamento = e não são 
propriamente classes de solos. Entre os tipos de terrulo, incluon-se as áreas de 
anpréstimo e de despejo de entulhos, aterros, áreas urbanas, . 
esca. pas rochosas e afloramoltos de eIR de solos e 
represOltados por ' apropriadas. 

Em unidades de mapeamOlto simples ou combinadas, é comum a ocor
rência de solos em proporções muito menores que o componOlte ou compo
nOltes principais. Estas ocorrências s50 designadas por inclllsóea C, Ou geral, 
represOltam menos de 20% da área total da unidade de 

3.5 - Fases de de 
A fase não é Ulna unidade de classificação. É mn rc ... IIrso utiliz:tdo para 

evidenciar diferenças de imporclncia prática Oltre unidades de mapeamento 
(Dolt & YOllng, 1981). 
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A fase é utilizada para indiClr mudanças na morfologia, ~ do meio 
fis.ico e compo' tamento dos solos para fms específicos de uso e manejo. 

Em qualquer tipo de levantamento, a fase serve para subdividir unidades 
de mapeamento, C'ractCl ístic:1S relacionadas ao uso do solo, como 
p<dl'egosidade, mchosidade, erosão, drenagem, rdevo, declividade, vegetação 
ou qualquer outra C'racterística impo, I ante para os objetivos do levant::unento. 

As fases utiliz.1das Clll levantamentos pedológicos estão defmidas na 
Súmula da X Reunião Técnica de Levantamento de Solos (Reunião ... 1979), 
eClIlLemos & Santos (1982), Cunargo et ai. (1987) e C1rvalho et ai. (1988). 

3.6 -

Ao se iniciar os trabalhos de levantamento pedológico de 1Ima área, nor
malmente é programada uma vistoria geral da mesma, com o propósito de se 
identificar unidades de mapeamento e estabelecer correlações destas com as 
diversas feições da paisagClIl. Este procedimento visa a elaboração da legenda 
preliminar, que servirá de guia de identificação dos solos durante o mapeamento. 

Com o decorrer dos trabalhos de call1po, a legenda passa por modifica
ções, adaptações e atualizações, à medida que novas unidades são constatadas 
ou descartadas. 

Em áreas que possuem cobertura aerofotográfica, ou dispõem de 
cal ta-imagCln e outros sensores remotos, com escalas coerentes com o tipo de 
levantamento a ser executado, é conveniente preceder a vistoria da área com 
um estudo prévio dos padrões fotográficos e interpretação prdiminar das rda
ções solo - paisagClIl, com o objetivo de detccl;1r diferentes aspectos flSiográficos. 
Este procedimento facilita o planejamento da legenda preliminar, permitindo 
antecipar, razoavelmente, a signifidncia de determinados padrões 
fotopedológicos a serClIl ex::uninados. 

Ao se concluir os trabalhos de campo, ter-se-á elaborado o es do 
mapa de solos que vem acompanhado de uma legenda quase fmal, composta de 
súnbolos seguidos das designações das respectivas unidades de mapeamento. 
Nesta fase, a legenda já bastante modificada, relaciona as unidades de 
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mapeamento de forma ordenada, sendo os símbolos e sinais convulcionais de 
pronta identificação no mapa. 

A legenda fmal de identificação dos solos é o término 
dos trabalhos de campo e laboratório, quando são feitos os ajustes necessários 
e estabelecida a classificação defmitiva dos solos. 

As legendas refletem as relações entre os solos e as feições da paisagun e 
são, essencialmente, a listagem de unidades de mapeamento e seus respcx:tivos 
símbolos. 

3.7 - Métodos de pecção 

Os métodos de prospecção utilizados em levantamentos pedológicos vi
sam a coleta de dados, descrição de características dos solos no campo e a veri
ficação de limites entre unidades de mapeamento. 

Os métodos usuais de prospecção compreendem as investigações ao lon-
go de transeçóes, levantamentos de áreas-piloto, estudos de ... 
sistema de malhas e o método do caminhamento livre. Qualquer dos méto
dos serve ao propósito fundamental de execução de observações de campo, 
coleta de amostras e mapeamento dos solos. 

O método das transeções consta de observações efetuadas para detectar 
o máximo de variações da paisagem, compreendendo particularidades 
fisiográficas, tais como, geologia, geomorfologia, vegetação, drenagem super
ficial e uso atual do solo. As observações são efetuadas a intervalos regulares 
(transeções por pontos) ou toda vez que se perceba mudanças de classes de 
solos ou características importantes (transeções por linhas). 

Os levantamentos de áreas-piloto são indicados para mapeamentos de 
naturem genérica e constam de ínvestigações minuciosas de áreas menores, 
representativas de uma determinada feição fisiográfica e posteriormente 
extrapolada para o restante da área. 

Pelo método de investigação ao longo de toposseqüências, os solos e 
suas variações são correlacionados com as su lcies geomórficas em que ocor
rem. Por este método, é possível estabelecer correlações entre classes de solos, 
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textura, drenagan, profundidade (ou outras característic::i.S), declive, compri
mento e fouua de pendentes, posição e exposição dos solos an rdação às en
costas. É o método de prospecção mais apropriado para a exo .. ução de levanta
mentos pedológicos detalhados. 

Nos levantamentos detalhados e ultradetalhados, au escalas grandes, para 
projetos de uso intaasivo dos solos, é usual a utilização de sistemas de malhas 
no planejamento de de amostras, observações de ÇlI npo e estudo da 
variabilidade dos solos. 

Este método consta, essencialmente, de observações a espaços prefixados 
de modo a fOllnar um reticulado denso (malha) uu toda a extensão da área. Por 
este método, a fotointerpretação é utilizada para estimativa do grau de 
heterogeneidade da área, uu combinação com observações de campo e estima
tivas estatísticas da variabilidade de solos. 

Pelo método do caminhamento liViC, pedólogos experientes usam o pró
prio julgamento, a fotointerpretação e a corrdação para localizar os pontos de 
observação e amostragan, geralmente un locais representativos, de modo que 
cada observação ou amostra coletada forneça o máximo de informações para o 
mapeamento e caracterização dos solos. Este método requer a existência de 
material cal tográfico, imagens de radar e de satélites, assim como fotografias 

UI1 escalas adequadas. 

3.8 - O de observações 

De acordo com Breimer et alo (1986) não há consenso quanto à densida
de de observações estabelecida para levantamentos pedológicos. No entanto, 
são registrados por diversos autores, ou várias partes do mundo, mílUeros que 
variam de 0,25 a 5 observações por 0111 de mapa. Todos concordam que são 
mímeros teóricos e que a densidade de observações é função do tipo do levan
tamento, da escala de mapeamento, da extensão e da homogeneidade ou 
heterogeneidade da área de trabalho. 

De acordo com Buringh et alo (1962), existem três tipos de observações: 

a) observações para classificação dos solos executadas para identifica-
ção das unidades de mapeamento; 
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b) observações para verificação de limites entre unidades de mapeamento; e 
c) observações especiais l~lra Ilgistro de fenômenos esp('lífi~. 

A densidade de observações diz respeito ao mímero de ex:unes visuais por 
área mapeada, por meio de tradagens ou verificaçõcs de cortes de estrada.~, 
barrancos, voçorocas e outras escavações existentes. É função do nível do le
vantamento, da escala de publicação e da heterogeneidade da área. 

Com base na experiência em diversos tipos de levantamentos pedológicos, 
executados no Brasil, recomenda-se observar as seguintes faixas de observações 
por área especificada: 

Levantamento Detalhado: 0,20 4 obs/ha; 
Levantamento Senúdetalhado: 0,02 0,20 obs/ha; 
Levantamento de Reconhecimento: 0,04 2,00 obsjkml; 
Levantamento Exploratório: menos de 0,04 obs 1; 
Levantamento Esquemático: sem especificação. 

A densidade de observações é estimada em função da escala de 
maf<31 nento, do nível e objetivos do levantamento, do grau de heterogeneidade 
ou uniformidade da área de trabalho e da eficiência da an3l.ise e interpretação de 
fotos aéreas, imagens de radar e satélites e os reOlrsos de geoprocessamento 
disponíveis. 

Gaalmente, as interpretaçõcs criteriosas de produtos de sensores luno
tos reduum significativamente a densidade de observaÇÕ<s, da mesma forma 
que as interpretaçõcs e correlaçõcs de dados de meio fisico existentes na área de 
trabalho. 

A utilização de recursos de geoproccssamento, té(lúcas de gccestatística, 
sistunas geogrMicos e o georreferenciamento de dados, ampliam as altunati
vas de mapeamento de campo, com redução de tunpo de execução, densidade 
de observações e freqüência de amostragan. 

3.9 -
Refere-se ao mí.nero de lS completos e complanentares, e de amos-

tras exaas, descritos e coletados num levantamento pedológico, para detcnni
nação de propriedades fisicM, químicas e mineralógic,"i$ dos solos. 
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A freqüência de amostragem é função do tipo do levantamento, objetivos, 
escala de publicação, grau de heterogeneidade da área de trabalho e da compo
sição das unidades de mapeamento, conforme especificado posteriormente, no 
capítulo TIpos de Levantamento e Mapas Pedol6gicos. 

Nos diversos tipos de levantamentos pedológicos, desde exploratórios até 
detalhados, a amostragem deve ser suficiente para definir as IInidades de 
mapeamento e, adicionalmente, possibilitar a estimativa das amplitudes de vari
ação das características diferenciais de unidades taxonômicas. 

Em todos os tipos de levantamentos pedológicos, devem ser indicados, 
no mapa, os locais de amostragem dos lS completos, dos lS complemen-
tares e das amostras extras. 

Nas fichas de desnição das amostras, é indispensável o georreferenciamento 
dos pontos de amostragem (latitude, longitude e altitude), visando a manuten
ção de informações precisas em bancos de dados e sistemas geográficos de in-
formação. . 

3.10 - Bases de referência 
Compreende o material cartográfico, consistindo de mapas 

planaltimétricos, imagens de radar e de satélite, fotografias aéreas, cana-una
gan de sensores ranotos orbitais, levantamentos topográficos convencionais e 
restituições aerofotográficas . 

Além deste material básico, os levantamentos utilizam as infOI maçõcs con
tidas nos mapas pedológicos preexistentes, mapas geológicos, geomorfológicos, 
climáticos, fitogeográficos e outros que . talll a obtenção e a utilização de 
informações preliminares sobre o meio ambiente e o uso da terra. 

É considerar a melhor opção de escala do material básico para 
mapeamento de campo, visando melhor desan o e maior segurança no 
traçado dos linútes entre unidades de mapeamento e conveniência para genera-
1:_- - ed - . au.aÇ0C5 e r: uçocs posteriores. 

3.11 - Escala ede 

A escala do material básico deve ser selecionada, tendo em vista a 
compatibilização c;mográfica entre níveis de detalhe ou generalização previstos 
para o levantamento e o mapa fmal a ser apresentado. 
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Isto significa que 11m levantamento pedológico deve ser executado sobre 
material básico em escala adequada, normalmente maior que a escala fmal de 
publicação. 

Dent & Young (1981) recomendam a utilização de mapas básicos em 
escala 2 ou 2,5 Voes maior do que a escala de publicação. Não obstante, deve
se levar em conta o tempo de execução e os custos de levantamentos mais deta
lhados do que o necessário, para cumprir os objetivos previstos. 

Como regra geral, recomenda-se condllzir o mapeamento, tendo sempre 
em mente a escala fmal de publicação. Desta forma, é evitado o excesso de 
detalhes, incompatível com a escala fmal ou a insuficiência de informações, quan
do da etapa de generaliZ.:lções e reduções cartográficas. 

A escala fmal de publicação ou apresentação de mapas pedológicos é, ge
ralmente, decidida na fase de planejamento do levantamento e é função dos 
objetivos, das necessidades dos usuários, do grau de detalhamento desejado e 
do nível de conhecimento disponível no país. 

Por estes motivos, não se pretende estabelecer limites rígidos para escalas 
de publicação ou apresentação. De preferência, a matéria é deixada a critério do 
coordenador do levantamento, de acordo com a dunanda e a utilihlçãO do le
vantamulto. 

Não obstante, como regra geral, recomenda-se que a decisão seja tomada 
com base na disponibilidade de material canográfico básico (qualidade e escala) 
e extensão da área (de tal modo que o mapa fmal tenha apresentação e di. nensão 
adequadas) . 

Para implantação de projetos (loteamentos, assentamentos, experimenta
ção, colonihlção, irrigação, drenagem e consu ução civil), as escalas fmais dos 
mapas de solos devan ser compatíveis com o planejamento de execução de tais 
projetos e devem, tamuém, superpor-se a outras bases 

Recomenda-se que estes aspectos sejam considerados com bastante ante
cedência, levando-se em consideração a extensão da área, o grau de 
ponnenorihlção taxonÓnúca e a intensidade canográfica desejada. 
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3.12 - Área nima 
É, por defInição, detaminada pelas menores dimensócs que podun ser 

legivelmente delineadas num mapa, sun preju{w da infonnação gerada nos 
trabalhos de CHllpo, o que collcsponde, na prática, a uma área de 0,4cm1 

(0,6011 x 0,60 11). A equivalência desta áre::l de desenho no mapa, com a área 
concspondente no tc:rrulo, é função da esclb de apl'csentação fmal do mapa. 
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4 - Caracterização analítica 

Dados analíticos de horizontes coletados an completos, com-
planentares e amostras exn as, são indispa'sáveis anlevanlamentos pedológims. 

De acordo com Breimer et alo (1986), os dados analíticos de solos têm 
cinco funções fundamentais: 

• caracterização física e química dos solos, em adição às descrições 
morfológicas de campo; 

• detenninação de propriedades essenciais utilizadas em classificação de 
solos; 

• defmição e estabelecimento dos limites das classes de solos descritas no 
campo; 

• obtenção de dados essenciais para fms de previsões de uso, manejo e 
conservação de solos, manejo da água e estudos de correlação solo -
vegetação (especialmente reladonados com o regime hídrico dos solos); e 

• obtenção de dados para estudo de gênese e formação dos solos. 

Pelas raz1les acima mencionadas, os levantamentos pedológicos devau 
ser apoiados diretamente por laboratórios confiáveis, que exerçam, periodica
mente, testes de padronização e mantenham, em caráter permanente, o contro
le de qualidade das determinações analíticas. 

4.1 -
As análises de laboratório têm mais validade e maior utilidade, quando as 

amostras são de solos representativos, adequadamente descritas e precisamente 
localizadas na paisagem, de preferência, georreferenciadas. 

A classificação defmitiva dos solos é efetuada com base nos resultados de 
análises de laboratório. Por isso, é indispensável que todas as amostras 
selecionadas para análise sejam acompanhadas das descrições morfológicas de 
campo e da classificação tentativa dos solos descritos e coletados. 

O ensaio de Kellog (1962) permanece bastante atualihldo e resume an 
dois itens, a eficácia e a utilidade da coleta de amostras no campo: 
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a) seleção do pedon a ser coletado; e 
b) precisão na descrição e registro de características morfológicas in situ, 

de amostras de solos que vão para o laboratório. 

Os pedons selecionados devem ser representativos das classes de solos que 
ocorrou com maior freqüência na área de interesse e devem estar livres de depó
sitos su lciais (por trabalho de máquinas ou devido a fenómenos naturais), 
formigueiros e outras alterações produzidas por animais, poeira de estradas e 
contaminação de qualquer naturCZ:J. Muitas propriedades importantes para a 
classificação, uso e manejo dos solos não podem ser diretamente observadas no 
campo. Por isso, recomenda-se a execução simultânea dos trabalhos de campo e 
laboratório, segundo planejamento prévio de amostragem e descrição do mate
rial enviado ao laboratório. 

Portanto, as análises de laboratório devon ser efetuadas em amostras 
coletadas para fms específicos e bem defmidos. Quando da fase de descrição e 
coleta., é importante a seleção dos horizontes diagnósticos de maior· interesse na 
classificação de solos com vistas ~ análises de laboratório. 

Na requisição de análises, devon ser registradas as detominaçÕe5 necessá
rias para uma fmalidade específica, discriminadas de forllla clara e objetiva. 

4.2 - nações 
As detaminaÇÕ<s flSic:os, químicas e mineralógicu estão ou confonnida

de oom o Manual de Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA, 1979). 

As amostras co1etadas no campo são ,~ na estufa, à taraperatura de 
38 a 400C, destorroadas e passadas ou peneira, oom abenlJ! a de 2nura de dii
metro. Na fração maior que 2null., é oonduzida a separação de casellhos e ca
lhaus. Na fração menor que 2nun (ta"a fma seC!1 na estufa) são oonduzidas as 
detaminaçócs fisic;l$., químicas e a dOlSidade de partícula. Em amostras totais 
(tala fma + Clscalhos + calhaus) indefoIllladas., especialmente oolctadas on 
anel volumétrico ou torrão parafmado., é . a doasidade do solo. Por 
cálculo, a porosidade total. Em amostras indefolluadas, oo1etadas an anel de 
Uhland, são determinadas a condutividade hidráulica e a macro e 
lIliuoporosidade; ora amostras' e orientadas, ooletadas Oh :t ~ 
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de alumínio (caixas de Kubiena), são conduzidos os estudos e interpretações de 
micromorfologia do solo; em amostras naturais, submetidas a pré-tratamento, 
detamina-se a estabilidade de aglegados por via línúda. As análises mineralógicas 
são efetuadas nos calhaus, cascalhos, areias, silte e argila (Fig. 5). 

4.2.1 - >2 e calhaus) e < 
(te 

Obtida pela secagem da amostra total e pelo destorroamento com rolo de ma
deira e tanúsação em peneira de furos circulares de 211UIl, a porcentagem por 
volume é obtida por medição volllmétrica (imersão) das frações maiores e me
nores que 2nun, e a porcentagem por peso obtém-se por determinação 
gravimétrica. 

4.2.2 - osição gran fi a 
Efetuada por dispersão total em água com NaOH ou ocasionabnente, 

Calgon e agitação de alta rotação, seguida de sedimentação, a argila é deterllú
nada por densimetria no sobrenadante; a areia grossa e a areia fma são separa
das por tamisação e o silte é calculado por diferença; não é utilizado 
pré-tratamento para eliminação da matéria . 

É indispensável an todos os tipos de lev:mtamento, tendo como fmalida
de principal, detaminar a proporção dos componentes primários do solo, para 
fms de estudos de gênese, translocação de argila, constltlção de descontinuidades 

• !'I~ e defmição da classe textural para diversos fms interpretativos, além 
de caracterizar a distribuição de argila ao longo do 11. 

Os limites dos difunetros utilizados para a separação das fraçõcs devan ser 
indicados, pelos laboratórios, sendo os mais utilizados pelo CNPS, até o pre
sente, os seguintes: 

Areia grossa 
Areia fma 
Silte 
Argila 

2 
0,2 
0,05 
<0,002nun 
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pH H,O, pH KCI, t::. pH, 
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Anel volumétrico 
ou torrlo ~ 

Densidade aparenta, 
Densidade re.l, 

Porosidade 
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Na conceinl3ção de !l : de solos, an levantmllOltos 
Ihados ou ~anidet:JJhados, faz-se necessária a adoção dos seguintes limites de 
di~etro, para separação das frações do solo: 

Areia muito grossa 
Areia grossa 
Areia média 
Areia fma 
Areia muito fma 
Silte 
Argila • 

2,0 
1,0 
0,5 
0,25 
0,10 
0,05 
<0,002nun 

1,01lun 
0,5nun 
0,2511UIl 
0,101run 
0,05nun 
0,0021run 

Na escolha do dispersante e decisão do tonpo necessário de agitação, 
devem ser considerados vários asp«tos, tais como: textura de campo, teores de 
matéria pH, presença de carbonatos, sulfatos, enxofre, teores de óxi
dos de ferro e de alumínio. 

O tipo de dispersante utilizado é importante para mooir-se a eficácia do 
método e, 011 razão disso, recomOlda-se, para solos com pH inferior a 6,0 e 
livres de sais solúveis, o hidróxido de sódio como dispersante; para solos ricos 
on cllcio e magnésio, usa-se o hexametafosfato de sódio, tamponado com !l 

bonato de sódio; para solos problemáticos, como os calcários e os ricos em sais 
solúveis, os dispersantes citados acima podon ser utilizados, mas recomenda
se pré-tratamentos adequados. 

Nos trabalhos de levantamentos de solos, o método de laboratório utili
zado deve ser padronizado, possibilitando, assim, comparação de resultados 
obtidos em solos de diversas partes do país. 

4.2.3 -

É utilizada para defmir a classe de textura, com base nas porcentagens das 
frações areia, silte e argila, obtidas na análise granulométrica - dispersão total. 
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UriJi7;l-se para defmição da classe: 'o ttifu1gu1o de classificação adotado 
pelo USDA (SCS), SBCS e ( :NPS, confolllle (Fig. 6). 

4.2.4 - Argila 
Argila obtida por adição de água destilada, son o agente dispersante. 

. usada para cálculo do grau de floculação da argila. 

4.2.5 -
Expressa, on porccnt:lgol1, a argila floculada on rela~o à argila total. 

Utilihldo na av:iliação da esn utura do solo e como indicador do tipo e nature la 
da argila. 

4.2.6-
Expressa a proporção de silte on relação à argila e é 

distinção de solos on rumos de evolução pedogenética. 

4.2.7 -

parafms de 

Expressa a proporção do teor de argila do horiwnte B, ao relação à 
argila dos horiwntes sobrejacclltes. É utiliZólda para av:iliação de translocação 
de argila no horiwnte B ou desn uição de argila no horiwnte A. 

4.2.8 -
Medição pelo método do anel volumétrico (Kopecky) ou do torrão 

parafmado, conforme exeqüível. Exprime o peso do solo por wúdade de volu
me total, induindo macro e microporos. 

A dOlSidade é indispensável na caracteriZólção do solo, on todos os tipos 
de levantamentos. Constitui um elemento básico para inferências do grau de 
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Fig. 6 - Triângulo para determinação das classes textuais, em função das per-
centagens de areia (0,05 a 2,Omm), s (0,002 a O,05mm) e argila 
«O,002mm). 
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compactação do solo, taxa de infiltração, desenvolvimento e distribuição de 
raízes, indicação da presença de material vulclnico no solo (densidade menor 
que O,85g/cc), estimativa do grau de intemperismo e avaliação de mudanças de 
volume do solo, através de e perdas, durante o processo de evolução do 
solo (Buol et al., 1973). 

A seleção do método a ser empregado está em função das características 
de cada horizonte amostrado. Quando da coleta da amostra, se possível, o solo 
deve estar sob condições de umidade próxima da capacidade de campo 
(.í mido ). 

Os vários métodos existentes podem ser escolliidos conforme os exem
plos abaixo: 

Solos cascalhentos, concrecionários - método direto no cm npo, usando 
areia ou água para comparação de vollll l1es; 

Solos bem esu uturados, compactados - método do torrão; . 
Solos arenosos - método do ane~ ou :' ~. o da proveta; 
Solos normais quanto à textnra e esu utura - método do anel volllmétrico. 

No boletim de análise; é indispensável que se indique o método anprega-
do, esp<ciaImente quando se utiliza diferentes métodos para "111 mesmo il. 

Densidade de pai tículas - Método do balão volumétrico utilizando-se o 
álcool etílico. 

A dalSidade de partículas exprime a densidade da tara fma, que se admi-
te ser . à da ~ do solo. 

, Esta determinação ser dispensada para solos minerais, ricos ah sílica 
ou an q"m Im (areias), utilizando-se o valor universal de 2,65g/anJ·• Nos de
mais c;'isos deve ser sanpre realizada. 

4.2.9 - ade
ena 

ade 
solo 

Exprime o volume total de poros contidos na amostra, admitindo-se que 
condição seja igual à do solo onde foi amostrado. Esse parâmetro só é 

válido, quando a dalSidade do solo é detuminada au amostras com esu utura 
não deformada. casos, é importante a ausência de fraç&s glOsseiras 
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(maiores que 2,Ollun de difunetro), pois poderiam interferir na densidade real 
e no próprio peso da massa do solo, alterando, assim, os valores da porosidade 
total. A porosidade, para ser verdadeira, necessita de correções quanto à influ
ência de fragmentos grosseiros (> 2I1un). 

4.2.10 - 1/10 ou 1/3 de atmosfera 
Determinada na terra fma pré-saturada sobre placa de cerâmica e sob 

pressão de 1/10 ou 1/3 de atmosfera. 

4.2.11 - U a 1/10 a 
Representa "111 valor aproximado do limite superior da faixa de água dis

pon{ve~ correspondente à capacidade de para solos arenosos ou que 
apresentem teores de argila inferiores a 20%. utiliz:tda para cálculo de água 
disponível. 

4.2.12 - a 1/3 de 
É utilizada como "m valor aproximado da capacidade de campo, para 

solos de teX[iJra média e argilosa. 

4.2.13 - U a15 a 
Deteuuinada un amostra pré-saturada sobre placa de cerâmica e sob pres

são de 15 atmosferas. Representa o valor aproximado da umidade no ponto de 
murchamento para todas as classes tex[iJrais do solo. É utiliz:tda para cálculo da 
água disponível e para correlaçé.cs de alguns parfunetros fisicos e químico~. 

4.2.14 - a ível 

Utiljz:tda para fms de manejo da água de irrigação e conuole da mu.idade 
do solo. É obtida pela difaulÇ3 entre o valor da capacidade de no 
.: ~ representada pela umidade retida a 1/10 ou 1/3 de atmosfera, e o da 
umidade no ponto de murchamento (teoricamente retida a 15 atmosferas). 
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4.2.15 - Di ade de água 

Usada para fms de classificação de terras para irrigação e outros estudos 
referentes ao sistema solo - água - planta. A disponibilidade de água do ho
riwnte é expressa em lIunjan de profundidade e é obtida multiplicando-se o 
valor de água disponíve~ pela densidade do solo, pela espessura do horiwnte 
on an e dividindo-se o resultado por dez. A soma dos valores obtidos para 
cada horiwntc; dividida pela espessura total do perfi~ em centímetros, repre-
senta a disponibilidade de água do i1 considerado. 

Os critérios utilizados para classificação da disponibilidade de água são os 
que se seguem, de acordo com o Deparnnent of Agriculture (Estados Unidos, 
1953). 

Classes de disponibidade 
Baixa 
Média 
Alta 

lIU1t,1anfhoriwntej (120an) 
<72,0 
72,0 145,2 
> 145,2 

4.2.16 - pH em H
2
0 e em KCI1 N 

• 

Para determinação da reação do solo e cálculo de DpH (pH K CI - pH 
~O). Utiliz.:Jdos para avaliação do estado nutricional do solo, disponibilidade 
de macro e nucronutrientes, estimativa do potencial de cargas das argilas e 
níveis de toxidez. 

4.2.17 -

Ca++, Mg++, Na+ e K+, compensam as cargas negativas das argilas e da 
matéria Têm importartcia nos estudos de fenilidadc; gênese e classi
ficação dos ~olos. T~ influências determinantes nas propriedades dos solos, 
com~ capaCldade de dispersão (Na+), grau de intanperismo (Ca++jMg++) e 
on diversos parâmetros de classificação de solos. 
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4.2.18 - bases 
Soma de Ca" , Mg" , Na+ e K+ . A soma de bases (S) é fundamental para 

cálculo de T e V, a seguir. A soma de bases dá a medida da disponibilidade de 
Ca .. , Mg++ e K+ e do grau de nocividade do Na+ nos solos. 

4.2.19 -
Determinada por dois componentes: hidrogênio (H+) e alumínio (Ai"+). 

A acidez extraível aumenta proporcionalmente com o grau de 
intemperismo do solo e a lixiviação em climas tím..idos. É importante para ava
liação do grau de toxidez pelo Ai+" e para a classificação de solos o hidrogênio 
(H+), geralmente, é observado em associação com compostos . ácidos 
e oxidação de sulfitos em :ireas costeiras. 

4.2.20 - ade de 

Soma de bases e acidez extraíveis. Expressa a quantidade de cátions neces
s:irios para o balanceamento de cargas das argilas e mede a capacidade de absor
ção e retenção de cátions dos solos. É importante nos estudos de fertilidade, 
nutrição de plantas, gênese e classificação de solos. Para solos de argila de ativi
dade baixa, tem sido proposta a utilização da capacidade de troca de cátions 
efetiva, como medida ma..is aproximada da capacidade de retenção de cátions. É 
obtida pela soma de Ca .. , Mg", K+, Na+ e Ai+" extraível por KCl. 

4.2.21 - de por bases (V) 

Cálculo da proporção de bases extraíveis em relação à capacidade de troca 
de cátions. É amplamente utilizada em classificação de solos, na defmição e 
conceituação de horiwntes diagnósticos e classes de solos, e nas interpretações 
para fms agrícolas. . 
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4.2.22 -
Cálrulo da proporção de AI cxuaível alt relação ao somatório de bases e 

AI cxuaíveis. Importante para a . de solos e interpretaçi}<s para ftns 
agrícolas. 

4.2.23 - o 
Cálrulo da proporção de Na exuaível aa relação à capacidade de troca de 

citions. É utilizada aa classificação de solos, no estabelecimento de limites de 
classes defmidas pelo teor de Na (salinos, salino-sódicos, sódicos e solódicos). 

4.2.24 - Fósforo 
• 

Expressa a disponibilidade de P no solo. Detellninação usada em classifi-
cação para caracterizar influências antrópicas. 

4.2.25 - coe 
° C é de interesse geral, na formação, classificação, uso e manejo do solo. 

° teor de C é uma indicação da quantidade de matéria . aounulada no 
solo, sob diferentes condiçócs ambientais. É a chave para critérios diagnósticos 
aa solos orgfuticos e caracterização de vários horiwntes diagnósticos e super
ftciais. ° N tan aplicação no cálculo da relação CtN, que fornece uma indica
ção do grau de decomposição da matéria orgfuUca do solo. 

4.2.26 - Ataque "2S0" e 
SiO/ Al20a (Ki), SiO/R20 a ( e Al20 Fe20 2 (AI/Fe) 

Teores de Si01, Fe10J, ~OJ' Ti01, e relações Ki, Kr, são ampla-
mente utilizados no Sistana Brasileiro de Classificação de Solos. Constituem 
dados básicos para estabelecimento dos limites de classes e avaliação do grau de 
intanperismo químico dos solos. 
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Correlacionam-se, para fins taxonômicos, com o grau de evolução dos 
solos (Ki e Kr) e os processos pedogenéticos predominantes 011 diversas clas
ses de solos. Os teores e tipos de óxidos presentes nos solos constituoll uma 
base para estimativa do tipo e nature Gl dos argilominerais, crc e reservas 
minerais do solo. 

4.2.27 utivi 
Determinação utilizada na classificação de solos salinos em zonas soni

áridas, áreas costeiras e nas interpretações de uso e manejo dos solos. 

4.2.28 - Sais s 
Determinação utilizada para os mesmos frns que a condutividade elétrica 

em classificação de solos salinos, ácido-sulfatados e interpretações de uso e 
manejo dos solos. 

4.2.29 -
Determinação utilizada em classificação de solos cllcicos e calcários. 

4.2.30 - total 
Deter minação utilizada na identifIcação e conceituação de classes de solos 

ácidos-sulfatados. 

4.2.31 - Mineralogi frações a fi a, areia 
grossa, cascalhos e aus 

IdentifIcação das partículas minerais por processos óticos, com emprego 
de lupa binocular, microscópio petrográfico e, ocasionalmente, microtestes 
químicos complementares; determinação qualitativa e senúquantitativa das es
pécies mineralógicas, expressando os resultados em porcentagem aproximada. 

Determinação utilizada para estimativa da proporção dos minerais pri
mários no solo, que constituem reserva de fornecimento de nutrientes para as 
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p'lantlS, mediante a ação prolongada e permanente dos agentes do intunperismo. 
É utilizada para defmição de parfunetros de classificação, escudos de unifomú
dade do material originário, estimativa do grau de intunperismo e de desen
volvimento do solo, e tendências de formação de minerais secundários no 
processo de desenvolvimento pedogenético do solo. 

Para fms de classificação de solos, caracterização de unidades caxonÓllúcas 
e interpretações para diversos fms, principalmente em levantamentos detalha
dos e seJtÚdetalhados, al~llnas análises adicionais nOIlnalmente não execu
tadas un levantuuentos pedológicos-, são necessárias, confollne resllnúdo abaixo. 

4.2.32 - Ferro livre 
Extraído com ditionito - citrato - bicarbonato e determinado por 

especuofotometria de absorção atÓllúca e expresso na forma de Fe
1
0

3 
livre. 

Teores de Fe livre são interpretados para fms de gênese e classificação de solos, 
quanto aos seus efeitos sobre as cores dos solos, fixação de P e estabilidade de 
agregados. 

4.2.33 - Mi a da fração 
Determinada por difratometria de Raios-x, visando a identificação dos 

componentes mineralógicos predominantes na fração argila. É de nature ta qua
litativa e tUIt utilidade nos escudos de gênese, classificação e . dos 
solos. 

4.2.34 -
e oxi-h 

de argi 
de ferro e 

s 

Efetuada por análise termodiferencial ou métodos químicos, para 
quantificação dos componentes mineralógicos da fração argila, para fms de 
classificação e estabelecimento de limites de classes de solos uu levantamentos 
pedológicos detalhados. 

4.2.35 - zero (PCl) 
I1cLaminado na tala fma ao ar, por tindação com H+ e OH- ah 

difa;""a-1Les conccntrações elerrolíticas, segundo método prescrito por Raij & 
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Peech (1973) e Uehara & Gillman (1981). Interpretações de pez são 
comumente utili7;ldas Uh solos de Clrga variáve~ para fms de correlação com 
propriedades fisicas, quúnicas e mineralógicas, visando estudos de classificação 
e manejo de solos. Recomendado quando da constatação de inversão de 
pH (pH KCI > pH ~O) em horiwntes diagnósticos. 

4.2.36 -
Conjunto de estudos efetuados un lfuninas fmas de amostras indeformadas 

de material do solo. Consiste, basicamente, no exame ótico (ao microscópio 
petrográfico) da nature ta dos constituintes do material de solo, da maneira 
como estão organi7;ldas e da conseqüente esu utura e porosidade. Constitui 
uma técnica adicional de exame de solo, contribuindo para sua identificação, 
descrição do processo de formação, observação dos efeitos da atividade de or
ganismos, e do manejo do solo. 

4.2.37 de retenção de e 
Detuminadas pelas diferenças entre teores de água retida aI/lO, 1/3, 1, 

5, 10 e 15 aun, Uh aparellio de placa de pressão. Aplicam-se, principalmente, a 
levantamentos pedológicos detalhados, visando a fomecCl subsídios para pro
jetos de irrigação. 

4.2.38 - de 

l>etuminadas na tura fma passada un peneira de 40 meshes. São deta
minados os limites de liquidez e de plasticidade, índices de plasticidade, de 
contração, e pegajosidade, para fms de interpretação de uso do solo uu proje
tos de engulharia, e utili7;lção de máquinas e implunentos agrícolas unprega-
dos no do solo. 

4.2.39 -
Efetuada UI1 amostras indeformadas, saturadas por capilaridade e coloca-

das UI1 : de ;:, const:lnte, com lâmina d'água de 2,5al1, 
a perl04:ação medida a intCI valos de uma hora, até obtenção de volume 

const:lnte, isto é, quando a variação entre os dois últimos volumes medidos é 
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de ± 0,5%. É expressa em ora ou e utilizada como fonte de 
dados básicos para projetos de irrigação, drenagem, manejo de solos e interpre
taçõcs para fms de engenharia. 

4.2.40 - de • Via da 
Efetuada un amostras pré-tratadas, colocadas na p:u tc superior de lima 

série de peneiras de diferentes tamanhos e submersas un água com movimenta
ção vertical durante quatro minutos. As frações retidas UI1 cada tallús são secas, 
pesadas e expressas em porcentagens, em relação ao peso total da amostra. Tem 
utilidade na medida da impermeabilização e encrostamento su lcial dos so
los, para avaliação da susceptibilidade à erosão. 

4.3 - de 

4.3.1 - Teste i 
É necessário nos levant:unentos pedológicos que visam a obtenção de da

dos básicos para irrigação e manejo dos solos. 

Consiste na detclIuinação da velocidade de entrada de água no solo. Os 
ICsultados, un geral, são utilizados para defmir técnicas de conserv:lção de so
los, seleção de métodos de irrigação, defrnição do comprimento e espaçamento 
entre sulcos de irrigação, dose de aplicação de água para fms de irrigação e, 
t:unbém, para estudos de drenagun. Mede a capacidade do solo de absorver 
água. 

o método mais utilizado é o do inflltr6metro de anéis duplos, com lfuni
na de água constante. 

Recomenda-se a colização dos testes un locais próximos aos 15 de 
solos estudados, com três repetiÇÕ<s simultfulcas. 

Os testes cujos resultados apresentun 11m desvio uu valor absoluto 
ou superior a 30% do valor médio (média de três lepetiç6cS), devem ser elimi
nados. 
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A inflltração básica é avaliada, segundo os critérios : 
ofRcdamation Unidos, 1953): 

Classe 
Muito lenta 
Lenta 
Moderadalllente lenta 
Moderada 
Moderadamente rápida 
Rápida 
Muito rápida 

Os dados são expressos an 

4.3.2 - Teste de 

ou 

<0,1 
0,1-0,5 
0,5-2,0 
2,0-6,0 
6,0-12,5 
12,5-25,0 
>25,0 

: abai"') v , 

São recomendados para caracterização do solo, do ponto de vista do com
portamento hídrico, e usados para fms de planejamento de sistana de drena
gem. A determinação da permeabilidade fornece a medida da velocidade da 
água no interior da massa do solo. Permeabilidade é sinônimo de drenagern e 
percolação. 

A escollia do il, horiwnte ou seção do solo para condução do teste é 
feita eru função das característic!1$ do terreno, considerando a presença ou au
sência de lençol freático. 

O método mais empregado é o do furo de trado. Os dados são expressos 
ern ou m/dia, com uma decimal. 

4.3.2.1 - Teste 
de freático 

É indicado para determinar o valor K(condutividade) de camadas de bai
xa permeabilidade, pré-selecionadas através do estudo do il e com espessura 
nunca inferior a 4Ocm. 
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Recomenda-se realizar o teste uI110cais próximos do il do solo seleci
onado, com repetição e, preferencialmente, onde tenham sido feitos testes de 
inmtração. 

O métooo apropriado é descrito por Boersma (1965), Batista (1978) e 
Millar (1978). 

As classes de permeabilidade são estabelecidas, utilizando-se os seguintes 
critérios (Estados Unidos, 1953): 

Classe de permeabilidade 
Muito lenta 
Lenta 
Moderada 
Moderadamente rápida 
Rápida 
Muito rápida 

4.3.2.2 - Teste de 
delen 

an/h 
<0,8 
0,8-2,0 
2,0-6,0 
6,0-8,0 
8,0-12,5 
>12,5 

em ça 

É indicado para medir o fluxo horizontal do movimento de água no inte
rior do solo, UIl áreas com problemas de drenagan. 

O teste é executado por meio do rebainmento do nível do lençol freático, 
por bombeamento e pela medição do tanpo de recarga. 

O método adotado é descrito por Batista (1978) e Millar (1978). 

Os critérios de interpretação são os mesmos indicados no item anterior e 
os dados expressos em cm/h ou m/dia, com uma decimal. 
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5 de e mapas 

Os levantamentos pedológicos são executados para atender a diversos 
objetivos. Por isso, variam quanto à escala canográfica, defmição e composição 
das unidades de mapeamento, organização de legendas e precisão das informa
ções apresentadas. 

De acordo com Breimer et ai. (1986), existe ulI1a relação direta entre 
precisão, escala e objetivo. De fato, o trinômio precisão - escala - objetivo 
determina o tipo de levanta.mento e, ern conseqüência., as decisões a respeito de 
composição de unidades de mapeamento, métodos de prospecção, qualidade e 
esca.1a do material cu tográfico e sensores rernotos básicos, freqüência de 
amostragem e características raxonômicas a serem utilizadas. 

Na melhor compatibilização possível dos elernentos acima mencionados 
é que reside a qualidade e a utilidade das informaçõcs contidas on mapas e 
relatórios, para atingimento das metas estabelecidas para o levantamento. 

Os levantamentos pedológicos diferenciam-se, principalmente, quanto 
aos objetivos a que se destinam e quanto à cxtclSão das árc;1$ abrangidas por eles. 

São cinco tipos principais: 

• Exploratório; 
• Reconhecimento; 
• Sonidetalhado; 
• 
• Ultradetalhado. 

Os levantamentos de ~ : são subdivididos ou três níveis de 
ex:c..ução, compreendendo baixa, média e alta intulSidade, on função, tão so
mente, da ponuenorização cal tográfica desejada dentro deste tipo de levanta
mento . . 

A cada tipo de levantamento um tipo de mapa pedológico. 

Os mapas de solos são designados pelo mesmo nome do levantmnento 
correspondente e são executados no campo, através de levantamentos 
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exploratórios; reconhecimento de baixa, média e alta intensidade; 
semideralhados; detalhados; e ultradetalhados. Mapas assim daborados são 
designados mapas pedológicos autênticos. 

Outros tipos de mapas são denominados esquunáticos ou genéricos e 
confeccionados por compilação de dados. 

Os mapas esquemáticos são confeccionados a par I ir da interpretação e 
compilação de dados preexistentes de solos e de corrdações com aspectos do 
meio rlSico. 

Os mapas genéricos são compilados a par'l ir de mapas de solos mais deta
lhados. GUleralizações de informações sobre solos são freqüentunente neces
sárias, principalmente quando da confecção de mapas esquemáticos e da neces
sidade de mapas un escala menor para planejamento global de estudos e 
sinterização de informações para fms didáticos e de divulgação pública. 

, 

A seguir, são defmidos os diversos tipos de levantamentos e mapas 
pedológicos, e analisados os dunentos que compõem e de.tuminam a distin
ção entre des. Por definição, os mapas esquunáticos não são considerados le
vantamentos autênticos. 

5.1 - apa ático 

Os mapas esquunáticos são planejados para fomeccrun informaçócs ge
sobre a distribuição geográfica e a naturc l.a dos solos de grandes 

.., .. . 
extulSoes tulltonaIS. 

Os mapas esquunáticos têm un comUm o fato de suun daborados a 
par I ir de informações pedológicas precxistultes, Uh combinação com interpre
tações e corrdações de geologia, geomorfologia, clima e vegetação, visando a 
previsão do modo de ocorrência e da : :!l dos solos. 

Uma ampla faixa de material C31 tográfico e sUlSores lunotos básicos po-
: , utilizados na confecção destes mapas,· . mapas geológicos, 

climáticos, geomorfológicos, hipsométricos, firogeográficos, imagulS de radar 
e satélites, foroíndiccs e mapas planialrimétricos. 
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Por serem publicados em escalas muito pequenas (~1: 1.000.000), não 
têm utilidade no planejamento local de uso da terra, servindo, no entanto, para 
fms didáticos e avaliação global de rcolrsos nacionais e regionais. 

Os mapas esquemáticos são elaborados por compilação de levantamentos 
preexistentes, exu apolação de dados e deduções, por correlaÇÕC5, entre os di
versos fatores de formação do solo. Compreendem, Oh resumo, as interpreta
çócs das interrelaçõcs de clima, vegetação, geologia e relevo na defmição de 
classes de solo nUlI1a determinada área. 

As unidades de mapeaI nento são compostas de amplas associações de 
solos e paisagens, constituindo, segundo Ounargo & Bennema (1966), verda
deiras províncias pedológicas. 

5.2 - exp 
Os levantamentos do tipo exploratório são executados, usualmente, onde 

há necessidade de informaÇÕC5 de naturc I.:J qualitativa do recurso solo, com a 
fmalidade de identificar árG1S de maior ou menor potencial, prioritárias para o 
desenvolvimento regional. 

São apropriados às áreas de grande extensão to'ritorial, no entanto, justi
fica-se a execução destes levantamentos em áre-1S menores, on função da 
premência de obtenção de dados pedológicos, on antecipação a levantamentos 
on escalas maiores. 

Uma ampla faixa de material canográfico básico e ser utilizada, com-
preendendo, mapas planialtimétricos, ou escalas variáveis, imagolS de satélites 
on escalas 1 :250.000, 1 :500.000 ou menores, imagens de radar e fotoíndiccs. 

Por se tratar de levantamentos de nature I.:J genérica, são aceitáveis escalas 
de publicação, que variam entre 1:750.000 e 1:2.500.000. A área mínima 
mapeável é de 22,5 a 250km2, 

A dOlSidade de obsCl vaÇÕC5 e a freqüência de amostragon não são rigida
mente estabelecidas, mas deve ser mantido mn mínimo básico de 0,04 ObsCl va
çé<s por quilÔmetro quadrado e ti! n il oomplonentar por componente prin-
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cipal de associações e extras de horizontes A e B ou, se 
C. 

As classes de solos são identificadas no campo, mediante Ohvl vaç50 e 
amosaagan aa pontos detaminados, ao longo de percursos traçados previa
mente, de acordo com feições da paisagem e aspectos fisiográficos. A 
exaapolação é largamente utilizada neste tipo de levantamento, portanto, as 
observações e coletas de amos a as paf3 identificação e c1ractcrização das classes 
de solos são feitas a grandes intervalos. 

Os limites entre unidades de mapemnento são largamente compilados de 
outras fontes e, principalmente, derivados de aspectos pedológicos, geológi
cos, fitogeográficos, climáticos e efetivamente traçados sobre imagens de radar 
ou satélites, fotoíndices ou mapas planialtimétticos. 

Considerando que as observações de cmapo e a coleta de amostras são 
efetuadas a grandes intervalos, as unidades de mapeamento são nonualmente 
constituídas por amplas associações (até cinco componentes) e portanto, mui
to heterogêneas. 

As classes de solos reconhecidas neste tipo de levantamento são defmidas 
aa função de características .!l' que determinam a classificação dos 
solos an nível taxon6mico elevado, correspondentes a subdivisões de "ordem," 
alt sistaltas hierárquicos de classificação de solos. 

Entre estas características, as mais comumente utilizadas são: 

• Horironte diagnóstico subsu lcial; 
• Horizonte diagnóstico su lcial; 
• Cor (vermelho-amarelo, vermelho-escuro, roxo, bruno ... ); e 
• Saturação por bases (alta .. 

As classes de solos defmidas neste tipo de levantamento são subdivididas 
para fms cartográficos, de acordo com: 

• Grupamentos taturais alt notação simples ou binária; e 
• Fases de vegetação e relevo. 

:. de campo e dados analíticos de lS completos ou comple-
mentares são necessários para identificação destas características. 
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As legendas neste tipo de levantamento pedológico contêm informaçóc:s 
a . :a !l' de solos e do meio ambiente. 

Como exemplo de elaboração de uma legenda, suponhamos uma ;$"(3 de 
PoduSlico vermelho-amarelo, em relevo ondulado e sob floresta tropical 
subc:::.ducifólia, taldo sido constatado (por : a e amostragan) que ocis-
tan ;$rcas de solos eutróficos e tambán distróficos, e que os : 
textnrais mais freqüentes são arenosa/média e (notação biná-
ria de grupamento textural para horiwntes A e B, respectivamente). 

A densidade de observações e a freqüência de amostragem não permiti
ram a discriminação de solos de alta e baixa saturação por bases, nan dos 
grupamentos textnrais arenosa/média e Neste caso, o enun
ciado típico de uma unidade de mapeamento incluirá a classe de solo, o tipo de 
horiwnte A, e cada uma das especificações de saturação por bases e de 
grupamentos textnrais observados na área, seguidos das fases de vegetação e 
relevo. 

5.3 - de 

Os lev:mtamentos do tipo reconhecimento são executados para fins de 
avaliação qualitativa e semiquantitativa do rea1rso solo, visando a estimativa de 
potencial de uso agrícola e não agrícola. 

A seleção de mapas e sensores remotos básicos, métodos de prospecção 
de campo, composição de unidade de mape1!nento e grau de refmamento 
cartográfico, são estabelecidos previamente, em função da escala de publicação, 
dos objetivos e da precisão desejada. 

As classes de solos defmidas nos lev:mtamentos de reconhecimento acu
mulam características diferenciais utilizadas nos lev:mtamentos exploratórios e 
mais características que expressam diferenciação de horiwntes diagnósticos, 
transformação dos constituintes do solo e constituição pedogenética expressas 
por propriedades decorrentes da nature la das argilas e saturação do complexo 

• • SOrtlvo, taiS como: 

• crc (alta baixa); 
• Hodwnte B nátrico horiwnte B textural; 
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• Horizonte Bh Bir Bhir; 
• Cálcicos, carbon:iticos, salinos, com alta salinidade., tiomórficos; 
• Satm ação por Al; e 
• SatlUação por Na (sódico, solódico). 

Além disso, :' . ~ derorrentes da natun: ta intermedi:iria ou cx-
o dos solos, confollue abaixo relacionadas (Carvalho et al., 1988): 

• Car:iter abruptico; 
• Car:iter Iitólico; 
• Car:iter gleico; 
• Caráter planossólico; 
• Car:iter vá tico; 
• Car:iter plíntico; 
• Car:iter latossólico; 
• Car:iter Iico; 
• Car:iter clmbico; e . 
• Car:iter de espessura do solo (profundo, muito profundo, raso). 

As classes de solos defmidas neste tipo de levantamento são subdivididas, 
para fins C3rtOgr:íficos e de interpretações diversas, de acordo com o grupamento 
textnral (em notação simples ou bin:iria) e an fases de relevo, vegetação, 
rochosidade e egosidade. 

Dados morfológicos e analíticos (químicos, fisicos e mineralógicos) de 
lS completos e/ou complementares e amostras exuas, são neccss:irios para 

caracterização dos solos e defmição das unidades de mapeamento, compostas 
por Grandes Grupos e Subgrupos de Solos, conforme defmidos em Estados 
Unidos (1975a). 

Desde que os levantamentos do tipo reconhecimento atendem a UUla 
ampla faixa de objetivos e necessidades, é oportuno subdividi-los em três níveis 
de exo::ução, compreendendo alta, média e baixa intensidades (Reunião ... 1979). 

Os níveis de reconhecimento diferenciam-se quanto aos objetivos, méto
dos de prospecção, tipos de unidades de mapc:.1inento,:irea mínima mapeáve~ 
material C3l"togr:ífico e sensores remotos b:isicos, e escala de publicação. A den
sidade de observações por :irea é vari:ivel, entre 0,04 a 2,0 observações por 
quilÔmetro quadrado. 
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5.3.1 - intensidade 

Dado o caráter genérico (próximo ao tipo exploratório), a utilidade das 
informações geradas neste nível de reconhecimento limita-se a propósitos ge
rais de planejamento de grandes ~eas. Assim, seu objetivo restringe-se a forne
cer dados para avaliação de reOIrsos potenciais de solos, mediante a identifica
ção de ~eas de baixo e alto potencial. Tais dados são adequados como bases 
para zoneamentos pedoclimáticos e identificação de ~e,:ls homogêneas para 
indicação ou introdução de espécies vegetais cultiváveis. 

As bases cartográficas e imagens de sensores remotos mais adequadas a 
este nível de reconhecimento compreendem: 

• Mapas planialtimétricos em escalas 1: 100.000 a 1 :500.000; 
• Imagens de radar na escala 1 :250.000; 
• Imagens de satélite nas escalas 1:100.000 a 1:500.000; e 
• imagem de sensores ronotos orbitais nas escalas 1: 100.000 a 

1:250.000. 

A faixa preferencial de escalas de publicação varia entre 1 :250.000 e 
1 :750.000. A ~ea mínima mapeável é variáve~ entre 2,5km2 e 22,5km2• 

A freqüência de amostragem é de um il completo ou complonenrar 
por componente de !l • e mais amostras exu'as de horizontes su lci
ais e subsu lciais para defmir limites e conceituar unidades de mape.1lnento. 

As unidades de mapeamento são identificadas no campo, ao longo de 
percursos traçados sobre imagens de radar, satélite, mapas planialrimétricos ou 
fotografias aérc!'iS. Os limites entre unidades de são inferidos pe-
las linhas gerais de fotointerpretação, combinada com de campo e 
interpretação das relaçócs entre o padrão da imagem- e o tipo de solo. 

As unidades de mapcunento podem ser simples ou associações de até 
quatro componentes de Grandes Grupos de Solos. Inclusócs de outras cla~es 
de solos são comuns Oh todas as unidades de mapeamento. 

Admite-se, neste nível de : uma precisão de informações 
sobre a composiçffo das unidades de mapeamento entre 50 e 70% de 
confiabilidade. Um levantamento pedológico de reconhecimento de baixa in-

, 
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tensidade ainda apresenta um grau de generalização relativamente alto, impos
to pela própria escala de trabalho e de publicação, freqüência de amostragem e 
densidade de observações de campo. 

5.3.2 - Média intensidade 
Tem por objetivo obter informações de natureza qualitativa e 

semiquantitativa do recurso solo, visando a elaboração de projetos de uso e 
planejamento, inclusive seleção de áreas para colonização, consu ução de rodo
vias e ferrovias, zoneamentos agroecológicos e seleção de áreas para levanta
mentos mais detalhados. 

O material básico, cartográfico e de sensores remotos, mais indicado para 
este nível de reconhecimento compreende: 

• Imagens de satélite na escala 1: 100.000 a 1 :250.000; 
• Mapas planialtimétricos em escalas preferenciais entre 1 :25.000 e 

1:250.000; . 
• Fotografias aéreas em escalas preferenciais entre 1 :60.000 e 1: 120.000; 
• Imagens de radar na escala 1 :250.000; e 
• Cana-imagun de sensores remotos orbitais nas escalas 1: 100.000 e 

1:250.000. 

A faixa preferencial de escala de publicação varia entre 1: 1 00.000 e 
1 :250.000. A área mínima mapeável é variáve~ entre 40ha e 2,5krn1• 

A freqüência de amostragem é de um i1 completo ou complementar 
por classe de solo componente de unidade de mapcunento simples ou de asso-
ciação. Amostras-exu as adicionais podem ser necessárias para estabelecer . 
tes entre classes. 

As unidades de mapeamento são identificadas no campo, por observação 
e amostragun ao longo de percursos que a uum diferentes padrões de drena
gun, relevo, geologia, geomorfologia e vegetação. 

Par te dos Ih rutes entre unidades de é constatada no cu npo e 
parte é decidida por correlações de tipos de solos com padrõc:s de fotografias 
aércM, imagens de radar, satélite e c:uta-irnagun ou mapas topográficos. 
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As W1idades de mape:unento, neste nível de reconhecimento, podem ser 
constituídas por W1idades simples e associações de até quatro componentes de 
Grandes Grupos de Solos. 

Admite-se, neste nível de reconhecimento, lima precisão de informações 
sobre a composição das unidades de mapeamento entre 70 e 80% de 
confiabilidade. 

5.3.3 - Alta ade 

Tem por objetivo obter informações de natureza qualitativa e 
sem.iquantitativa do recurso solo, em áreas prioritárias para desenvolvimento 
de projetos agrícolas, pastoris e florestais, instalação de núcleos de coloniz.1 ção 
e locali7.:lção de estações experimentais. 

Este nível de reconhecimento fornece informações básicas rawavelmente 
precisas para planejamento geral de programas de conservação e manejo dos 
solos. Podem substituir levantamentos sanidetalhados an ~ com necessi
dade imediata de estudos preliminares para planejamento regional de uso e 
conservação dos solos. 

Mapas planialtimétricos, imagens de radar, cana-imagan e fotografias 
aéreas constituan o material básico mais recomendado para este nível de reco
nhecimento, conforme abaixo especificado: 

• Mapas planialtimétricos em escalas preferenciais entre 1 :20.000 e 
1:100.000; 

• Fotografias ~ ou escalas preferenciais entre 1:20.000 e 1:100.000; e 
• Carta-imagem de sensores ranotos orbitais em escala maior ou igual a 

1:100.000. 

A faixa preferencial de escalas de publicação é de 1:50.000 a 1:100.000. 
A área mínima mapeável é variável entre 10 e 40ha. 

A freqüência de amostragem é de um i1 completo e um i1 comple-
mentar classe de solo componente de W1idade de mapeamento simples ou 
de !'I~ Todas as classes de solos identificadas na área devan ser caracte-
rizadas por um i1 representativo completo. 
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& unidades de mapeamento são identificadas por observação e 
amostragah ao longo de pe1\7 l1fSOS que a IIUm diferUltes padrõcs de drena
gun, relevo, vegetação, geologia e geomorfologia. 

Grande pane dos limites entre unidades de mapcunento é estabelecida 
no campo e os linútes defuúdos por fotointerpretação são testados por obser
vaçôcs de cllnpo, segundo planejamento prévio de verificação da área. 

As unidades de mapeamento são constituídas por unidades simples e as
sociaç6cs de até três componentes de Subgrupos de Solos. Neste nível de reco
nhecimento, as unidades de mapeamento são mais homogêneas do que nos 
níveis de média e baixa intulsidade. 

É esperado, neste nível, uma precisão de informações sobre a composição 
e p1J!'CZ4) das unidades de mape;.JJnento un tomo de 80% de confiabilidade. 

5.4 - o 
A execução de levantamento sUlúdetalhado tem por objetivo obter infor

mações básicas para implantação de projetos de colonização, loteamentos ru
rais, estudos integrados de lIúcrobacias, planejamento local de uso e conserva
ção de solos UI1 árClS de desenvolvimento de projetos agrícolas, pastoris e 
florestais, além de projetos e estudos prévios para engenharia civil. 

As informações geradas UIl levantamentos pedológicos sUlúdetalhados 
se aproximam daquelas de levantamentos detalhados, satisfazendo, em algumas 
áre:lS, as necessidades de informações ., ~ para projetos de uso menos inten
sivo do solo. 

O material cartográfico e sensores remotos básicos mais usuais neste tipo 
de levantamento compreendem o conjunto de mapas planialtimétricos (em es
calas ~ 1:50.000); restituições aerofotográficas e levantamento topográficos 
convencionais (Uh escalas adequadas à fmalidade do levantamento, variando 
de 1:10.000 a 1:50.000, com curvas de nível a intervalos de 10 a 20m) e 
fotografias aéreas na escala ~ 1 :60.000. 

Considerando que os levantamentos semidetalhados podem ser necessá
rios Uh áreas de diversas extensões (áreas especiais, microrregiões, bacias 
hidrográficas, municípios e estados), a representação cartográfica de boa quali
dade é possível ser mantida em escala de publicação até 1:100.000, embora a 
escala preferencial deva ser ~ 1 :50.000. 
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A densidade de observações e a freqüência de amostragan são calculadas 
an função da heterogeneidade da área e da facilidade de correlação entre tipos 
de solos e su cies geomórficas. 

Não obstante, é recomendada média de 0,02 a 0,20 observações por 
hectare, 11m i1 completo e um i1 complanentar por classe de solo com-
ponente de unidade de simples ou de associação. Todas as classes 
de solo identificadas na área devem ser caracterizadas por 11111 i1 representa
tivo completo e amostras-exuas adicionais. 

As unidades de mapeamento são identificadas no campo, por observação 
e amostragem através de percursos traçados preliminarmente ao longo de 
toposseqüências selecionadas. 

As toposseqüências devem ser as mais representativas da área, abrangen-
do diversas formas de encostas e tipos de relevo, de modo a . . as correla-
ções solos - su lcies geomórficas. 

As relações solos - superfícies geomórficas são estabelecidas por 
caminhamento em toposseqüências com . das variações quanto às clas-
ses de solos, (superficial e tipo e espessura de horiwnre A, 
profundidade dos solos e outras características relevantes para o mapeamento. 
Desta fOlma, as variações de solos são relacionadas com classes de declive, con
dições de drenagem, formas de pendentes e posição na encosta (topo, ombro, 
aba, sopé e superfície colúvio-aluvial) (Fig. 7). 
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T - Topo, Om - cmbro, Ab - aba, S - sopé, F - plano colúvio - aluvial 

Fig. 7 - Elementos principais de uma encosta típica de clima úmido. 
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Os limites entre unidades de mapeamento são verificados no campo, on 
combinação com as correlações entre solos e . :~ Alguns 
limites podora ser infuidos a partir de interpretações de fotografias aéreas e 
testados no CII npo. 

As unidades de mapeamento são constituídas por unidades simples, com-
plexos e . = defmidas ao nível de FamOia de Solos, on sistemas hierár-
quicos de !1~ 

É importante que as unidades de mapeamento apresentem rawável 
homogeneidade, sendo esperado, que as inclus<ks em unidades simples não 
ultrapassem 15%. Em associações é admitido o máximo de 10% de inclusõcs, 
se forem de uma única classe de solo, e até 20%, se forem duas ou mais classes. 

Assim, a precisão de infoImações sobre a composição e a pure 'a das uni
dades de mapeamento em levantamentos semidetalhados deve ser de 85 a 90% 
011 tumos de confiabilidade. 

A defmição de classes de solos 011 levantamentos sonideralhados é base
ada em características diretamente relacionadas com o crescimento de plantas, 
principalmente no que concerne ao desenvolvimento do sistema radicular, rela-
ções solo - - planta e propriedades importantes nas interpretações para 
fms de . civil. 

Entre estas características, algumas mais comumente utilizadas, em adi
ção àquelas usadas on levantamento de reconhecimento, são: 

• Mineralogia de argilas; 
• Condições de salinidade e saturação por sódios em relação ao (S) hori

zonte (S) subsuperficial (AIS) - (endossalino, endossolódico, 
endossódico); e 

• Naturc 'a de características espa..-iais pedogenéticas ou decorrentes do 
uso do solo fragipan, duripan, compactação, concreções, adensamento, 
cascalhos, plintita e petroplintita. . 

As classes de solos defmidas nos levantamentos sonidetalhados são sub
divididas, para fms práticos, de acordo com: 

• Grupamento textural (em notação simples, binária ou ternária); e 
• Classes de declive, vegetação, egosidade e rochosidade. 
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5.5 - enio ado 

A execução de levantamentos detalhados visa a obter ÍIÚormaçõcs sobre 
os solos de áreas relativamente pequenas, para decisões locali7.:ldas, onde está 
previsto o uso realmente intensivo do solo. 

Este tipo de levantamento tem como objetivos principais atender a proje
tos conservacionistas na fase executiva, promover a car acteri7.:lção e delinea
mento precisos dos solos de estações experimentais, viabili7.:lr recomendações 
de práticas de uso e manejo de solos para fms de exploração agrícola, pastoril e 
florestal intensiva, além de constituir base ideal para execução de projetos de 
irrigação, drenagem e interpretações para projetos de engenharia civil. 

O material cartográfico básico mais adequado compreende mapas 
planialtimétricos, levantamentos topográficos convencionais, restituições 
aerofotográficas com curvas de nível a pequenos intervalos (5 a 10m) e foto
grafias aéreas em escalas ~ 1 :20.000. 

A escala fmal do mapa de publicação está on função dos objetivos do 
levantamento, extensão da área e grau de pormenorização cartográfica e 
taxon6m.ica a ser atingido, recomendando-se escalas ~ 1 :20.000. A área míni
ma mapeável é menor do que 1,6ha. A densidade de observações deve ser 
mantida., no mínimo, entre 0,20 e 4,0 observaçõcs por hectare. 

A freqüência de amostragun deve ser suficiente para detectar 
de solos on pequenas áreas, sendo necessário, no mínimo, um il completo 
e dois 15 complonentues para caractuização das classes de solos identificadas 
no nível ' . mais baixo. 

As unidades taxon6m.icas identificadas na área devem ser tipificadas por 
IS completos modais e suas amplitudes de variação estabelecidas por IS 

complementares e amostras extras, precisamente coletadas para análises de la
boratório. 

As unidades de mapeamento e seus limites são identificados por 
caminhamento no campo, on toposseqüências e com obse,1 vaçóes a pequenos 
• : 
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Essas unidades são, normalmente; unidades simples, homogêneas em ter
mos de composição, e defmidas, de acordo com limites pré-estabelecidos, admi
tindo-se até 15% de inclusões de outros solos em suas composições. Próprias 
para levantamentos detalhados, são defmidas e conceituadas em termos de ca
racterísticas compatíveis com o nível categórico mais baixo de sistemas hierár
quicos de classificação de solos. 

Estas característic:1S compreendem aquelas já citadas para levantamentos 
semi detalhados e mais: 

• Seqüência de horiwntes - que resulte em diferenciação marcante entre 
p<lfis; 

• Profundidade do so/um (horiwntes A + B), no que conceme ao volUl ne 
de solo utilizado para aprofundamento de raízes e retenção de água; 

• Espessura do horiwnte A - que reflita em volume de solo explorado 
pelas raízes; 

• Naturc Q do substrato - em solos rasos e pouco profundos, que signifi
que diferenciação em morfologia e propriedades físicas, quúnicas e 
mineralógicas ; 

• Cor - para diferenciação intraclasse; 
• Mosqueado - quantidade e posição no il; 
• Consistência - que resulte UH diferenciação marcante para uso e manejo 

do solo; 
• Esuutura - e subsu lcial, que resulte em diferenciação 

para uso e manejo do solo; 
• Relações entre determinadas frações do solo (por exunplo, predomi

nfutcia da fração areia grossa pemlS areia fma, que resulta un diferenças 
de porosidade e retenção de água. 

• Condições hídricas e de fertilidade dos solos: 

As classes de solos, defmidas para levantamentos detalhados, poduu ser 
subdivididas, para diversos fms de interpretação de uso agrícola e não agrícola, 
irrigação, drenagem, feri ilidade; manejo e conservação, de acordo com: 

• O caráter álico e estado de eutrofia e distrofia com relação ao5 horiwntes 
fi . .. . ..1:- ófi :.11: ( ís . de~ .. --'_. $I'I-:10;1Is- epl~t1 ooeepl&llloo C'I'!'If,lfiUC$ lUI,Jid;xr); 

80 



• A classe texturaI de horiwntes su lciais e subsu lciais; e 
• A drenagem, classe de declive, erosão, vegetação, pedregosidade e 

rochosidade. 

O controle de descrições e defmições das unidades de mapeamento é in
dispensável, com o propósito de identificação, estabelecimento de limites e di
ferenciação em relação a outras unidades na área de trabalho (Estados Unidos, 
1967). 

As unidades de mapeamento são definidas e descritas em termos 
t:lxonÓmicos, observando-se todas as características diferenciais importantes para 
distinção de classes, assim como características diretamente relacionadas com o 
uso e o manejo dos solos. 

A seleção de características para distinção das classes deve ser feita segun
do critérios práticos, não sendo necessário considerar pequenas variações, quando 
do exame morfológico e das interpretações de dados analíticos. 

Em geral, tomam-se as ~ ~l; morfológicas (já citadas para este e 
outros tipos de levantamentos) como primeiro passo para distinção dos solos 
no campo, observando-se o que realmente condll7;1 à identificação de unidades 
t;1xonÓmicas distintas. 

Uma vez identificadas as ~ . ~l; importantes, observadas na área 
de trabalho e adquirida a noção preliminar das unidades taxonómicas, é realiza
da a descrição e coleta de lS representativos completos e complementares 
para de laboratório. 

Numa etapa seguinte, nesta seqüência, define-se as unidades de 
mapeamento da área, com base nas características ~ selecionadas e 
nos resultados analíticos de lS representativos. 

A etapa de defmiçõcs e conceituações é a uciaI neste tipo de levantamen
to, devaldo-se levar em consideração as amplitudes de variação para 
características morfológicas e dados analíticos, de modo que cada unidade de 
mapeamento possa ser reconhecida e separada no campo. Corresponde, preci
samente, à defmição de "série de solo", reconhecida, no campo, pelo conjunto 
de ~ . ~l; utilizado na conceituação, descrição e distinção da unidade de 
mapeamento. 

81 



Nos levantamentos detalhados, recomenda-se a I'Gllização de testes de in-
fIltração, próximos aos IS estudados (com três . simulclncas), se 
nos objetivos do levantamento estivaon incluídos ': de irrig:tção. Neste 
C\"Q tomam-se' : :' as: . : da aI/lO, 1/3 e 15 31m, 
da' !l do solo on todos os horiwntes e, por cllculo, a água disponível e 
a disponibilidade de água, por horiwnte, expressa on nun/an. Outras detami
nações poderão ser necessárias, dependendo dos objetivos e da utilização espe
rada do levantamento. 

5.6 - ado 

Planejado para de problonas específicos de árC-1S muito pe-
quenas, como parcelas opa imentais e áreas residenciais ou industriais. 

Tou a mesma esu utura básica dos levantamentos detalhados, diferencian
do-se quanto ao método de prospecçío (malhas rígidas) e maior pormenorização 
c3l'tográfica. , 

Em geral, caracteriza-se por escalas grandes (1:5.000,1:2.000,1:1.000 e 
1 :500) e por detectar ClracterÍstic;,tS muito especiais para lIma finalidade es -
fica, como oscilação do lençol freático ou teores de determinados elouentos no 
horiwnte A de lIma parcela experimental. 

O material C;)l tográfico básico mais adequado compreende levantamen
tos topográfims convalcionais e plantilS especialmente encomendadas com rurvas 
de nível a intervalos menores que 1m. 

Como são levantamentos executados em escalas grandes, as áre-1S mínimas 
mapeáveis são, usualmente, muito pequenas, menores que O,lha. 

, A dOlSidade de : é coerente com a polluenorização Cll'tográfica, 
recomendando-se mais de 4 observações por hectare. 

PerfIS completos devon ser coletados ou mímero suficiente para cada uma 
das unidades taxonómicas identificadas na área. Pequenas diferenças entre clas
ses de solos devem ser . com a coleta de lS complonentares e quantas 
amostras exuas foron necessárias. 

A unidade básica de mapeullento corresponde à fase de série de solos, 
com tantas subdivisões quanto necessárias, para distinguir pequenas variações 
entre classes de solos. 
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Devido à precisão esperada neste tipo de levantamento, adota-se o sistuna 
de malhas para o planejamento de observações e amostragem. O 
dimensionamento das malhas é função da heterogeneidade da área e estimado 

• preVIamente. 
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6- e • , • I 

A qualidade e a confiabilidade de mapas de solos podem ser asseguradas 
somente por revisões periódicas, compreendendo testes de legendas e acompa
nhamento de mapeamentos, efetuados no decorrer dos trabalhos de campo. 

Segundo Smyth (1981), averiguações para estes fms devem visar, an 
pru ..... neiro lugar, a exatidão na identificação das unidades de mapeamento no 
campo e suas delineações correspondentes nos mapas, precisão dos limites en
tre unidades de mapeamento e descrições das feições da paisagan e dos solos. 

A confiabilidade dos mapas de solos é procurada desde o início do 
mapeamento e é determinada, basicamente, por testes e verificações constantes 
da :irea durante os trabalhos de campo, através de procedimentos de correlação 
e controle de qualidade. 

6.1 - Testes e I 
A legenda preliminar é organiV1da após o reconhecunento geral da :irea 

de trabalho, visando a identificação de classes de solos, correlações de aspectos 
do meio fisico, descriçõcs morfológicas e coleta de amostras de solos para aná
lises fisicas, químicas e mineralógicas e coleta de rochas para identificação do 
presmrúvel material de origem dos solos. 

A legenda resultante destas pruneiras averiguações é uma listagem provi
sória das classes de solos identificadas e registradas na fase inicial de um levan
tamento pedológico e é testada progressivamente, ao longo do desenvolvimen
to dos trabalhos de campo. 

À medida que progridem os trabalhos de mapeamento, outras classes de 
solos podan ser incluídas, algumas, já registradas, podem ser suprimidas, em 
função do melhor conhecimento da :irea e dos resultados analíticos produzidos 
durante os trabalhos de campo. Nesta fase de ajustes, modificações e correções, 
a legenda é dita incompleta. 

Após concluídos os trabalhos de mapeamento e a coleta de lS, e obti-
dos todos os resultados analíticos, a legenda resultante é dita completa. 
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Em geral, três revisões principais são eferuadas, compreendendo uma re
visão inicial, logo após o início dos trabalhos de campo, uma revisão interme
diária, durante o mapeamento e uma revisão fmal, quando do término dos 
trabalhos de mapeamento. 

As revisões progressivas são conduzidas para assegurar que todas as uni
dades de mapeamento são justificadas para Ulll determinado tipo de levanta
mento, que são distintas taxononúcamente, que estão bem defmidas e são sig
nificativamente diferenciadas quanto às respostas ao uso e manejo dos solos 
(Rourke, 1977). 

Durante as revisões de legendas, é conduzido, simultaneamente, o acom
panhamento do mapeamento em follias topográficas, fotografias aéreas ou 
outros materiais básicos de campo, quando são observadas a precisão dos linú
tes entre unidades de mapeamento e suas designações, em função das modifica
ções, acréscimos e supressões eferuados. 

• 

As revisões de legendas e o acompanhamento de mapeamentos são con
duzidos pelo coordenador do levantamento e a equipe de trabalho, podendo 
contar evellrualmente com a participação de pedólogos experientes em correla
ção de solos. 

6.2 - Proced correlação 

A correlação de solos é uma atividade normal e permanente, de apoio a 
levantamentos pedológicos e tem como objetivos principais: 

a) estabelecer padrõcs para descriçõcs de características dos solos e do 
meio flSico ara que ocorrem; 

b) defIDir e conceiruar classes de solos; e 

c) desenvolva e manter an revisão contínua, os sistanas raxon6micos 
(Kellog 1959, Rourke; 1977). 

A correlação tan como resultado fmal as descrições completas dos solos e 
as conceiruaçõcs precisas das unidades taxon6micas e de mapeamento, que de
vau ser estabelecidas de acordo com o sistana taxon6mico vigente. 
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As correlaçócs de solos têm o objetivo de institucionalizar e divulgar ai
térios e procedimentos de levantamentos pedológicos, taxonollúa de solos e 
interpretações de levantamentos. 

Para serem bem executadas, dependem de esquanas proc:stabelecidos de 
averiguações de campo e de pauta de discussões objetivas, registro e divulgação 
de infonuaçóes obtidas no campo e no laboratório. Devau visar a solução de 
problemas de classificação e conceituação de unidades taxon6micas e de 
mapea1uento. 

Dependem de uma esu utura témico-científica institucional., que inclua 
profissionais experientes em classificação, correlação e mapeamento de solos, 
num contexto de conhecimento 1 regional e nacional. 

Desta esu utura, dependem a manutenção, a preservação e o controle do 
acervo de desaições, caracteriz:tções e conceituações de unidades taxon6m.icas 
e de mapeamento, identificadas em levantamentos pedológicos an todo o ter
ritório nacional, principalmente quando se trata de levantamentos detalhados. 

A correlação de solos é responsabilidade dos coordenadores dos levanta
mentos e das equipes locais. A execução de estudos de correlação deve contar 
com a supervisão do CNPS, em cooperação com instituições regionais, fede
rais, e estaduais e os centros de pesquisa da EMBRAPA. 

A correlação é planejada de modo a promover a participação dos executo
res dos levantamentos, do responsável pela equipe e dos responsáveis locais 
pelas atividades de levantamento, classificação, correlação de solos, interpreta
ção de levantamentos e manejo e conservação dos solos. 

A realização de correlações de solos, com abrangência nacional ou regio
nal, é responsabilidade do CNPS e inclui, em suas execuções, discussões, análi
se e registro de diversos aspectos dos solos e do meio ambiente. Por isso, é de 
grande importancia a participação conjunta de especialistas em levantamentos 
pedológicos, classificação e correlação de solos, interpretação de levantamen
tos, laboratórios, uso, manejo e conservação de solos do CNPS, das unidades 
da EM BRAPA, e de outras instituições de ensino, assistência témica, pesquisa 
e planejamento. 
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6.3 -

o controle de qualidade de lev:mtamentos pedológicos tall como fmali
dade a manutalção de registros de campo, no que diz respeiro a atualizaçó<s de 
: desc I iÇÕ<s e conceituaçócs de wtidades ~ e de mapeaI nenro, 

nomenelatma e precisão nas delineaÇÕ<s de wtidades de mapeamento (Estados 
Unidos, 1975b). 

Segundo Bie & Beckett (1971), a qualidade de UIl1 mapa de solos é jul 
pela precisão das informações contidas, sendo essencialmente avaliada pelo 
mímero de acertos quanro à predição da nature Q dos solos, conforme identifi
cados e descritos. 

Nesta acepção, a avaliação da qualidade de lev:mtamentos pedológicos 
resume-se, basicamente, na probabilidade de erro e acerto no campo, quanto à 
designação de wtidades de mapeamento, suas composições e ~ . 
confonne descritas Ult relatórios e seus limites mostrados em mapas. 

O controle de qualidade é, portanto, uma atividade exercida durante todo 
o período de execução de lev:mtamentos pedológicos, iniciando-se com a ela
boração da legenda preliminar de mapeamento e prosseguindo com revisões e 
procedimentos de correlação. 

Compreende, un resumo, a tentativa de alcançar o máximo de eficácia na 
exo.ução de 11m lev:mtamento pedológico. 

A eficácia, por sua vez, busca através de procedimentos de observação e 
amostragem, redl1zir ao máximo a variabilidade intracl:me, que é expressa por 
parfunetros estatísticos relativos às propriedades ou características considera
das na conceituação de classes de solos (Webster & Beckett, 1968). 

Para testar a precisão de limites entre wtidades de mapeamento e o aceno 
nas predições a respeito de suas composições e características, em levantamen
tos em fase de conclusão ou concluídos, procede-se da seguinte forma: 

a) estratificam-se observação e amostragem por delineações individuais; 

b) registra-se cada ponto examinado; 
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c) efetua-se análise estatística dos dados coletados; e 

d) comparam-se os resultados obtidos com o mapa de solos e o relatório 
descritivo. 

Os dados, obtidos no campo e analisados por métodos estatísti~ sim
ples, visam a detenninação da composição das unidades de mapeamento e a 
probabilidade de erro e acel to sobre a caracterização, nomenclatura e limites 
entre classes de solos delineadas em mapas. 
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7 Compilação dos mapas 

7.1 - fin da legenda de i 
dos solos 

Ao término dos trabalhos de CHUpo, a legenda utiliz:tda para mapeamento 
(legenda preliminar) contém todas as w1Ídades de mapeamento constatadas 
após várias revisões e testes efetuados. 

Nesta ocasião, os lS coletados são defmitivarnente classificados no 
sistema taxonômico vigente, de acordo com os resultados analíticos e descri
ções morfológicas e, em seguida, as unidades taxonômiC1s são defmidas, des
critas e conceituadas. 

A legenda é denominada completa quando todas as classes de solos repre
sentativos de uma área foram identificadas e classificadas defmitivamente e to
das as w1idades de mapeamento e suas respectivas fases, defmidas e conceitua
das. 

A legenda de identificação é concluída a panir do encerramento dos tra
balhos de campo e da liberação dos resultados analíticos de todos os lS 

representativos completos (coletados de preferência no fmal dos trabalhos de 
cu upo) e de todos os lS complementares coletados durante o mapeamento. 

A legenda fmal de identificação dos solos é organizada na f 011 na de listagan 
defmitiva de todas as unidades de mapeamento, segundo ordenação lógica dos 
súnbolos e seus respec tivos significados, para constar no mapa de solos e no 
texto do relatório descritivo. 

7.2 - ento 
Durante os trabalhos de campo e de interpretaçõcs conduzidas no escri

tório, as delineaçõcs de w1idades de mapeamento e seus limites são traçados 
sobre mapas básicos (topográficos, restituições, etc), fotografias aél'ClS ou lllla
gens de radar e satélites. 
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Os esboços, obtidos desta forma., constituem, no conjunto, as folhas de 
mapeamento de campo, que postu'iOII nente ajustadas 3 cSClIa do mapa fmal. 

Durante a execução do mapeamento, deve-se ter un vista., permanente
mente, a escala de publicação, mantuldo-se a coerência entre delineaçõcs na 
escala do material cartográfico bisico (geralmente U11 escala maior) e a escala 
do mapa fmal. 

O conjunto de decisõcs acima mencionado constitui o princípio de pla
nejamento do mapa fmal de solos e é responsabilidade do coordenador do 
levantamento e sua equipe. 

APÓS concluído o mapeamento de campo, os esboços elaborados (folhas 
de Clmpo) são transferidos (compilados) para mapas planimétricos ou bases 
espcrialmente confeccionadas para o mapa fmal de solos ou digitados para 
processamento em sistemas geográficos de informação e posterior 
geoprocessamento e Qllz:unento com outros planos tunáticos. 

Nesta etapa., são efetuados os ajustes, generalizaçõ<s e reduçóCs, compatí
veis com o grau de ponnenorização do mapcmnento de campo, procedendo-se 
da melhor fOI ma possíve~ para evitar a perda de informaçõcs geradas durante o 
trabalho de campo, quando da compilação do mapa fmal de solos. 

A transferência de mapeamentos de campo, para as bases defmitivas re
quer especialistas uu desenho cal tográfico, de modo a assegurar a precisão e a 
confiabilidade do georreferenciamento e das delineaçõcs das unidades de solos. 

O planejamento do mapa fmal de solos tuu início com bastante antece
dência e compreende, essencialmente, a melhor compatibilização de escala -
objetivos - tipo de levantamento, com a extensão da área a ser mapeada e as 
dirnensõ<s do mapa fmal. 

A compilação e os ajustes do mapa fmal de solos são executados pela 
equipe de cartografia e desenho, com o apoio do especialista em 
geoproocssamento e com o acompanhamento permanente da equipe responsá
vel pelo mapemnento de ca1npo. 

As bases finais dos mapas de solos devem ser, necessariamente, 
georreferenciadas, com paralelos e meridianos ou referências ao sistema urM 

. i' Univusal'fransvusa de MCl"Qtor) e altitudes uu pontos importantes. 
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Finalmente., na base fmal, é efetuada a distribuição mais conveniente dos 
espaços para títulos, ano de publicação, instituiç(xs envolvidas, {sedas, legen
das de identificação, margens, procedência da base original, execução 
cal tográfica., localihlção geográfica da área de trabalho, responsabilidade de 
impressão, comUlçõ<s cartográficas e outras informações necessárias ao enri
quecimento visual do mapa. 

É de grande valor informativo, assinalar nos mapas de solos, os locais de 
coleta de todos os lS completos, complementares e amostras exu as, para 
correlação imediata de dados analíticos com áreas de solos e, principalmente, 
possibilitar a correlação entre padrões de imagens de sensores remotos e carac
terísticas de solos precisamente descritos, classificados e amostrados. Este tipo 
de informação é importante para várias interpretaçõcs futuras dos mapas de 
solos por diversos tipos de usuários, que utili7..1m fotos aéreas ou imagens de 
radar e satélites para estudos e avaliações interdisciplinares. 

7.3 - cartográficas 
, 

E indispensável que os mapas de solos para publicação ou apresentação 
fmal para um projeto, contenham referências geográficas e culturais, que per
mitam a localipção precisa., quando da consulta e do uso dos mapas. 

Entre estas referências, são consideradas mais importantes, an todos os 
tipos de levantamentos, as rodovias (pavimentadas, de terra e chão batido), 
estradas de terra bem transitáveis o ano todo, ferrovias, linhas de transmissão, 
rede de drenagem (rios, riachos, córregos), lagoas, cidades, vilas e povoados 
com toponímia campos de pouso, terrenos sujeitos a inundação, brejos, 
pfu1tanos e mangues. 

Proporcionalmente ao nível de detalhe ou generalipção cartográfica., deve 
ser dada maior ênfase a determinados tipos de referências geográficas e cultu
rais que proporcionem maior dareM para localização e identificação das 
delineações das unidades de mapeamento. 

Nos mapas de levantamentos pedológicos detalhados, além das referênci
as geográficas e culturais mencionadas para todos os tipos de levantamentos, 
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são indispensáveis as indicações de sedes de fazendas, colônias, cercas, cami
nhos, diques e canais, estradas de acesso, estábulos, silos, edificações diversas 
(C\sas, escolas, igrejas) e campos de futebol. 

Para fms de planejamento de uso, conservação de solos e avaliação da 
aptidão agrícola, é importante que nos próprios mapas de levantamentos 
pedológicos detalhados, sernidetalhados e ultradetalhados, constem as linhas de 
separação das classes de declive, de modo que as unidades de mapetmento pos
sam ser referidas imediatamente à declividade local . 

• 
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8 Relatório final 

Os relatórios fmais de levantamentos pedológicos devem abordar, neces
sariamente, três aspectos importantes: 

a) descrição geral de cara(.'"terísticas do meio físico, que têm relações com 
a formação e o uso do solo, compreendendo geologia, relevo, vegetação, clima 
e hidrografia; 

b) caracteriZJção, descrição e classificação dos solos on sistona taxonômico 
vigente e de acordo com nomenclarura padronizada; e 

c) interpretação para diversos fms de utiliza.ção do solo. 

A seqüência apresentada está de acordo com a lógica de execução de le
vantamentos e visa atender ao maior número possível de usuários. 

Existem amplas possibilidades de formas e estilos de apresentação de rela
tórios fmais, desde os mais simples, para usuários específicos, até os mais com
plexos. 

Usuários em geral, são interessados nas interpretações de propriedades 
dos solos, em recomendações práticas e em indicações do melhor uso do solo. 

As interpretações, de maneira geral, caracterizam-se pela ordenação de 
classes de aptidão para diversos fms de utiliza.ção dos solos. Em geral, ordenam 
as classes de aptidão desde o mais alto grau de adequabilidade até a 
inadequabilidade total para determinados tipos de uso do solo. 

As interpretações podem ser genéricas, para atender às principais ativida
des econômicas em relação ao uso do solo, como aptidão para lavouras, pecu
ária, silvicultura, preservação e consu ução de esu uturas básicas nos domínios 
da engenharia e arquitetura. 

Em vez de interpretações genéricas, poderão ser necessárias as interpreta
ções muito particulares, tais como avaliação preliminar de uma área para irriga
ção ou plantio de determinadas espécies vegetais para reflorestamento, condi
çócs dos solos para consu ução de residências fora do perúnetro urbano, em 
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locais que normalmente não possuem infra-estrutura de água e esgoto, ou 
mesmo, a seleção de áre.:ts singulares ou privilegiadas para determinados efeitos 
arquitetônicos. 

Os o.anplos citados constituem lima pequena parte do que pode ser 
interpretado a partir de levantamentos pedológicos bem executados e em esca
las adequadas. 

A interpretação das propriedades e características do solo é realmente a 
parte útil e mais interessante para o usuário e deve ser transmitida em lingua
gem clara e apropriada. 

Segundo proposta de Klamt (1987), as interpretações poderão ser apre
sentadas sob a forma de tabelas, com quantas colunas forem as interpretações 
efetuadas, de acordo com o tipo de levantamento ou sob a forma de blocos 
diagramas. 

Os blocos diagramas são apresentações simples e de entendimento Ílnedi
ato, por lima ampla faixa de usuários. Consistem em cortes transversais de um 
segmento da paisagan (regional ou local), mostrando a correspondência entre 
material originário dos solos, relevo e unidades de mapeamento, podendo ser 
facilmente entendida a paisagem como 11m todo e a posição relativa dos solos 
(unidade de mapeamento). 

Este tipo de apresentação facilita a tomada de decisõcs sobre práticas de 
manejo, correção, conservação e, acima de tudo, pennite o planejamento de 
uso racional do solo, para recreação, urbanização, reservas ecológicas, silvicul
tura, lavouras, pastagens, culturas especiais e fruticultura (Klamt, 1987). 

Os blocos diagramas praticamente resolvan um problema básico de pla
nejamento de uso do solo, mostrando, graficamente, as relaçõcs solo/paisagem 
e as indicaçócs de uso mais recomendado. 

Não existe 11m modelo único para relatórios fmais de levantamentos 
pedológicos, mas como regra geral recomendam-se as consideraçõcs seguintes: 

1 - Não são necessárias as dissa tações e interpretações sobre pedogênese 
e processos de fonnação dos solos. Informações desta nature la são 
comumente procuradas por professores, pesquisadores e estudantes 
de pós-graduação, que preferan exuair suas próprias conclusões a 

102 



partir dos dados morfológicos, flSicos, quúnicos e mineralógicos, nor
malmente publicados em relatórios de levantamentos pedológicos. 

2 - A base de dados para outras interpretações que não constem do rela
tório fUlal, consiste em descrições morfológicas e boletir1S de resulta
dos analíticos (físicos, quúnicos e mineralógicos). No caso de relató
rios de levantamentos· e detalhados, devem constar, 
além das análises básicas, resultados de testes de infiltração, 
condutividade hidráulica, testes de permeabilidade, estabilidade de 
agregados, limites de liquidez, plasticidade, úldices de plasticidades e 
outras determinações necessárias, de acordo com o projeto. 

3 - As descrições das unidades de mapeamento devem ser sucintas, o 
suficiente para identificá-las e distinguí-las de outras Wlidades. Acom
panham as descrições morfológicas, resultados analíticos e deternú
nações de campo. 

4 - Tabelas, gráficos, fotografias, esquemas e desenhos, valoriz.:un o rela
tório, pela possibilidade de sÚltese que apresentam. 

5 - Apresentação de informações relativas às qualidades e linútaçõcs de 
uso dos solos, como fertilidade natural, susceptibilidade à erosão, 
condições de drenagem, relevo, impedimentos à mecanização e exces
so ou deficiência de água. Outras infOImações são necessárias, como 
indicações do uso atual dos solos, uso potencial e recomendações de 
práticas de manejo, conforme proposta de Klamt (1987). Adicional
mente, podem ser incluídos, Úldices de produtividade estabelecidos 
pelas relações solo - cultura - práticas de manejo, constituindo um 
dado importante para agrÔnomos extensionistas, para assistência téc
nica a produtores rurais e para a avaliação do impacto econômico de 
práticas de uso e manejo dos solos. 

6 - A descrição geral do meio físico deve fornecer subsídios para a inter
pretação de uso potencial dos solos, compreendendo dados climáti
cos, topografia, condições hídricas e tipos de vegetal nativa 
para estimativa dos regimes hídricos e térmicos. 

7 - Especialmente para planejamento, é útil a condensação de dados a 
respeito da extensão das IInidades de mapeamento e seus respectivos 
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perccnruais un relação à área total. Um glossário para defuúção de 
tamos pouco comuns (pode ser defmido no itull de métodos de 
trabalho), estimativa do percenrual de ocorrência de detaminados 
solos un unidades de mapeamento e uma conclusão geral (resumo) 
sobre limitações e potencialidades da área levantada. 
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9 - Roteiro de operações de campo, 

escritório e laboratório para execução 

de levantamentos pedológicos 

A - desenPOlvidlUJ se,-p;dlU por rodo-PiárioJ regiões RfJrI-
collUJ e campos lÚJe, ros 

1 - Delimitação da área de trabalho. 

2 - Defmição do tipo de levantamento pedológico a ser executado, de 
acordo com a demanda, objetivos, precisão, escala, disponibilidade 
de material ortográfico básico e de sensores remotos. 

3 - Dimensionamento da equipe de trabalho, considerando extensão da 
área, praw de eXeL'"Ução e rendimento médio homem/dia, para cada 
tipo de levantamento e escala de apresentação do mapa de solos. 

4 - Elaboração do cronograma de execução. 

5 - Orçamento, custos e cronograma de desembolso fmanceiro. 

6 - Providências para aquisição de material cal tográfico básico e sensores 
remotos orbitais ou fotografias aéreas, bases planialtimétricas, con
fecção de bases especialmente encomendadas (restituições) e levanta
mentos topográficos convencionais, de acordo com o tipo de levanta
mento pedológico a ser executado. 

7 - Aquisição de material bibliográfico (mapas e relatórios de geologia, 
geomorfologia, vegetação, clima, relevo, rede de drenagem superfici
al, mapas rodoviários e fisiográficos, levantamentos pedológicos 
preexistentes, relatórios e mapas de uso atual do solo, práticas agrí
colas predominantes e características sócioeconômios da área de tra
balho. 

8 - Confecção e digitação da base do mapa final de solos, segundo 
especificações para cada tipo de levantamento pedológico. Diversos 
planos podem ser digitados separadamente, compreendendo o con
torno externo do mapa fmal, a rede de drenagem superficial, a rede 
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rodoviária., a divisão politica e outros temas apropriados a cada tipo 
de levantamento. 

9 - Planejamento do conteúdo e da forma de apresentação do relatório 
fmal. 

10 - Redação preliminar de aspectos do meio fTsico, método de tra
balho e descrição geral da área. 

11 - Interpretação preliminar de fotografias aéreas ou sensores remo
tos orbitais, com base em levantamentos pedológicos preexistentes 
e aspectos do meio físico. 

12 - Verificação preliminar da área para identificação de classes de solos, 
visando a elaboração da legenda preliminar de mapeamento, descri
ção morfológica e coleta de amostras extras para caracteriZ-1ção ana
litica dos solos. 

13 - Defmição e descrição sumária das unidades de mapeamento, apro
priadas ao tipo de levantamento e montagem da legenda prelinú
nar, com base em descrições morfológicas e dados analíticos parci-

• 
aIS. 

14 - Início do mapeamento e prosseguimento da coleta de amostras ex
tras e perfis complementares. Prosseguimento e atualiZ-1ção da 
digitação de dados levantados. 

15 - Primeira revisão da legenda preliminar e ajustes do mapeamento já 
exo.utado, combinados com estudos de correlação de solos e coleta 
de amostras para solução de problemas pendentes. 

16 - Prosseguimento do mapeamento de campo e segunda revisão da 
legenda preliminar, coleta de amostras avulsas, lS complementa
res e lS completos representativos de unidades de mapeamento 
já defmidas. 

17 - Conclusão do mapem nento e terceira revisão da legenda, rcalização 
de testes de composição de unidades de mapcm nento, e va ificaçõcs 
de linútes. 
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18 - Início da compilação do mapeamento de campo (es ) nas bases 
defmitivas. Digitação e superposição com outras bases lunáticas 
digitadas anteriormente. 

19 - Coleta de lS completos representativos de todas as classes de 
solos, de acordo com as especificações para cada tipo de levanta
mento. Execução de testes de campo. 

20 - Conclusão das análises de s completos, oomplancntarcs e amos-
tras avulsas coletadas durante todo o trabalho de campo. 

21 - Classificação defmitiva dos solos Ult sistuna taxon6mico vigente, 
de acordo com as características morfológicas e analíticas dos solos. 

22 - Olfacteri7;lção fmal das unidades de mapeamento (defmição e com
posição) e montagem da legenda fmal de identificação dos solos. 

23 - Redação, digitação e annazenamento do relatório fmal. 

24 - Conclusão da compilação das follias de campo un bases defmitivas, 
digitação do mapa fmal, :umazenamento e confecção do mapa fmal 
de solos, conforme planejado. 

25 - Finalização dos trabalhos de cartografia e desenho (segundo 
especificaçõcs), mensuração de áreas e conclusão do relatório fmal, 
com recomendaçõcs . ~~ e conclusócs. 

B - ÁrelU de florestas densas~ de acesso dificultado~ se,'"idlU por pOUCIU 
e 

Até o itun lOdo roteiro anterior, as operaçõcs são idênticas. 

11 - Delimitação de padrões fotopedológicos, por interpretação de una
gens de sensores runotos orbitais ou fotografias aéreas. Os pa
drócs fotopedológicos são detu'minados por topografia, rede de 
drenagun su lcial, variaçócs na coba (Ura vegeta.l, tona.lidade e 
textura de fotografias aéreas e unagens de sensores canotos orbitais. 

12 - Estudo e interpretação de padrõ<s fotopedológicos a suem vaifi-
cados no campo e locali7;lção de de C'iminhamento au-
7;lr feiÇÓC5 importantes da paisagun :' (picadas). 
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13 - Aberrura de picadas e colocação de piquetes a distfu1cias fiXas e re
gulares. 

14 - Verificação preliminar da área., visando a identificação de classes de 
solos para elaboração da legenda de mapeamento e descrição e cole
ta de amostras avulsas e 1S complementares para caracteriz.1ção 
analítica dos solos. 

15 - Defmição e descrição sumária das classes de solos e montagem da 
legenda de mape1mento, com base nas descrições morfológicas e 
dados analíticos. 

16 - Início do mapeamento de campo e coleta de amostras extras, perfis 
completos e complementares. Início da digitação dos dados 
cartográficos e analíticos levantados. 

17 - Conclusão do mapeamento de campo, coleta de 1S completos 
representativos de classes de solos, fechamento da legenda prelimi
nar e execução das determinações de campo, se necessário. 

Nota: A partir do item 18, as operações IÚ campo, IÚ escritúrW e laboratúrW siio 
, d d' . as recomen~4S para areas . 

c - montanhosas, inaptas para explorafão agropecuária, áreas de 
reseM1as indígenas, de preseM1afRo ecológica e áreas de expl 

Demarcações deste tipo, se incluídas em áreas delimitadas para levanta
mentos pedológicos, devem ser respeitadas como tal e examinadas o mínimo 
possível, somente o suficiente para obtenção de informações para 
geoproccssamento e fechamento do mapa de solos . 

• 

Não obstante, poderão ser examinadas segundo o roteiro proposto para 
áre:tS floresrais, quando da solicitação oficial de levantamentos pedológicos, 
para fms agrícolas, reflorestamento, preservação de áreas montanhosas ou co
nhecimento da naturet;l dos solos, Ult áreas selecionadas para repovoamento 
com espécies nativas para fms extrativistas. 
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D - ou te inundlUllU (OI PII..-
relU inunlÚÍpeis~ plankies costeirlU~ o pantanal~ OI igapós~ etc) 

Nestes tipos de áreas, normalmente é diflcil seguir o roteiro de 
de campo previsto para levantamentos pedológicos. 

A viabilidade de trabalhos de campo depende de planejamento prévio, de 
acordo com a periodicidade climática e seleção de áre.1 s-piloto para estudos 
detalhados e posterior extrapolação. 

Podem ser utilizados os métodos normais de levantamentos pedológicos 
para áre;'lS desenvolvidas, intercalados com os procedimentos utilizados on áre
as de florestas densas. 

A fotointerpretação e o geoprocessamento são amplamente utilizados 
nestes tipos de áreas, mas devem ser combinados com verificações de campo ou 
áreas-piloto ou com observações ao longo de linhas de cal ninhamento previa
mente traçadas. 
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