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APRESENTAÇÃO 

Com o presente trabalho, correspondente às investigações de solos, a nível 
esquernático, numa área aproximada de 70% da superfície total do território 
nacional, onde poucos estudos haviam sido efetuados, a Divisão de Pesquisa 
Pedológica, do Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária do Ministério 
da Agricultura, espera ter prestado valiosa contribuição para o desenvolvimento 
da área estudada. 

Mesmo considerando as limitações inerentes a um trabalho a nível esque-
mático, acreditamos que o presente trabalho muito contribua para a implantação 
adequada dos programas de desenvolvimento governamentais. 

Ë com justa satisfação que a Diretoria da Divisão de Pesquisa Pedológica 
se congratula com seus técnicos e os das demais instituições nacionais e inter-
nacionais pela importante tarefa desenvolvida, a qual constitui mais uma demos-
tração de quanto se pode alcançar através de programas de colaboração, quando 
alicerçados nos mais altos princípios e na firme disposição de atingir os objetivos 
visados. 
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INTRODUÇXO GERAL 

Em maio de 1064, o Ministério da Agricultura e a Agência Norte-Americana 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID), com a interveniência do Escri-
tório Técnico de Agricultura Brasil-Estados Unidos (ETA), assinaram o Pro-Ag 
(Project Agrcement) 512-15-120-249 - Levantamento dos Recursos Naturais. 
O referido Pro-Ag era composto de vários Projetos, sendo o principal o relativo 
ao Levantamento de Solos, iniciado em abril de 1965 e executado pela então 
Divisão de Pedologia e Fertilidade do Solo, atual Divisão de Pesquisa Pedoló.. 
gica, do Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária, do I\finistério da 
Agricultura. Também participou dos trabalhos o Instituto de Pesquisa e Er. 
perirnentação Agropccuária do Norte (IPEAN), do mesmo Departamento. 

Os primeiros recursos financeiros necessários ao desenvolvimento do Pro-
jeto foram fornecidos pela USAID, através da Comissão Coordenadora da Aliança 
para o Progresso (COCAP), sendo a contrapartida brasileira, do Fundo Federal 
Agropecuário (FFAP), do Ministério da Agricultura. Posteriormente, com a 
criação do Conselho de Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso (CONTAP) 
que sucedeu à COCAP, ficou assegurada a continuidade do Projeto e a contra-
partida brasileira passou a ser constituída pelas verbas orcamentárias da Divi-
são de Pesquisa Pedológica. 

Além da assistência financeira da USAID, o Projeto também contou com 
especialistas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), bem 
como material importado para atender às necessidades imediatas. 

O presente trabalho se refere à área de atuação original do Projeto, compreen-
dendo as Regiões Norte, Meio-Norte e Centro-Oeste, abrangendo os Estados do 
Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Mato Grosso e Goiás, os Territórios 
de Rondônia, Roraima e Amapá e o Distrito Federal, numa área total de 
6.008.908 km2 . 

A principal finalidade do Projeto foi localizar e indicar as zonas mais pra-
missoras para ocupação agrícola permanente, em função da maior frequência 
de solos de maior potencial agrícola. Segundo as metas propostas deveriam 
ser indicados cêrca do 300.000 km 2 . 

Para consecução dêsso propósito, a opção julgada mais cabível foi a rea-
lização de investigação esquemática, com elaboração de mapa geral de solos 
em escala 1:5.000.000, manifestamente a melhor apropriada, complementado 
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com o desenvolvimento de interpretações das possibilidades de uso dos solos, 
apresentadas em três mapas na mesma escala, relativos à aptidão agrícola dos 
solos, considerando-se três diferentes tipos de manejo: primitivo, sermdesen-
volvido e desenvolvido. Cumpre ressaltar que, a despeito da denominação 
atribuída ao mapa de solos, em realidade, trata-se de invesligaçito tio solos 
envolvendo em parte, compilação esqueinát loa e eiii parte levantanieiito 
exploratório tios solos da área considerada. 

Para a realização dos trabalhos foi necessário ampliar o quadro técnico da 
Divisão de Pesquisa Pedológica, o que foi possível através de curso específico 
de treinamento intensivo, previsto no Projeto, quando furam treinados 10 técni-
cos, dos quais 30 foram aproveitados pela Divisão. 

Paralelamente, foram realizados contactos com várias instituições, a fim 
de coletar todo o material disponível sôbre a área em questão e relativo a: solos, 
geologia, geomorfologia, vegetação o dados climáticos. 

Foram adquiridos foto-índices de uma área aproximada de 1.300.000 1cm 2 , 

bem como fetografias aéreas de áreas selecionadas e mapas básicos em diferentes 
escalas. 

itelatórios de viagens à área em estudo, elaborados por técnicos da Divisão 
de Pesquisa Pedológica e de outras instituições governamentais e internacionais, 
também foram utilizados. 

Durante os trabalhos de campo foram coletados 72 perfis representativos 
das diversas classes de solos, 950 amostras de solos para fins de fertilidade e 137 
amostras de rochas. Na área foram constatadas SS unidades de ma.peamento. 

O presente trabalho consta de cinco capítulos versando sAbre: 

- Descrição geral da área 

- O mapa de solos 

- Unidades de solos e Unidades de mapeamentos 

- Dados de amostras de solos e de rochas 

- Avaliaçao da aptidão agrícola dos solos (em português e em inglês) 

Os quatro últimos capítulos são precedidos de introduções que visam es-
clarecer os usuários sôhre a matéria tratada. 

Acompanha o texto uma síntese do capítulo 5, a qual consiste em um qua-
dro-resumo expondo para cada unidade de mapeamento do mapa esquemático, 
a interpretação dos solos em têrmos de: dominância, co-dominância; grau atri-
buído a cada um dos tipos de limitações referentes ao cinco fatôres principais 
das condições agrícolas do solo em questão; classes de aptidão em que estão re-
feridos os solos nos três sistemas de manejo; estimativa da área em km 2 ; e regiões 
climáticas de ocorrência. 

Foram identificadas áreas julgadas mais promissoras apresentando consi-

deráveis extensões de solos de maior potencial agrícola nos Estados de Mato 
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Grosso, Goiás, Maranhão, Pará ' Territ6rio Federal de Rondônia, conforme 
representado no esbôço abaixo. 

Em parto da área identificada no sul do Estado de Mato Grosso foi, cm 
subsequência, procedido um levantamento de solos em nível mais pormenorizado 
- Levantamento de Reconhecimento - em área de 129.200 km2, trabalho 
êsso que constituiu objeto de publicação posterior da Divisão de Pesquisa Pe-
dolágica. 



CAPÍTULO 1 - DESCRIÇÃO GERAL DA ÁREA 

SITUAÇÃO, EXTENSÃO E LIMITES 

A área de que trat.a o presente trabalho se encontra localizada entre os 
meridianos de 40 029'O&" e 73 048'OG" a oeste (Te Greenwieh e entre os para-
lelos de 501619" de latitude norte e 2400545" de latitude sul. 

Abrange as Regiões Norte, Meio-Norte e Centro-Oeste do Brasil, com uma 
área de 6.003.908 1cm2 , compreendendo os Estados do Amazonas, Pará, M-a-
ranhão, Piauí, Goiás, Mato-Grosso e Acre e os Territórios Federais de lo-
raiina, Amapá e Rondônia, bem como o Distrito Federal. 

Limita-se ao norte com a. Venezuela, Guiana Britânica, Suriname e Guia-
na Francesa; a oeste com a Colômbia, Peru e Bolívia; a sudoeste com o Pa-
raguai; a leste com os Estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas Ge-
rais; e a sudeste com os Estados de São Paulo e Paraná. 

Qiiadr', 1 

Estados e 
Territórios 

Arca Terri (o rial 1/ 

- 
Absoluta km2 	% do 

Brasil 

População 1/ 

habitantes 	% do 
Brasil 

Densidade 
da 

População 
(hab/km) 

ltondónia 243.044 2,87 70.783 0,11) 0,29 
Acre 152.589 1,80 160.208 0,22 1,05 
Amazonas 1.558.987 18,42 721.215 1,02 0,46 
Itorairna 230.104 2,72 29.489 0,04 0,13 
Pará 1.227.530 14,51 1.550.935 2,19 1,26 
Amapá 139.068 1,64 68.889 0,10 0,50 
Maranhão 324.616 3,83 2.492.139 3,51 7,68 
Piauí 250.934 2,96 1.263.368 1,78 5,03 
Mato Grosso 1.231.519 14,55 910262 1,28 0,74 
Goiás 642.036 7,59 1.954.862 2,76 3,04 
Distrito Federal 5.771 0,07 141.742 0,20 24,56 

Total 6.008 . 908 2 / 70,96% 9.303.892 13,20% 

1/ Dados extraídos do Atlas do Brasil 1966. 
21 Inclui 2.680 km2  correspondentes à área a ser demarcada entre AM e PA e exclui 2.614 km 2  

correspondentes à área a ser demarcada entre o P1 e CE. 

POPULAÇÃO E ETNIA 

Na imensa área abrangida pelas Regiões Norte, Meio-Norte e Centro-
Oeste, encontra-se o maior vazio demográfico do país, contando as tres re-
giões reunidas com pouco mais de nove milhões de habitantes, o que cor-
responde à média de 1,56 hab./km2  para o conjunto. 

Entretanto, é bastante desigual a distribuição da população nos dife-
rentes Estados e Territórios, como indicam os dados referentes à densidade 
de população, apresentados no quadro anterior. Mesmo quando analisada para 
as diferentes sub-regiões, também não é muito uniforme a distribuição da 
população. Densidades inferiores a 0,5 hab./lnn2 prevalecem em largas ex-
tensões da Região Centro-Oeste e na maior parte da Região Norte. 
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Em contraposição, as Regiões Nordeste, Leste e Sul, que perfazem eêrca 
de 1/3 do território brasileiro, contam aproximadamente com 88% da po-
pulação total do país. 

Tal desequilíbrio deve-se a uma série de fatôres, dentre os quais podem 
ser mencionados as condições naturais das Regiões Norte, Meio-Norte e Cen-
tro-Oeste, o isolamento e o fato da principal atividade econômica continuar 
sendo bâsicamente o extrativismo vegetal e a pecuária primitiva. 

O quase total desconhecimento da potencialidade das terras destas gran-
des áreas não permite um programa agrícola adequado, visando fixar as po. 
pulaçõcs nessas regiões, limitar o êxodo rural e melhorar o nível de vida, 
propiciando, inclusive a longo prazo, um processo de formação de centros 
de crescimento de população rural nas áreas de solos mais férteis. 

Atualmente, apenas a Zona Bragantina na Região Norte, as Zonas do 
Itapicuru e Baixo Mearim na Região Meio-Norte, Zonas Mato Grosso de 
Goiás e Sul Matogrosscnse na Região Centro-Oeste apresentam densidade de 
população bem superior em relação ao restante dessas regiões. 

Concorreram para a formação étnica dessa população, bàsicamente, o indí-
gena das regiões e o elemento português, primeiro colonizador do país, os 
quais, juntamente com o negro, formaram o tipo básico o mais comum des-
sas várias áreas, o caboclo. Cumpre ressaltar o grande fluxo de nordestinos 
para o vale amazônico ocorrido por volta do início dêste século. Adicional-
mente, os sírio-libaneses que, ao contrário dos portuguêscs, penetraram p0! 
tôda Região Norte, cm locais e em atividades que lhes pareciam lucrativas, 
desdeseringalistas a pequenos mascates, fazendo-se presentes em tôda a Região 
Norte, bem como nas demais regiões. 

O japonês, mais recente e de expressão demográfica pcquena, merece des-
taque pelo seu incremento à cultura da juta e pimenta na Região Norte. A 
região Centro-Oeste já não sofreu em sua formação populacional interferên-
cias migratórias tão flagrantes. Salienta-se, além dos sírios-libaneses e do ele-
mento japonês, apenas um pequeno núcleo de bolivianos e paraguaios, estes 
atraídos circunstancialmente pela cultura do mate. Quanto à Região Meio-
Norte, no início da colonização portuguêsa, tiveram lugar as incursões fran. 
cesas e holandesas, bàsicamente de pouca ou nenhuma importância. Atual-
mente, chama atenção o grande fluxo de nordcstinos que se dirigem para 
a região, à procura de mercado de trabalho nas atividades extrativistas. 

GEOMORFOLOGIA 

A Região Norte se caracteriza, bàsicamente, por ser formada de uma 
extensa área de rochas sedimentares, mais ou menos recentes (referidas ao 
Terciário e ao Quaternário), ou seja, a grande planície amazônica, bem como 
pelas encostas cristalinas dos dois planaltos vizinhos, o Guiano ao norte e o 
Brasileiro ao sul, ambos pertencentes ao denominado "Complexo Cristalino 
Brasileiro". 

Constituindo traço marcante do relêvo da Região Norte, a planície ama-
zônica (baixo platô e várzea) ocupa cêrca de 407o da Região Norte e 227o 
da árca do Brasil, cobrindo em nosso território uma superfície dc aproxi-
madamênte 2.000.000 km 2 . 

Segundo a natureza gcológica e a forma do terreno, a grande planície 
pode ser dividida em planície de inundação, constituída por terrenos quater-
nários e a terra-firme, denominada baixo platô, êste já caracteristicamente 
Terciário. 



- 17 - 

FIg 1 - Terreno suave ondulado revestido de campo-cerrado. Área de "terra-firme" próxima 
de Ámapari. Ter, Amapá, Fot, CNG. 

Marginando essas formaç6es sedimentares, na direção norte-sul, obser-
vam-se terrenos bem mais antigos do Paleozóico, que antecedem as grandes 
áreas rochosas do embasamento cristalino, pertencentes aos escudos Guiano 
e Brasileiro. 

O Baixo Platô Amazônico constitui a área de "terra-firme", na definição 
regional, e é formado por terrenos sedimentares referidos ao Terciário. 

A planície de inundação ou de aluvióes recentes constitui a menor por-
ção da área, cobrindo aproximadamente uma superfície de 60.000 km 2 , Esta 
planície inundável apresenta duas espécies de terrenos: as faixas de igapó, 
inundáveis durante quase todo o ano e as faixas de várzea, inundáveis sô-
mente no período de cheias, respectivamente, várzea baixa e várzea alta se-
gundo a terminologia regional. 

Quanto à Região Centro-Oeste, as unidades regionais, segundo o relêvo, 
têm sido baseadas na natureza litológica do tôrreno, nas bacias hidrográficas, 
na altitude das superfícies aplainadas, nas unidades estruturais e finalmente 
nas formas topográficas. 

De um modo geral, o Centro-Oeste se caracteriza por um planalto cons-
tituído pela bacia sedimentar do Paraná, ao sul da região. Trata-se de uma 
extensão do geossinclíneo do Paraná, e apresenta-se sob a forma de superfí-
cies aplainadas de 400 a 1.000m, e linhas de cuestas. Contígua a êste, en-
contra-se a baixada do Paraguai, que faz parte da grande depressão conti-
nental situada entre o relêvo Andino a oeste, o planalto basáltico a leste p a 
chapada dos Parecis ao norte. Em geral, essa zona apresenta altitudes de 
nienos de .200 metros até 250-300m. Nela estão incluídos a superfície de 
acüinulação i'eéentè dô Paiktanal é êneplaxioiéristalino comd o Çiiiabano. 
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EI9. 2 - Vista do planalto basáltico cIa bacia do Paraná entre Rio Verde e Jataí. Campo. 
.cerrado em LATOSOL ROXO (distrófico). Est. Goiás. Fot. CNG. 

Fig. 3 - Chapada dos Coroados a nordeste de Cuiabá. Vegetaço de campo.cerrado. Área do 

perf ii 10 - flEIAS QIJARTZOSAS VERMELI-IAS E AMARELÁS (distróflcas). Est. 
M. Grosso. 
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Fig. 4 - Aspecto de pantanal alto na regiSo de encontro das bacias do Guaporé-ParaguaL 
Escarpa da serra do Aguapet. Estrada Destacamento de Espinhal-Fazenda Santa Rita; 
Est. M. Grosso. 

Eig. 5 - Vista de escarpa de arenito ao norte de Cuiab, destacando-se nftidarnente duas 
unidades morfológicas: a penepianicie Cuiabana e a chapada dos Guimar&es. Est. -
M. Grosso. FoL. CNG. 

Dentro dessa zona ocorrem pequenos maciços isolados, como o Urucum, 
de origem relacionada com tectonismo, cujas altitudes podem ir até cêrca de, 
1.000 metros. 



Quanto ao Pantanal; diversos aspectos desta planície decorrem de uma 
evolução meândrica do rio Paraguai. Seria o caso das depressões circulares 
ou elíticas comuns nestas áreas, separadas umas das outras por terrenos ligo!.. 
ramente mais elevados. 

Flg. 6 - Aspecto do pantanal de Nhecol5ndia no período de estiagem, vendo.se vegetaço 
arbórea nas partes mais elevadas, campos e lagoas salgadas nas partes mais baixas' 
Est. M. Grosso. Fot. 040. 

As altas superfícies cristalinas, pela própria definição, são altas super-
fícies modeladas no embasamonto cristalino, que podem atingir altitudes su-
periores a 1.000 m. Constituem as unidades mais elevadas do Centro-Oeste, 
o que para alguns geoinorfólogos corresponderiam a uma dobra de fundo. 

• 	A região dos planaltos cristalinos da bacia Araguaia-Tocantins é consti- 
tuída por uma superfície de rochas cristalinas do Pré-Cambriano, porém mais 
baixas que as da região anterior, Possui altitudes que osdilàm entre 300 e 
600 metros e é totalmente drenada pela bacia Araguaia-Tocantins. Salien-
tam-se linhas de crista mais duras, que alcançam altitudes consideráveis. s-
ses alinhamentos como que separam a bacia sedimentar, do Paraná do Meio-
Norte. Já as chapadas sedimentares e as superfícies cristalinas do norte de 
Mato Grosso, constituem o denominado planalto das chapadas, onde se situa 
o divisor de águas das bacias Paraguai e Amazonas. As altitudes são da 
ordem do 400 a 800 metros, constituindo estas chapadas superfícies aplaina-• 
das, ora no cristalino e ora em terrenos sedimentares. Finalmente, deve sa-
lientar-se as chapadas situadas na fronteira de Goiás por um lado e Bahia. e 
Minas Gerais do outro. A êste sistema pertence o Espigão Mestre. - 

A Região Meio-Norte tem sua área caracterizada por uma vasta bacia 
sedimentar limitada a lete, ocste e ao sul por rochas cristalinas e ocupando 
aproximadamente 1.000 kin de extensão por 700 km de largura; No entanto, 
sènssedinientos não possuem a espessura da bacia sedimentar amazônica, pois 
raramente ultrapassam a 1.000 m. Esta bacia data do período Devoniano, 
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seguindo-se, porém, períodos mais recentes caracterizados pela presença de 
arenitos e folhelhos. 

Fig. 	Vista de alta superfície cristalina do Planalto Central entre São Gabriel e Viadelros. 
SOLOS LITOSSÓLICOS com baixo teor de cálcio fase cerrado na encosta e LATOSOL 
VERMELHO ESCURO (distrófico) textura argilosa fase cerrado na chapada ao fundo. 
Est. Goiás. 

ig. 8 - Vista panorSmica da zona entre Rondonópolis e Poxoréu, aparecendo testemunhos de 
arenito. Em primeiro plano cerrado aberto em área de AREIAS QUARTZOSAS VER.-
MELHAS E AMARELAS (distróficas), Est. M. Grosso. Fot. CNG.. 
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FIG. 9 - Relevo suave e campo-cerrado em área de SOLOS LITOSSÕLICOS com baixo teor 
de cálcio, igualmente presente nos testemunhos de arenito ao fundo, entre Guira-
tinga e Tesouro. Est. M. Grosso. 

Três unidades se distinguem nessa região. A primeira é uma planície 
sedimentar, rebaixada e alagadiça, que para o interior é limitada por tabu-
leiros sedimentares que se elevam algumas dezenas de metros. A baixada é 
sujeita a inundações no período das chuvas, percebendo-se apenas em certos 

Fig. lo - Vista panorâmica da Zona de Gurgéia aparecendo testemunhos de chapada (arenitos 
Devonianos). Na área rebaixada AREIAS QUARTZOSAS VERMELHAS E AMARELAS 
(distróficas) e SOLOS LITOSSÓLICOS com baixo teor de cá!cio, sob vegetaço de 
caatinga arbóreo-arbustiva pouco densa. Município de Eliseu Martins. Est. Piauí. 
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pontos áreas mais elevadas que correspondem a modestos interflúvios. A se-
guir, para o interior, apresentam-se ehapadões, formas dc relêvo de topo aplai-
nado, delimitados por escarpas abruptas, que oferecem inicialmcnte, o aspecto 
de patamares, cujas altitudes oscilam entre 150 e 200m, gradativamente pas-
sando a chapadas de 300 a 400m. Os vales nessas regiões são bastante pro-
fundos, convertendo os ehapadôes numa sucessão de pequenas mesas. 

Finalmente, delimitando a bacia sedimentar, constituída por sedimentos 
que mergulham para oeste, há uma grande "cuesta", interrompida por boquei-
rões, que servem à penetração para os rios intcrmitentes que nascem da de-
pressão cristalina localizada fora da região. 

GEOLOGIA 

Bacia Amazônica - A enorme bacia Amazônica com eêrca de 2.000.000 
kin2  de extensão de florestas pouco acessíveis e esparsamente habitada, pode 
ser dividida em duas unidades morfogeológicas, distintas por suas feições es-
truturais e cstratigráficas. 

A. Fossa Amazônica; Baixo Amazonas; Médio Amazonas e Alto Amazonas 

B. Zona Sub-Andina do Alto Amazonas (na parte mais ocidental do 
Brasil) 

A - Fossa Amazônica - O cmbasamento da Fossa Amazônica é formado 
por rochas cristalinas Pré-Cambrianas, que afloram ao norte no Escudo das 
(Juianas e ao sul no Escudo Brasileiro. 

Pouco se sabe acêrca destas áreas e as condições atuais das pesquisas 
geológicos não permitem outras subdivisões relativas às numerosas intrusões 
de granitos, granodioritos, pórfiros e kcratófiros mais antigos, ou mais novos, 
que parecem ser Arqueanos; enquanto que os filitos, quartzitos e ardósias, 
talvez sejam de idade Algonquiana. Os metassedimcntos são raros. 

A Formação Ijatumã (idade incerta, talvez Ordoviciana) é um sedimento 
basal típico, depositado provàvclmente na primeira transgressão marinha sô-
bre as rochas metamórficas Pré-Cambrianas, constando dc arenito arcósico 
compacto. 

A Formação Trombetas dc idade Siluriana, consta de sedimentos elás-
ticos de água rasa, notando-se ocorrência de folhclho ardosiano prêto e are-
nito com grã fina. 

A Formação Maccuru, de idade Devoniana Inferior, desenvolveu-se na 
Fossa Média e litolbgieamentc é formada de arenito de grã fina branca com 
folhelho ardosiano prêto. 

A Formação Curuá, dc idade Dcvoniana Média, produtora de petrólco, é 
constituída dc folhclho ardosiano prêto, fossilífero, com arenitos e calcários. 

A Formação Ererê, dc idadc Dcvoniana Superior, da Fossa Média, é cons-
tituída de folhelho e arenito. 

No Carbonífero Superior (Pensilvaniano), tem-se a Formação Monte Ale-
gre constituída de arenito, pouco folhelho e conglomerado; a Formação Itai-
tuba consta dc calcário fossilífero escuro e folhelho; a Formação Evaporitos 
(Nova Olinda) consta de cvaporitos, calcários delgados e folhelhos prêtos. 

As Formações Sucunduri e Itauapari, de idade Cretácea, constam de are-
nito, conglomerado e folhelho. 

As Formações Alter do Chão e Barreiras, de idade Terciária, constam de 
arenito, argila e argilito. 



- 24 - 

fl ..-. Zona Sub-Andina do Alto Amazonas - Esta área situa-se ija parté 
mais ocidental do Brasil e cobre uma imensa região sedimentar cortada pelds 
rios Juruá superior ê Javari 

O embasamento consiste em rochas cristalinas Pró-Cambrianas, gnaise, 
anfibolitá, pegmatito. 

Os sedimentos mais antigos são os arenitos quartzíticos do Carbonífero 
Superior. 

A Formação Moa, de idade Cretácea Inferior, é constituída de arenito 
conglomerático. 

A Formação Rio Azul, de idade Cretácca, é constituída de folhelho be-
tuminoso e calcário. 

A Formação Divisor, provàvelmente de idade Cretácea Superior, está 
constituída de arenito branco com intercalação de argila; a Rio Acre é consti-
tuída de argilito e arenito marrom. 

As Formaç6es Pebas e Barreiras, de idade Terciária, estão constituídas 
de arenitos e argilitos. 

No Quartenário tem-se os depósitos fluviais e continentais. 
Território de Roraima - As unidades geológicas até agora conhecidas no 
Território de Roraima serão sumàriamente discriminadas a partir das mais 
xntigas. 

No complexo Pré-Cambriano, a rocha mais comum é o gnaisse. O gra-
nito aparece como "monadnock" ou como pão.de.açúcar. Foram observadas 
delgadas camadas de quartzito, que talvez pertençam a uma Formação menos 
antiga. 

O Complexo Pré-Cambriano é, como se vê, muito mal conhecido no Ter-
rit6rio de Roraima. Oliveira designou os quartzitos dêsse complexo como "Sé- 

e Rio Branco", mas não nomeou o conjunto gnáissico granítico. Até que 
sejam realizados estudos detalhados dessas rochas, suficientes para separar 
as suas diversas unidades, é conveniente chamar de Sistema Guiano. 

Vulcanismo Itio-Dacítico - Formação Surumu - essa formação é cons-
tituída de vulcanismo ácido não metamórfico que compreende, lavas e ignim-
britos, predominando êstes. 

A extensão verificada do vulcanismo Surumu à Venezuela e à Guiana 
Britânica e sua provável presença, eia posição Pré.Siluriana, no Tocantins, 
Xingu, Tapojós, Curuá, Trombetas, etc., demonstrou que, no Paleozólco an-
tigo, se deu um dos maiores vulcanismos de que se tem notícia na América 
do Sul. A espessura real de lavas e ignimbritos no Território orça por volta 
de 1.000 metros. 

Assentada sôbre os rio.dacitos, na Serra do Arai, na serra do Lapã e 
na serra de 3íaturuca, vem uma sucessão de arenitos e conglomerados de cô-
res claras constituindo a Formação Kaieteur. 

Neste território a Formação Roraima é constituída de arcósios, siltitos 
argilosos e jaspilitos, rochas essas geralmente de côres vermelhas, variando 
do rosado ao sanguíneo e ao púrpura. A espessura dessa formação é superior 
a 000 metros. 

Um magma basáltico (toleítico) está representado por efusivas e intru-
sivas. Derrames de basaltos, vesiculares ou não, encontram-se na área de 
Nova Olinda e imediatamente ao• sul da serra do Tucano. Uma seção no 
mais alto dos morros de Nova Olinda mostra nove derrames sucessivos de ba- 
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saltitos e de meláfiros intercalados, êstes com abundantes amígdalas grandes, 
preenchidas • com quartzo. Os intrusivos do vulcanismo Roraima correspondem 
a variedades de diabásios, noritos e gabros. 

A consideração de muitos dados observados, induzj admitir provisbria-
mente uma idade Triássica Superior para o vulcanismo dêste Território. 

A Formação Boa Vista consta de uma delgada sedimentação arenosa, 
frouxa, de côres claras, cimento argiloso, intercalando camadas seixosas. A 
melhor exposição até agora vista é a do barranco do rio Branco, na própria 
cidade de Boa Vista. 

Quanto à idade da Formação Boa Vista seria cabível o Pleistoceno Su-
perior. 

Ao longo dos grandes rios (Branco, Uraricuera, Tucutu, etc.), há estrei-
tas faixas aluvionares arenosas no leito maior. Trata-se de areias amarelas 
com estratificação plano-paralela, ou diagonal, intercalando lentes de argila 
acinzentada. A espessura alcança 5 metros. Provàvelmente são também re-
centes os depósitos de diatomito que Oliveira descreveu na fazenda São Mar-
cos, margens do igarapé Puraqué. 

Território de Rondônia - O Pré-Cambriano (CD) está constituído por 
anfibolitos, gnaisses e migmatitos. 

A Formação Mutum-Paraná compõe-se de quartzitos e filitos e pertence 
à idade Pré-Cambriana (B). 

A Formação Palmeiras está constituída de arcósios e conglomerados, a 
idade desta formação talvez seja Pré-Cambriana (A). 

Foram encontrados granito e granito porfirítico. 
No Mesozóico, a Formação Parecis, talvez Cretácea, é formada de are-

nitos, siltitos e folhelhos. 
Estado de Mato Grosso - O Complexo Cristalino Brasileiro acha-se 

amplamente exposto na Zona Cristalina Ocidental, representando na região 
os mais antigos sedimentos que se acham intensamente metamorfisados e pe-
netrados de numerosos corpos graníticos. 

Coroando as escarpas ocidentais da Bodequena, no território indígena, 
drenado para o Pantanal do Nabileque, o Complexo Cristalino acha-se direta-
mente recoberto por uni conjunto espêsso de centenas de metros de arcósios e 
conglomerados, que constituem a Formação Cadiueus de idade Pré.Cam-
briana (B). 

A Série Cuiabá é constituída pelas rochas mais antigas da região (leste 
Bodoquena) e é fonnada por micaxistos, filitos, crescendo a quantidade de 
grãos arenosos de quartzo e feldspato detritícos, os metassedimentos pclíticos 
da série passam a metagrauvacas. Encontram-se faixas de quartzitos, cuja 
composição mineralógica varia desde tipos essencialmente quartzosos a outros, 
em que a presença original de material argiloso levou, por recristalização me-
tamórfica, ao aparecimento de muscovita, clorita, feldspato, etc. Ocorrem már-

• mores intercalados com micaxistos. 
A Série Cuiabá é anterior à Formação Fuga e ao Grupo Corumbá, sendo 

que a Formação Fuga é formada por numerosos seixos, em maior parte dc 
quartzo e quartzito, notando-se ainda de granito, eruptiva básica, filito, anfi-

• bolito,. etc. Esta formação foi descrita em 1950. P Maciel descreveu', cama-
das glaciárias contidas numa seção de cêrca de 100 metros de espessura. Esta 
formação pertence ao Pré-Cambriano (C). 
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O Grupo Corumbá admite divisão ém pelo menos quatro formações. A 
inferior, que foi proposta designar dc Cerradinho, apresenta litologia variada, 
sendo constituída de sedimentos detríticos, calcários e dolornito. Segue-se-lhe 
a Formação Bocaina, quase inteiramente composta de dolomitos de côr cinza 
clara, rocha essa predominante no planalto Bodoquena. 

A formação seguinte recebe o nome de Tamengo e compõe-se de calcários 
quase negros, alternados com sedimentos detríticos finos, ardósias e filitos. Há 
finalmente, a Formação Guaicurus formada de sedimentos pelítieo 

Da era Paleozóica encontra-se a Série Jacadigo, que compreende o Grupo 
Santa Cruz e o Grupo Urucum, sendo êste constituído de arcósios, conglome-
rados, arenitos arcosianos e siltitos calcários e piritosos, porém a análise pe-
trográficr revela que são metassedimentos. Em conjunto esta formação tem 
cêrca de 280 metros, desde o vale do córrego de Urucum, onde repousa sôbre 
granito, na altitude de 330 metros; no Grupo Santa Cruz, que constitui o 
capeamento de todos os morros do maciço de Urucum, encontram-se as im-
portantes lentes de minério de manganês, camadas de jaspelito e minério de 
ferro que caracterizam o grupo. 

A Série Jacadigo, admitida como Devoniana, Eo-Devoniana ou Siluriana, 
está sobreposta à de Bodoquena com características metamórficas e tectoníticas. 

A denominação Série Chapada foi dada ao conjunto de sedimentos dás-
ticos marinhos, constituídos, na parte inferior, de arenitos grosseiros e con-
glomerados brancos e na parte superior de arenitos finos, siltitos e folhelhos 
esverdeados, azulados ou cinzentos com fósseis de invertebrados marinhos - As 
duas fácies Furnas e Ponta Grossa que formam a Série Chapada estão repre-
sentadas da seguinte maneira: a primeira pelos 205 metros de arenito, da ele-
vação entre os rios Aricá-Mirim e Aricá-Açu, assentada sôbre filitos e quart-
zitos da Série Minas. A segunda tem espessura de quase 100 metros e se com-
põe de arenitos finos, siltitos e folhelhos. Esta série pertence ao Devoniano. 

Ao Carbonífero pertence um conjunto de sedimentos com até 500 metros 
de espessura, predominantemente arenosos, com intercalação de conglomerados, 
siltitos, folhelhos (raros), calcários e silex, podendo localmente conter, em 
sua parte inferior, pelo menos dois níveis de tilito. t característica a côr ver-
melha em tom rubi e cereja para todos êstes sedimentos, os quais formam a 
Série Aquidauana. 

Beurlen estabeleceu as seguintes divisões de baixo para cima à Série 
Aquidauana: 

a - Arenito inferior 
b - Tilito Aquidauana 
c - Arenito interglacial inferior 
d - Tilito Boa Vista 
e - Camada Paxixi 
f - Tilito Nioaque 
g - Arenito superior 

Ao Permiano pertence a Série Passa Dois, com pouco mais de 100 me-
tros de espessura, sobreposta à Série Aquidauana e sotoposta ao arenito Bo-
tucatu. A região descrita está situada logo a noroeste do alto Araguaia e 

• representa importante divisor de drenagem do Estado. 
Almeida reconheceu as Formações Irati e Estrada Nova, das quais a pri-

• meira tem pequena espessura e é constituída de folhelho e dolomito, também 
parcialmente silexificado e impregnado de substância piro-betuminosa. 
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A Fõrmação Estrada Nova é constituída de sedimentos arenosos, finos, 
siltitos e arenitos de côr roxa, verde-clara e amarela, com camadas subordi-
nadas de dolomito silificado e folhelhos. 

O Grupo. Alto Paraguai pertencente também ao Permiano compõe-se das 
seguintes formações: 

a) Formação Diamantino, cujas rochas ocorrem desde as bordas do Pla-
nalto Parecis, nas vizinhanças da cidade de Diamantino até Arenápolis e é 
constituída de arcósios, siltitos e folhelhos com calcários subordinados. A es-
pessura máxima é de 600 metros. 

b) Formação Sepotuba, que aflora em grandes extensões na baixada do 
alto Paraguai e seus afluentes, nos municípios de Barra do Bugres e Cáceres, 
é constituída de folhelhos argilosos com siltitos, arenitos e calcários subordi-
nados, espessura máxima de 900 metros. 

e) Formação Raizama é componente do relêvo da Província Serrana. 
Compõe-se de arenitos com siltitos e foffiellios subordinados, espessura má-
xima de 1.600 metros. 

Do Triássico consta a Série São Bento, que é representada na região 
elevada da bacia do Araguaia pelo arenito Botucatu, cujas camadas se esten-
dem para leste até Goiás e um pouco ao sul. 

Do Cretáceo foram encontradas camadas areniticas no sul de Mato Grosso, 
sobrepostas aos derrames basálticos e, em 1909, M.A. Ribeiro Lisboa admitiu 
corresponderem às do arenito Bauru de São Paulo. 

A Série Parecis compõe-se de arenitos com conglomerados e folhelhos su-
bordinados, madeiras petrificadas pertencendo ao Mesozóico Indiviso (confor-
me mapa geológico do Brasil de 1960 D. N. P.M.). 

Sedimentos atribuidos ao Quaternário têm distribuição restrita na área 
em questão, apresentando-se amplamente expostos em suas imediações, no Pan-
tanal. 

Os depósitos quaternários da região compreendem: 

a) Formação Xaraiés - constituída de travertinos mais ou menos con-
crecionados e tufos calcários. Ocupam terraços nos vales de alguns rios, como 
o Aquidabã, Formoso e outros. 

b) Formação Pantanal - compreende areias e siltes argilosos, que são 
os principais constituintes das grandes planícies do Pantanal, e que ainda 
hoje se vêm acumulando, durante as cheias periódicas. 

c) depósitos dos vales atuais - a maior parte da área vem se sujei-
.tando à erosão, sem que depósitos correlatos nela fiquem retidos. Excetuam-se 
algumas acumulações locais nos vales. 

d) depósitos sedentários - os principais dep6sitos residuais sedentários 
são os lateritos ferruginosos e as acumulações de fragmentos de quartzo. Am-
bos se observam nas áreas de xistos e filitos, particularmente da Série Cuiabá 
e Formação Guaicurus. 

Estados de Goiás, Maranhão e Piauí - O Complexo Basal Brasileiro 
se encontra exposto em várias áreas do Estado de Goiás. 

Pelas observações dc campo ë pela fotogeologia, foram separadas três uni-
dades nesse complexo. A mais antiga delas, designada aqui como Pré-Cãm-
briano (indiferenciado) é encontrada em grandes extensões da Mesopotâmia 
Araguaia-Xingu. 
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É fato sabido que à'fotogeologia não permite gei-almente ëlassificaçâo pe-
trográfica das rochas, por isso as obscrvaç6es mais. seguras :sâo relativas: às 
proximidades do Tocantins e do alto . e baixo rio Fresco. 

No alto rio Fresco foram encontrados afloramentos de diorito e . anfibolito. 
A rocha geral, entretanto, é um granito róseo; no baixo rio Fresco e no . rio 
Xingu, nas proximidades de São Felix, encontram-se migmatitos com paleo-
sôma de metabasito e quartzito. Em geral são rochas leucocráticas. Intrusivas 
básicas no Pré-Cambriano são gabros e anortositos. 

As contínuas viagens que os téciíicos . do "Projeto 'Araguaia" fizeram, 
desde o Triângulo Mineiro através, do sul e centro do Estado dc Goiás até o 
norte dêste Estado e ao Pará, mostraram a presença dos mesmos micaxistos, 
de Araxá até o rio Itacaiúmas. A Série Araxá, constá predominantemente 
de"micaxistos. Em segundo plano vêm os quartzitos, que ora são muscovíticos 
e brancos e ora biotíticos e escuros, às vêzes feldspáticos, 'que passam a parag-
naisses. Uma das características notáveis da Série' Araxá é a extraordinária 
abundância de veios de quartzo, às vêzcs possantes de alguns metros'. 

Sàmente em dois lugares foram encontrados calcários na bacia do ribei-
rão Jenipapo e nas proximidades de Deurê. Trata-se de delgadas camadas in-
.tercaladas em xistos. 

A Série Tocantins ocupa duas faixas no "Projeto Araguaia" uma que 
se estende em rumo NO no Estado de Mato Grosso, desde a ilha de Bananal 
até a cachoeira von Martius, no rio Xingu, e, outra que perlonga o 'rio Ara-
guaia desde o paralelo de 10 graus e seguo pelo Tocantins até Tucuruí. Consta 
essencialmente de filitos verde-claros quando frescos, amarelo-claros' quando-
decompostos, intercalados com , quãrtzitos-filitos, .cálcio-filitos, grauvacas, às 
vêzes, conglomeráticos, quartzitos com delgados leitos de calcário. 

Esta Série distingue-se bastante da Série Araxá 'pelo menor grau dc me-
tainorfismo. Litológicamente os fiitos se assemelham aos da Série, Cuiabá. 

Ao longo do médio e do baixo rio Fresco, encontra-se uma espêssa 'série 
de sedimentos marinhos associados a um vulcanismo andesítico, a qual rece-
beu o nome provisório de Formação Rio Fresco. A Formação Rio Fresco consta 
de uma parte sedimentária e de outra parte vulcânica. A sucessão sedimen-
«iria precedeu o vulcanismo. A sucessão começa por uma ardósia preta car-
bonosa de cerca de 10 metros de espessura, seguem-se ardósias, intercaladas 
com camadas de arcósio cinza-esverdeado a cinza-escuro, às vêzes micáceos e 
ardósia carbonosa preta. 'Vulcanismo andesítico e diabásio na parte superior. 

Os sedimentos Gorotire expôem-se em restos isolados de um e outro lado 
do Xingu, do paralelo 6 ao 10°S, e na bacia do rio Fresco. 

As camadas Gorotire cbnstam de arenitos caulínicos grossos a médios, 
em parte duros, quartzíticos e seixosos, na base e no tôpo. Lentes de arenito 
fiüo, arenito micáceo e ilmenita. 

Quando se realizava o dobramento da Formação Gorotire, depositou-se sê-
bre ela a Formação Cubencranquém, que consta, de baixo para cima, de arcó-
sios finos, arenitos muito finos, cherts e siltitos e distribui-se no planalto de 
Cubencranquém, na serra da Coordenada e na zona das cachociras <von Mar-
tius e das Pedras. 

Repousando numa plataforma de abrasão marinha, encontra-se uma série 
de camadas de arenitos e conglomerados claros, grossos, variàvelmente caüh-

'nicos, que compõem a Formação Serra Grande considerada Devoniana Infe-
rior, por se associar com camadas sobrepostas dessa idade (Pimenteiras) 
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• A Formação Pimenteiras consta de folhelhos : cinza-esverdeados, castanho-
arroxeados por decomposição, siltitos cinzentos, micádeos, castanho-avermelha-
dos por intemperismo laterítico hematitizante e arenitos claros, amarelos e 
pardos por decomposição, micáceos e argilosos. Esta formação aparece ao. 
longo do Tocantins. 

A Fonnação Cabeças não foi encontrada no terreno ao norte do Estado 
de Goiás, mas na sondagem de Carolina, Kegel reconheceu os seus três mem-
bros, dc baixo para cima: 

a) Membro Passagem - com arenitos em bancos, grosseiros, seixosos 
na base com intercalação síltico-arenácea. 

b) Membro Oeiras - com arenitos claros, com várias intercalações de 
folhelho síltico-escuro. 

c) Membro Ipiranga - consta de arenitos cinza-claros, às vêzes esver-
deados. 

A idade da Formação Cabeças pode estar compreendida entre a parte su-
perior do Devoniano Inferior e Devoniano Médio, segundo Kegel (1953). 

A Formação Longá foi descrita por Kegel, que a identificou na sonda-
gem de Carolina. Está constituída por folhelhos escuros, listrados e interca-
lados com arenitos claros, finos. Nesta formação foi identificado o tilito Ca-
rolina. O ponto mais meridional achado dessa rocha encontra-se no rio To-
cantins, abaixo de Pedro Afonso. A extensão de afloramentos é da ordem dé 
40 1cm.• Na margem esquerdaS do Tocantins o tilito é uma rocha cinza-esver-
deada, sem estratificação, com face rugosa característica e repleta de seixos 
do calcário azulado, siltito, arcnito argiloso, ardósia, arenito, arcósio, quartzo, 
quartzito, micansto, folhelho siltico, gabro, granito, gnaisse, silexito e colitito 

A idade da Formação Lengá é Devoniana Superior, segundo Kegel. ... 
A Formação Poti inicia-se com um conglomerado resultante da erosão 

das camadas Longá, aflora no Tocantins na extensão de poucos quilômetros, 
acima e abaixo da barra do ribeirão Canabrava. Consta predominantemente 
dç arenitos intercalados com argilitos. A idade segundo Kegel foi estabele-
cida como Carbonífero Inferior no Piauí. Na Formação Piauí trata-se de uma 
sedimentação megaciclotêmicA de ambiente deltaico. No bloco Tocantins-Ara 
guaia ela varia de poucas dezenas do metros até 450 metros na vertical de 
Carolina. Consta esta formação de arenitos calcíferos, cálcarios, margas, sil-
titos calcíferos, numerosos níveis de calcedonito (Chert) intercalações de fo-
lhelhos e delgadas camadas de carvão e folhelho betuminoso. 

Na parte centro-oeste da bacia do Parnaíba, as camadas inferiores da 
Formação Pedra de Fogo, são de arenito cinza-claro, inconsistente, que re-
pousa sôbre a Formação . Piauí e sôbre a Poti - Acima vem um silexito de tex-
tura pisolítica (calcário silexificado), que por sua vez é coberto por camadas 
de folhelho e siltito com leitos areníticos - 

Segundo A. 1. de Oliveira, a Série Parnaíba deve incluir sômente a 
formação acima descrita, cuja idade é Permiana. 

Na área de Goiás, os sedimentós da Formação Aquidauana afloram no 
divisor Araguaia-Xingu Sua idade é Carbonífero Superior. 

A Formação Pastos Bons caracteriza um ambiente desértico; Sua idadi 
ó.Triássica.Superior at&Jurássica; Conclui-se que representa, na bacia sedi-
mentária dó norte'de Goiáse sul do Maranhãq, a extensão setentrional do vástó 
deserto da bacia: .do Páiàná - Esta formação coinea: pelõ Fácies Motuca, fo 
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mado de siltitos e argilitos carmim, arenitos argiliosos finos, côr-de.tijolG .com  
lentes de calcário e gipso, conglomerado piemôntico. 

Segue-se o Fácies Sambaíba, que é formado por areias e6licas avermelhã-
das, vulcanismo basáltico em derrame sôbre o Fácies Sambalba e com êle 
intercalado. 

A Formação Corda é representada na região Tocantins-Araguaia. dos 
Membros Itaguatins e• Grajaú constituídos o primeiro de arenitos argilosos e 
calcíferos, o segundo de conglomerados e arenitos grossos, claros, feldspáticos -. 
A idade é admitida como Cretácea. 

A Formação Codó pode ser observada ao longo do rio Tocantins, desde 
5-6 lan a montante de Imperatriz até cêrca de 30 1cm abaixo desta cidade, 
e se estendendo para oeste-sudoeste talvez até o divisor dêstes dois caudais. 
Compõe-se de siltitos niicáceos verdes e roxos, arenitos calcíferos e micá.ceos, 
calcário fético cinza, intercalando com folhelhos betuminosos escuros e siltitos 
calcíferos verdes. A sua idade é admitida como Cretácea Inferior. 

A Formação Urucuia começa por um conglomerado basal acompanhado 
de arenitos grossos, pedregulhosos, feldspáticos. A escarpa da serra da Con-
ceição oferece o melhor perfil desta formação, que se encontra no norte de Goiás. 

O estudo das formações cenozóicas do Maranhão e Piauí foi realizado em 
1048 por D . F. Campbell e outros - Êste autor discriminou as Formações Pi-
rabas, São Luís e uma terceira superior; a primeira é Miocênica e as duas 
outras Pliocênicas. 

A Formação Pirabas é constituída de folhelhos com leitos calcários fos-
silíferos de côr castanho-amarelada e avermelhada. 

A Formação São Luís é constituída de arenitos •com leitos de folhelhos. 
Esta formação também ocorre na faixa costeira da ilha de São Luís e forma 
os penhascos marinhos ao norte da baía de São Marcos. 

As camadas Pliocênicas ao longo do Araguaia constituem a chamada For-
mação Araguaia, integrada por siltes, areias siltosas e conglomerado basal de 
seixos mal rolados, heterogêneos - 

A mais antiga sedimentação quaternária do rio Tocantins é observada desde 
Peixe até Marabá. Na bacia do Araguaia a extensão dos depósitos Pleistocêni-
cos é colossal e dêles a expressão mais importante é a ilha de Bananal, com cêrca 
de 500 km. A sedimentação se inicia por um conglomerado de cimento limoní-
tico, com seixos de rochas duras (quartzo, quartzito e jaspitito), muito bem 
rolados. 

Os depósitos recentes (Holoceno) dos rios Tocantins, Araguaia e Xingu são 
de dois tipos: subatuais e atuais. 

Os depósitos subatuais são constituídos de areias argilosas, os atuais de 
areias muito grossas até muito finas. 

HIDROGRAFIA 

Grande parte da superfície coberta pelo presente trabalho se encontra inse-
rida na maior bacia hidrográfica brasileira e uma das maiores do mundo, ou 
seja a bacia Amazônica. 

Acham-se também compreendidas na área em estudo tôda a parte brasileira 
da bacia do Paraguai e a parte goiana e matogrossense da bacia do Paraná.. 
Além dessas estão ainda incluídos os grupamentos do Meio-Norte., 
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• A bacia Amazônica possui um dos maiores e mais profusos sistemas hidro-
gráficos conhecidos. A rêde hidrográfica amazônica apresenta uma drenagem 
nitidamente do tipo exorreico, característica esta comum a tôdas as bacias hi-
drográficas brasileiras. Outra característica é a sua acentuada dissemetria, 
sendo o seu flanco meridional cêrca de duas vêzes mais extenso que o setentrio-
nal. Os tributários da margem sul são bem mais extensos que os da margem, 
norte, sendo que os seus cursos formam um ângulo maior com a corrente prin-
cipal. Por consequência, a faixa por êles drenada é muito mais larga do que 
a banhada pelos rios do norte. 

Quanto à ligação com outras bacias limítrofes, deve salientar-se as ligações 
com as bacias do Prata e a do Orenoco. Várias são estas ligações, acreditam 
os geógrafos, apesar de poucas ainda serem conhecidas. A mais importante 
ligação com a bacia do Orenoco, é realizada  pelo canal de Cassiquiare, que liga 
diretamente o rio Negro ao Orenoco. 

Deve-se salientar outra ligação ainda bastante desconhecida pelos geó-
grafos. Trata-se de uma união com a bacia do rio Madalena (principal artéria 
fluvial da Colômbia); esta ligação, bastante setentrional, se realiza através das 
nascentes do Japurá. 

Quanto à bacia do Prata, as duas mais importantes ligações se realizam 
concomitantemente entre os rios Guaporé e Paraguai, respectivamente, pelos 
seus formadores Alegre e Aguapeí êste último afluente do Jauru. A comuni-
cação mais central da América do Sul, ocorre entre as bacias do Amazonas 
e do Prata, na extremidade oriental da chapada dos Parecis; num brejo situado 
sôbre o planalto de Parecis nasce o rio Verde que finalmente se lança no Ju-
ruena. No sentido inverso corre o rio Maricoteza que se lança no rio Maveraza 
que forma o rio Jubá, afluente do Paraguai. 

• Finalmente, quanto ao fato da denominação de rios brancos e negros desta. 
bacia, êstes fenômenos são explicados pelo fato dos rios denominados "brancos" 
transportarem um elevado índice de sedimentos, enquanto que os rios chamados 
"negros" transportam um elevado índice de ácidos húmicos e matéria orgânica. 

A várzea amazônica, isto é, sua planície de inundação, ocupa segundo cál-
culos planimétricos sôbre cartas mais recentes, 64.400 km 2, os quais correspon-
dem a 1,57o da área brasileira da região amazônica, e nela se encontra locali-
zada a maior parte das pequenas e fracamente povoadas áreas da região. 

Segue.se pela ordem de importância a bacia do Paraguai, cuja parte brasi-
leira se encontra totalmente incluída na área do presente trabalho. A principal 
característica do Centro-Oeste é, no ponto de vista hidrográfico, constituir a 
única região de dispersão de águas do país. De fato, dentro de seus limites. 
se  encontram parcelas consideráveis das maiores bacias hidrográficas do terri-
tório nacional, a Amazônica e Platina. O aspecto de região dispersora éex-
presso pela orientação da drenagem do Centro-Oeste. No seu conjunto o siste-
ma hidrográfico é divergente. Partindo principalmente de uma faixa estreita 
Leste-Oeste, que corresponde ao divisor mais importante, os rios se dirigem para 
a periferia da região contrariando as naturais interligações, condição essa que 
tem influenciado o desenvolvimento da economia regional. 

Além da natural dispersão, a Região Centro-Oeste não dispõe de uma rêde 
hidrográfica desprovida de empecilhos à navegação, com exceção feita do rio 
Paraguai, pois seu perfil longitudinal tem, no trecho que corresponde à zona de 
inundação ou Pantanal, um desenvolvimento de 1270 quilômetros com um de-
clive médio de 33mm/km, fato êste que permite sua franca utilização como via 
de comunicação; o mesmo ocorrendo com grande parte de seus afluentes. É in-
teressante frisar que a navegabilidade do rio Paraguai ocorre de forma perma' 
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nente, independente de períodos de chuvas ou de estiagem, até a altura da ci-
dade de Corumbá. 

No Meio-Norte há dois coletores principais: de um lado o rio Parnaíba e 
do outro o Golfão Maranhense. No tocante ao regime, os rios do Meio-Norte 
são perenes do lado Maranhense, a oeste da bacia do Parnaíba, zona onde as 
chuvas são intensas no verão. Para leste as precipitações vão diminuindo gra-
dativamente até se atingir a faixa semi-árida, que alcança grande parte do nor-
deste e leste do Piauí. Nessa zona os rios já obedecem ao regime temporário. 

Os que correm para o Golfão nascem geralmente no alto dos chapadões e, 
após alguns quilômetros de percurso, apresentam cachoeiras e saltos até que 
alcançam o nível da planície. Ao atingir a costa, formam êsses rios estuários 
com a forma peculiar de trombetas denunciando um afogamento. O nível •do 
mar, cm função do qual os rios cavaram os seus leitos, era mais baixo que 
atualmente. 

Constitui fato marcante nessa zona a grande influência das marés no regi-
me dos rios. Tal influência se faz scntir por algumas dezenas de quilômetros, 
sendo que no Mearim chega a atingir até 184 km rio acima. 

Na faixa de planície onde êsses vários rios desenvolvem seus cursos, são 
características marcantes seus leitos divagantes, formando enormes meandros 
que muitas vêzes chegam a ser abandonados, constituindo os "oxbow lakcs" da 
terminologia americana. 

O segundo coletor de importância do Meio-Norte é o rio Parnaíba, surgin-
do dà junção de pequenos formadores que nascem nas encostas da. serra da 
Tabatinga. O Parnaíba, em todo o seu percurso, é um rio de leito estreito e 
apertado entre serras e gargantas. Sua largura é bastante variável; em Tere-
sina é da ordem de 374 metros; já da cachoeira do Surubim para jusante tende 
sempre a aumentar até atingir 500 a 600 metros. É um rio de regime torrencial, 
sendo que seu menor volume é observado no período de junho a outubrb e, a 
partir de janeiro e fevereiro, aumenta ràpidamente enchendo lagoas e igarapés, 
tornando os caminhos por terra totalmente intransitáveis. Pela margem direita, 
seu mais importante afluente é o rio Urucuizinho, e pela esquerda o Balsas que 
é navegável em qualquer época - 

A foz do Parnaíba constitui um deita notável, onde se encontram várias 
ilhas, formadas por materiais e detritos carregados pelo rio, O Parnaíba teve 
importância fundamental durante séculos, importância esta que ainda perdura, 
pois é a melhor via de penetração da região. 

Quanto à bacia do Paraná, sõmente seus tributários da margem direita, e 
da margem direita do Paranaíba estão compreendidos na área presentemente 
analisada. A bacia do Paraná é tipicamente de planalto; Pràticamente todos os 
seus rios são encachoeirados, sendo a navegabilidade em geral precária. Em 
contraposição, seu potencial energético é dos maiores da. América do Sul. 

Quanto à bacia do São Francisco, sômente os seus afluentes Paraguaçu, 
Grande e Prêto chegam a ter uma pequena influência na área em estudo. É 
pequena a influência pelo fato de apenas suas nascentes se encontrarem na área, 
visto que seu alto curso já se desenvolve fora dos limites da área em questão. 

CLIMA 

Na Região Norte, a quantidade média anual de . precipitação que ocorre 
é muito elevada, estando sua distribuição intimamente ligada à ação das massas; 
constituindo doMínio das chamadas chuvas de convexão. 
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• Em grande parte da Amazônia a distribuição dos dias chuvosos durante o 
ano segue aproximadamente um ciclo, chovendo intensamente no verão e pouco 
no inverno. As estações intermediárias, primavera e outono, funcionam como pe' 
ríodos de transição, havendo porém uma crescente tendência para mais dias 
de chuva no final da primavera e início do outono. 

Assim, é totalmente enganosa a idéia de precipitações igualmente distri-
buídas durante todo o ano na Amazônia. 

Quanto à temperatura, tôda a região se encontra dentro do grupo A da 
classificação climática de Kõppen, isto é, quente com amplitude anual muito 
baixa, não sendo inferior a 18'C a temperatura do mês mais frio. 

O clima Af, quente e úmido, tipicamente equatorial, se caracteriza pela 
inexistência de uma estação sêca, sendo delimitado por um mínimo de GQmm 
de pluviosidade no mês mais sêco. É o clima das florestas equatoriais (pereni-
fólias) do alto Amazonas. 

O clima Am corresponde ao tipo climático quente e úmido, caracterizado por 
precipitação elevada, cujo total anual compensa a existência de uma estação sêca 
pouco pronunciada, permitindo ainda a existência de formações florestais equa-
toriais (perenifólias). tste tipo climático, intermediário entre o Af e o Aw, 
se assemelha ao Af quanto ao regime de temperatura e ao Aw em relação às 
chuvas. A precipitação no mês mais sêco é normalmente inferior a 60 mm. 

Cumpre salientar a existência de uma transição bem nítida na região de 
Manaus, Maués e Parintins, prolongando-se para o baixo Amazonas e Amapá, 
onde o clima vigente é do subtipo Amw'. 

O outro tipo climático que ocorre na região é o Asv, clima quente com es-
tação chuvosa no verão e sêca bem acentuada no período de inverno, pozsuindo 
um regime pluviométrico caracteristicamente continental. Êste tipo climático 
vigora numa faixa contínua desde o sul do Território de Rondônia até o su-
deste do Pará, alcançando o sul do Maranhão e Piauí. Sua segunda ocorrência 
é na parte norte-nordeste do Territ6rio de Roraima. 

A área abrangida pel&clima Aw é invariàvelmente a área das grandes tran-
sições fisionômicas de vegetação do país. 

Na Região Norte se encontra ainda área de clima Aw' que ocorre ao norte 
do rio Amazonas, abrangendo o noroeste do Pará e parte contígua do Estado 
de• Amazonas. Nesta zona o regime de chuvas sofre ligeira modificação. As 
precipitações se iniciam em dezembro ou janeiro, atingindo um máximo no 
outono, sendo março o mês mais chuvoso, em decorrência do deslocamento das 
faixas de calmas para o sul, neste período. 

Na Região Centro-Oeste deve salientar-se a escassez e irregularidade de 
distribuição das estações meteorológicas, resultando numa rêde com acúmulo 
relativo de postos em certas áreas e grande deficiência e mesmo ausência de da-
dos em largos trechos da região, como é o caso do norte de Mato Grosso. 

No Centro-Oeste, a quantidade média anual de chuvas varia entre 1020 iam 
e 2025 mm. Sua distribuição durante o ano constitui principal característica 
do clima da maior parte da região, com estação sêca muito acentuada no inverno 
e chuvas concentradas nos meses de verão. Os totais anuais de precipitaçao 
se acham intimamente ligados à ação das massas de ar. As menores quantida-
des de chuva ocorrem nas zonas de mais baixas altitudes como a baixada do 
I'araguai e o vale do rio Paraná, enquanto que as maiores quantidades ocor-
rem nos chapadões e maciços isolados. 

O clima Am já mencionado em suas ocorrências na Região Norte, vigora 
no extremo norte do Estado de Mato Grosso, nas bacias dos rios Juruena e alto 
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Xingu. Até bem pouco tempo, tôda esta zona era considerada como de clima 
tropical úmido (Am). Todavia, a existência da mata equatorial diferencia esta 
região das áreas de tipo climático Aw típico, onde usualmente predominam os 
campos-cerrados cortados por matas galerias de fundo de vale. 

O clima Aw é sem dúvida o clima predominante do Centro-Oeste, caracte-
risticamente quente, com verão chuvoso e invcrno bastante sêco. Sua áera de 
ocorrência abrange o Estado de Goiás em quase sua totalidade, grande parte 
de Mato Grosso e o sul do Maranhão e Piauí, já na Região Meio-Norte. 

O clima Cwa, mesotérmico de verões qucntes e com estação chuvosa no ve-
rão, é clima tropical de altitude que vigora cm algumas áreas do sul de Goiás 
e área contígua em Mato Grosso, em geral em altitudes acima de 800 metros, 
sendo provável que cm latitudes mais baixas só ocorra em altitudes ainda mais 
elevadas, 1000 metros ou mais. 

Ainda no Centro-Oeste, cumpre mencionar duas inclusões menores. Trata-
se da área Cfa, clima mesotérmico com verões quentes e sem estação sêca, tipo 
êste que vigora no extremo sul de Mato Grosso no limite com o Paraná e Pa-
raguai. Além dêsse, pequenas áreas esparsas de Cwbi, clima tropical de alti-
tude com chuvas de verão, inverno sêco e verões brandos ocorrem nas partes 
mais elevadas, de altitudes superiores a 900-1000 metros, na zona de Brasília, 
Anápolis e Chapada dos Veadeiros. 

O Meio-Norte, interposto entre a região semi-árida nordestina e a Amazô-
nica úmida, reflete uma condição climática mediana entre aquêles extremos. 

As temperaturas são elevadas, mas quanto às chuvas no Meio-Norte, existo 
distinção entre as características da precipitação tanto no Maranhão como no 
Piauí. 

No Maranhão distingue-sc uma faixa litorânea com largura aproximada 
de 150 a 300 km e a parte interior restante. Na faixa litorânea as precipitações 
são mais abundantes, usualmente mais pronunciadas no outono, porém o verão 
também é bastante pluvioso. Os meses chuvosos se estendem de janeiro a julho, 
enquanto que a quadra sêca ocorre normalmente de julho a dezembro. 

No interior as precipitações são menos volumosas e seguem um regime di-
verso da faixa litorânea. Os menores índices de pluviosidade, ou seja o período 
de estiagem, relacionam-se com o afastamento da massa equatorial norte, o que 
ocorre no período da primavera. As precipitações abundantes no período de 
outono-inverno amenizam as temperaturas normalmente elevadas. 

No Piauí as chuvas obedecem a três zonas, o litoral, o interior e o sudeste 
do Estado. A primeira é um prolongamento natural da faixa litorânea mara-
nhense, sendo a única diferença o volume de precipitação. A região do interior 
também corresponde às características maranhenses, notando-se o mesmo enfra-
quecimento do volume de precipitação. 

Finalmente, o que mais se destaca na fisionomia climática do Piauí é o 
sudeste do Estado, que é atingido por um tipo climático semi-árido. Nesta zona, 
nota-se a flagrante diminuição da quantidade dc chuvas anuais, sua concentra-
ção no verão c sua irregularidade. Nessa área as chuvas se concentram no ve-
rão, seguindo-se um longo período de estiagem, além dos totais anuais nunca 
ultrapassarem 880 mm. A estação sêca se prolonga de maio a outubro e o pe-
ríodo chuvoso de novembro a abril - 

O clima Aw' de características já mencionadas com referência à Região 
Norte, não se modifica no Meio-Norte. Sua área de ocorrência é a citada faixa 
litorânea, que ocorre tanto no Maranhão como no Piauí. 
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O clima Aw, já anteriormente citado, vigora na parte interior dos dois Es-
tados componentes da região, sendo uni prolongamento natural das condições 
climáticas do Centro-Oeste. 

O clima BSwh' é um dos climas do sudeste semi-árido do Piauí, caracteriza-
do por uma precipitação inferior à evaporação potencial, com inverno sêeo e 
quente e chuvas desigualmente distribuídas no verão, possuindo todos os meses 
uma temperatura média superior a 18 9C. 

Finalmente o BSw"h' é o segundo clima da faixa semi-árida do Piauí, ocor -
rendo no extremo sudeste do Estado, mais para o sul que o tipo anterior. É 
um clima semi-árido, com inverno sêco e quente e dois máximos de chuvas, se-
parados por dois períodos secos bem quentes, ocorrendo o máximo de chuvas no 
outono. 

De maneira geral, o Meio-Norte é uma região nitidamente de transição cli-
mática, intermediária entre as condições úmidas da Região Amazônica e o Nor-
deste semi-árido. 

VEGETAÇÃO 

Na área em estudo são variados os tipos de vegetação, cuja diversidade 
decorre de diversos fatres, como pluviosidade, latitude, altitude, relêvo, so-
los e mesmo palco-climas existentes anteriormente em algumas áreas. 

De maneira geral, distinguem-sd dois gra.ndes grupos fisionômicos, as for-
mações florestais e as não florestais, compreendendo estas as formações hcrbá-
ceas e as herbáeeo-arbórcas. Além dêstcs dois grupos, destacam-se ainda, em cer-
tas áreas, formações interpenetradas, denominadas comumente de complexos, 
usualmente difíceis de individualizar. 

Regionalmente, a vegetação da área compreendida no presente trabalho 
pode ser sumarizada conforme apresentado a seguir. 

O Norte é a região das grandes formações florestais do continente, domínio 
da floresta equatorial ou floresta de terra-firme do alto e baixo Amazonas. 

Essa formação cobre aproximadamente 3.500.000 iuu 2  do território nacio-
nal, abrangendo principalmente o vale Amazônico e a bacia do baixo Tocantins, 
atingindo o Maranhão, Acre e Rondônia. Ocorre em áreas de clima quente e de 
pluviosidade elevada, propício ao aparecimento de uma fortuação densa, bastan-
te estratificada, composta de espécies extremamente variadas. 

A "terra-firme" ou baixo platô não sofre as inundações períodieas dos rios. 
É bastante difícil caracterizar os diferentes tipos de formações que recobrem 
a área, notando-se contudo que nela se desenvolvem as mais altas espécies das 
florestas equatoriais, como a castanheira (Berthoiletia excelsa) que juntamente 
com o caucho (Gastilloa ulei) são tipos característicos das formações de terra-
firme. 

Nas zonas mais úmidas as matas dc terra-firme são sempre-verde (pereni-
fólias), enquanto nas zonas um pouco menos úmidas são de caráter semi-sempre-
verde (subpercnifólio) . Apresentam elas geralmente vários estratos a partir 
do solo, ocorrendo normalmente uma cobertura de plantas baixas herbáceo-
arbustivas geralmente rarefeita, elementos subarbustivos scguidos de espécies 
arbustivas e finalmente arbóreas. Outra característica mareante neste tipo dc 
formação é a grande diversidade de espécies numa unidade de área. São espé-
cies comuns destas formações: o acapu (Vovacapoua americana), pau-santo 
(Zollernia paraemmsis) a mnaçaranduba (Manükara huberi), jarana (Eschweilera 
jarana), andiroba (Garupa guianensis).. 
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Eig. 11 - Floresta equatorial. Ter. Amap& Fot. CNG. 

A mata de várzea ou floresta da várzea amazônica, pela própria definição, 
constitui fonnação sujeita às peri6dicas inundações dos rios, que nas cheias têm 
seu volume aumentando, podendo mesmo em alguns casos ocasionalmente atin-
gir até 100 km de largura. 

Sôbre os sedimentos recentes das várzeas desenvolve-se uma flora menos rica 
cm variedades, dentre as quais é comum a seringueira (Jlevea brasiliensis). 
Apesar de sua ocorrência não possuir continuidade, ela se estende desde o baixo 
curso do Amazonas até o médio e alto curso de seus afluentes na margem di-
reita, incluindo o Estado do Acre. A seringueira e o pau-mulato constituem as 
espécies de maior porte da floresta de várzea, atingindo 40 metros de altura. 

Normalmente, são comuns as palmáceas e lianas, além de grandes ocor-
rências de espécies herbáceas. No alto Amazonas é ela mais rica que no baixo 
curso, porém, é sempre mais pobre em variedade de espécies que a floresta de 
térra-firme. 

Outra formação encontrada, denominada igapó, é a floresta paludosa, usual-
mente presente nas partes baixas das várzeas onde é insuficiente a drenagem. 
Esta é floresta permanentemente inundada, enquanto a floresta de várzea, to 
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Eig. 12 - Vegetaç5o amazônica - floresta de várzea - à margem do rio Pará. Área de 
SOLOS OLE'?. Est. Pará. Fot. CMG. 

pogràficamente intermediária entre o igapó e a terra-firme, é periàdicamente 
inundada nas cheias. 

As formações não florestais da Região Norte ocupam áreas pouco extensas 
em relação às formações florestais - 

Os campos-cerrados ou formações herbáceo-arbóreas surgem com mais con-
tinuidade no Território do Amapá, em longa faixa que acompanha em linhas 
gerais o contõrno da costa, e no Território de Roraima, onde ocupam tôda a 
área do nordeste ao sudeste do território. Na Região Norte esta formação não 
apresenta características muito diversas de suas congêneres do restante do país, 
apenas se nota, cm algumas áreas, uma diminuição da concentração das es-
pécies. Seu aspecto é o das formações do tipo parque, estratos pouco exuberan-
tes, galhos retorcidos com folhação pouco desenvolvida e sua camada suberosa 
grossa fendilhada; o solo é normalmente coberto por estrato pouco denso de gra-
míneas e ervas. 

Os campos ou formações herbáceas são geralmente compostos por gramí-
neas do gênero Panicum, o mesmo acontecendo com as "campinas de várzea", 
sendo que a diferença decorre das condições de alagamento periódico a que es-
tão sujeitas as campinas de várzea. Surgem ao longo dos rios, geralmente como 
faixas paralelas estreitas, separadas por elevações ou "tesos", êstes geralmente 
revestidos de mata. 

Os campos de Marajó, quanto as suas características próprias, são bA-
sicamente condicionados pela topografia plana e baixa, pela permeabilidade res-
tringida, conjugada com a pluviosidade bastante elevada, sendo a drenagem 
fraca, resultando no encharcamento e mesmo inundação temporária. 

Éste condicionamento é possivelmente válido para os campos do Amapá 
e as planícies do Golfão Maranhense no Meio-Norte, afetando também, em parte, 
os cerrados contíguos no Amapá e Marajó - 
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Fig. 13 - Vegetação tipo campo-cerrado. Local do perfil 88. SOLOS INDISCRIMINADOS COM-
CRECIONÁRIOS TROPICAIS (distróficos). Estrada Macaph—ClevelAndia. Ter. Amapá. 

Flg. 14 - Vegetação campestre na Região Norte. Área de AREIAS QUARTZOSAS VERMELHAS 
E AMARELAS (distróficas). Estrada Boa Vista—Colônia Coronel Mota. Ter. Roraima. 

Essa área de campos é muitíssimo importante para a economia da Região 
Nõrtepëlo fato de nela se encontrar a maior parte do rebinho bovino da Ama-
zônia. 



As florestas esclerófilas, localmente conhecidas por "caatingas amazônicas", 
eompôem formação que ocorre em manchas muito discretas, constituindo uni-
dade de pequena distribuição na região. Essa formação ocorre usualmente em 
áreas dc terras altas, de terrenos bastante arenosos com camada superficial áci-
da dc côr preta. Possui uma estrutura bastante variável, ora com espécies bai-
xas e arbustivas, ora misturando-se com elementos mais desenvolvidos. O gru-
po lenhoso geralmente possui fôlhas bem resistentes. 

Além dos grandes grupos de vegetação já citados, resta mencionar a ocor-
rência dos manguezais. Esta formação, de caráter inconfundível, é típica de 
todo litoral aluvionar salobro, inclusive do estuário amazônico, ocupando as 
áreas influenciadas pelas marés de água salgada. 

Fig. 15 - Vegetaç5o do mangue. Ilha do S. Luis. Est. Maranh&o. Fot. CNG. 

Constitui formação de grande capacidade de reprodução, que coloniza 
áreas lodosas, podendo apresentar espécies bem desenvolvidas, até de 15 metros 
de altura. 

Distinguem-se três tipos de Mangue: o "vermelho", o "branco" e o "siriú-
ba". Os dois primeiros se desenvolvem a partir da linha de baixa-mar pan o 
interior, acompanhando a sequência acima, sendo sua composição mais ou me-
nos constante e com ocorrência típica de Rhizophora mangle e Avicennia nitida. 

O "siriúba" é o mais continental, de condições menos salobras, tendo como 
espécies comuns o menti ()llauritia ftexuosa), o açai (Euterpe oleracea) o 
ubuçu (Manicaria saocif era), além de outras. 

Quanto à Região Centro-Oeste, as formações que nela ocorrem variam desde 
•o norte de Mato Grosso onde predomina uma formação n'itidamente florestal, 
até o sul da região, área dominada pelo complexo do Pantanal, transitando por 
tôda uma gradação de paisagens. 
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A floresta equatorial ocupa o norte e o oeste do Estado de Mato Grosso, 
constituindo prolongamento da Região Norte. No Centro-Oeste, a área que 
ocupa é proporcionalmente pequena em relação ao todo da região. No norte e 
oeste de Mato Grosso teni ampla distribuição, transitando em seguida para 
ocorrências apenas nos vales mais úmidos para o sul. Possui aproximadamente 
as mesmas características da floresta equatorial da Amazônia na Região Norte, 
apenas variando as características à medida que se vai tornando gradativamen-
te mais sêca, fato êste devido à mudança que ocorre nesta região, onde ocliina 
é tropical e não equatorial como mais ao norte. Desta forma, em grande parte, 
passa a ter caráter semi-sempre-verde, i. e., subperenifólio. 

Eig. 16 - Vista aérea da floresta equatorial no norte do Estado de Mato Grosso. Fot. CNG 

Éste fator influencia diretamente a vegetação, dando lugar progressivamen-
te ao aparecimento da floresta mesófila algo semelhante à floresta equatorial, 
porém, nitidamente mais sêca, apresentando como característica marcante a 
màior ou menor perda de fôlhas na estação sêca, em função do que tem caráter 
semicaducifólio. 'Tais formações, fora do domínio das florestas equatoriais 
amazônicas, são genêricamente denominadas florestas tropicais. 

Na parte setentrional da Região Centro-Oeste, as florestas mesófilas são, 
portanto, formações tipicamente de transição e formam verdadeiro cinto em tôr-
no dá floresta equatorial úmida. Podem ser observadas cm Rondônia, ao norte 
do Pantanal matogrossense, no nordeste de Mato Grosso e sudeste do Pará, sen-
do usualmente difícil delimitá-las da floresta equatorial. Constitui traço carac-
terístico a presença mais frequente das palmeiras correntemente denominadas 
babaçu (Orbígnya, Attalea). 

As florestas mesófilas assumem feições distintas de acôrdo com os solos 
cm que ocorrem e com a intensidade da estação sêca prevalecente. Sua princi-
pal característica fisionômica reside num aumento gradativo da perda de fôlhas 
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F19. 17 - Vista aérea de mota com babaçu entre Poxoréu e Guiratinga. Est. Mato Grosso. 
Fot. CNG. 

de seus estratos superiores no correr do período sêco, sendo a perda de fôlhas 
tanto maior quanto mais intensa fôr a estiagem. Nessas formaçôes constata-se 
a existência de lianas, sendo geralmente a presença de epífitas bastante escassa. 

Eig. 18 - Floresta semlcaducifólia entre Ânápolis e Goinla. Área de LÂTOSOL VERMELHO 
ESCURO (distrófico) textura argilosa. Est. Goiás. Fot. CNG. 



FIg. 19 - Aspecto de floresta caducifólia ao norte de Planaltina. Distrito Federal. Fot. CNG. 

N. 20 - Floresta caducifólia a noroeste do pantanal matogrossense. Est. M. Grosso. 
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Outra formação florestal presente no Centro-Oeste, mais sêca que as an-
teriores, é o cerradão ou floresta xeromorfa, que ocorre no centro de. Mato 
Grosso e em áreas da parte central e norte de Goiás. Trata-se de uma formação 
mais evoluída do cerrado. Suas espécies são usualmente as mesmas do cerrado, 
apresentando, porém, indivíduos que podem normalmente atingir de 10 a 12 
metros de altura, com troncos tortuosos, às vêzes retilíneos, possuem copas 
bem desenvolvidas que chegam a se tocar sem contudo impedir a penetração 
da luz. 

Flg. 21 - Detalhe de cerrad5o. Área de LATOSOL VERMELHO ESCURO (distrófico) textura 
média entre Bela Vista e Caracol. Est. M. Grosso. 

Éste fato propicia o surgimento de gramíneas, porém, em menor densidade 
ainda que nas áreas de cerrado típico. 

Quanto às formações não florestais, o que predomina no Centro-Oeste é 
o cerrado e, em algumas áreas, o campo limpo, ou sejam, as formaç&s arbóreo-
arbustivas, arbustivo-herbáceas e herbáceas. 

Aproximadamente metade da área do sul de Mato Grosso se encontra 
recoberta pelo cerrado, nos seus diversos aspectos fisionômicos, desde o cerrado 
ralo ao cerradão. Em Goiás com exceção das faixas recobertas por matas ema-
res e da região do "Mato Grosso de Goiás", o restante é ocupado pelos cerrados 
e em bem menor proporção, pelos campos, por algumas vêzes tão mesclados que 
se confundem. 

Em alguns locais como na serra da Bodoquena, no Pantânal e nos campos 
de vacaria do sul de Mato Grosso, torna-se muito difícil estabelecer os limites 
entre o cerrado, a mata, o campo limpo e a vegetação chaquenha. 

Por outro lado, sua estrutura é inconfundível nas áreas em que ocorre de 
maneira mais- contínua, revestindo grandes superfícies tabulares contínuas que 
são características do relêvo do Centro-Oeste. 
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Fig. 22 - Exemplo característico de cerrado arbóreo-arbustivo pouco denso da Região Centro-
-Oeste. Proximidade de Corumbá de Goiás Est. Goiás. Eot. CNG. 

Fig. 23 - VegetaçSo tfplca de cerrado pouco denso do sul de Mato Grosso. Est. M. Grosso. 
Fot. CNG. 



Fig. 24 - Vista aérea de cerrado com floresta-galeria. Área próxima à estrada Belém-Brasília 
entre Guará e Araguaina no norte do Estado de Goiás. Fot. aérea PRQSPEC. - 

Eig. 25 - Áspecto de 'vereda" destacando-se a presença de buritis. Constitui vegetaçâo fre-
qUente no domínio dos cerrados do Brasil Central e tipicamente correlacionada com 
solos hidromórficos, l.e, GLEY POUCO HUMICO, GLEY HÚMICO e ORGÃNICOS. 
Colégio Âgrkola de Brasília, Distrito Federal. 
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De origem muito discutida, o cerrado corresponde ao que denominam os 
fitogeógrafos de "savana". Sua fisionomia é usualmente muito variável, sur-
gindo ocasionalmente com espécies arbóreas de 8 e mesmo 12 metros, bem pró-
ximas uma das outras, com aspecto florestal, ao mesmo tempo que em outras 
áreas apresenta árvores e arvoretas de 2 a 3 metros de altura, compondo es-
trato bastante esparso. Entre estas duas variações extremas, observa-se uma 
gama variada de organizações quanto a porte e densidade. 

Apesar das diferenças fisionômicas que pode apresentar, o cerrado possui 
características próprias que o individualizam. Uma destas características, pos-
sivelmente a mais flagrante, é a existência de espécies individualizadas comuns 
a tôdas as organizações. Normalmente, a formação apresenta fisionomia pe-
culiar, pouco densa, sendo os indivíduos de porte atrofiado, enfezados, de tron-
cos tortuosos, cobertos por casca espêssa e fendilhada, de engalhamento baixo e 
retorcido com copas assimétricas, fôlhas na maioria grandes e grossas, algumas 
coriáceas, de caule e ramos encortiçados, com ausência de espinhos, bem como 
de epífitas e lianas. 

Apesar de perder fôlhas na estação sêca, no cerrado tal fenômeno não 
ocorre simultâneamente como na caatinga. Pode-se dizer que, até certo ponto, 
o cerrado possui características de formação subcaducifólia e em alguns casos, 
mesmo caducifólia. Trata-se no caso, não de vegetação xerófila, mas tão s6mente 
de caráter xeromorfo. São espécies comuns no estrato arbóreo e no arbustivo: 
lixeira (Curatdila arn.ericana), pau-terra (Qualca spp.), pau-santo (Kielnteyera 
coriacea), barbatimão (Ztryphnodendron barbantimao), pequi (Caryocar bra-
siUense), araticum (Annona coriacca), murici (Bjjt-sonima sp.), jatobá-do-
campo (Hymenaca siigonocarpa), cabiuna do cerrado (Dalbcrgia violácea) e 
muitas outras - 

- Além das espécies arbóreas e arbustivas é comum a existência de um es-
trato herbáceo que forma um revestimento regular e pouco denso no cerrado 
ralo, mas que quase desaparece no cerradão. 

tsse estrato é em geral dominado por gramíneas, bastante variadas, dentre 
as quais sobressaem o capim-flexa (Ti-istachya leiostachya), capim-flexinha 
(Tristachya chrysotrycc) e o capim-barba-de-bode (Áristida paflens), assim 
como o palmeira acaule indaiá (Attalea exigua), o cajueiro-do-campo (Ana-
cardium sp ), além de malpigiáceas, melastomáceas, mirtáceas, bromcliáceas, 
leguminosas e várias outras - 

No cerradão, mencionado anteriormente, predominam os indivíduos compo-
nentes dos estratos superiores comuns do cerrado, muitas vêzes interpenetrados 
por espécies mais sêcas, comuns às florestas tropicais, como a sucupira-da-mata 
(Bowdichia sp.), o jatobá( Hymenaea sp.), angico (Piptadenia sp.), além 
de outras. 

Quanto às formações campestres, suas características individuais são tão 
flagrantes que sua presença numa área é logo notada e fàcilmente dclimitável. 
O campo caracteriza-se por constituir uma formação fipicamente herbácea, in-
cluindo-se portanto na classificação internacional como um "grassland" - Apre-
senta às vêzes feição de "estepes", quando as plantas se encontram isoladas 
ou em tufos, deixando parcelas de terreno a descoberto, ou sob forma de pra-
darias, quando a cobertura das plantas é contínua revestindo densamente o 
terreno - 
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Ei9. 26 - Vista de vegetação campestre e relevo prêticamente plano em área de LÂTOSOL. 
ROXO (distrófico) na serra de Maracaju. Est. M. Grosso. Fot. 040. 

Sua existência parece estar intimamente ligada à topografia, notando-se 
normalmente uma associação do campo com a topografia levemente ondulada, 
cm diversos casos, sendo encontrado notadamente nos divisores de água, nas 
encostas das elevações onde o lençol freático aflora e em algumas várzeas de 
rios. Em quase a totalidade das áreas de campo limpo em Goiás e Mato Grosso, 
não faltam trechos cm que se nota a presença de espécies de cerrado dispersas. 
Para efeito do atual inapeamento, foram os campos (exceto os de várzea) iii-
cluídos com os cerrados a despeito de suas características individuais. 

Podem os campos ocorrer em áreas isoladas em meio ao cerrado e nas mar-
gens dos rios. A oeste do planalto sul-matogrossense formam uma grande man-
cha contínua constituindo os chamados "campos de vacaria". No planalto dos 
Parecis os campos ocorrem em meio a um cerrado ralo. Em Goiás são encon-
trados em várias zonas, scmpre em manchas irregulares dentro do cerrado, des-
tacando-se, porém, os "campos gerais" dos altos divisores da região de Brasilia 
e de Goiás com Minas e Bahia. 

Caracterizam-se por uma cobertura de vegetação herbácea, ora densa, ora 
rala. O estrato superior raramente ultrapassa 1 metro e recobre aproximada-
mente 5% do terreno. O estrato intermediário, com altura da ordem de 40 cm, 
é formado de gramíneas e dicotilcdôneas várias, cobrindo até cêrca de 50% do 
solo. Segue-se um estrato mais baixo e uniforme, com espécies de altura até 
20 e 30 centímetros, formado por gramíneas e dicotiledôneas acaules ou de caule 
subterrâneo. 

- 	As campinas de várzea são formações herbáceas, que ocupam em geral as 
grandes baixadas aluvionares nos vales de muitos rios da Região Centro-Oeste, 
sendo encontradas principalmente no sul de Mato Grosso e na bacia do 
Araguaia. 
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Fig. 21 - Campina de várzea da Baixada do Bananal . a leste do rio Formoso na latitude de 
Cristalina. Área de solos hidromórficos distróficos, 1. e., LÂTERITA 1-IIDROMÓRFICA, 
GLE? POUCO HÚMICQ e GLEY HIJMICO. Est. Gol6s. 

O Complexo do Pantanal constitui uma formação interpenetrada, que 
ocupa a extensa baixada do sudoeste de Mato Gros3o, não ultrapassando de 100 
metros a altitude média. 

São terras baixas, em parte sujeitas às inundações periódicas. Essa con-
dição da área propicia a existência de vegetação bastante diversificada de 
locàl para local. Entretanto, o aspecto geral é de formação adjunta herbáceo-
lenhosa, as subáreas de herbáceas ocupando as partes mais baixas, alagadiças 
ou encharcadas na estação chuvosa, e as lenhosas, em associações muito variá-
veis, irregularmente dispostas nas partes mais elevadas, por vêzes constituindo 
maciços arbóreos mais ou menos extensos. O conjunto é integrado por associa-
çí3es as mais variadas, hidrófilas nos terrenos permanentemente alagados, hi-
grófilas nos terrenos perRidicamente alagados ou encharcados e mesófilas nos 
terrenos mais elevados, medianamente úmidos na estação chuvosa e bastante 
sêcos na estiagem. 

No Pantanal duas zonas são tidas cono transicionais. Uma, ao sul, é a 
área plana, alagadiça na época chuvosa, próximt a Pôrto Esperança, onde a ve-
getação é dominada pelo earandá (Copernicia australis) e paratudo (Tecoma 
atina). A outra é a zona periférica ao norte do Pantanal, onde é característica 
a presença das palmeiras correntemente denominadas babaçu (Orbignija, itt- 

Cumpre finalmente mencionar a formação congênere às caatingas, na Re-
gião Centro-Oeste, representada por zona relativamente pouco extensa ao sul 
do pantanal, numa estrita faixa ao longo do rio Paraguai. 

• 	A vegetação aí presente, tanibém conhecida pela deiiominação de "bos- 
ques ehaquenhos", é de caráter xerófilo, porte arbóreo ou arbustivt.arbóreo, 

• predominando plantas com fôlhas pequenas, muitos espinhos, sendo grande a 
perda de fôlhas na estação sêca. 
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Fig. 28 - Vista de vegetação no pantanal do Mimoso ao sul do rio Bento Gomes. Em primeiro 

plano formação herbcea e ao fundo um 'firme" com formaflo florestal. Muni-

cípio de Poconé. Est. M. Grosso. 

Flg. 29 - Aspecto de vegetaç5o em pantanai alto' entre Itiquira-Rio Peixe de Couro. Área 

dé SOLOS HIDROMÕRFICOS CINZENTOS (distróficos). Munnicrpio de Santo Antônio 

de Leverger. Est. M. Grosso. 
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Eig. 30 	Vista aérea de um• carandazal no pantanal. Est. M. Grosso. Fot. CNG. 

Fia. 31 - Formaço congênere a ceatinga na parte sul do pantanal. Área de SOLONETZ-

-SaODIZADO. Município de Pôrto Murtinho. Est. M. Grosso. 



São-, componentes característicos os quebrachos (Schinopsis. balansae -e (o-
rentzii), o quebracho-branco (Aspidospenna chaquensis),. (Caesalpinca metano-
carpa), (Celtis., sp.), (Ziziphus . sp.'), juntamente com, o carandá (CoperniiQi 
australis), êstc preferindo as áreas peribdicamente alagadas.. 

Quantc à ltégião Meid-Nortc õs tipS de vegetaçã6 são bastantes vaHados 
não 'possuindo esta região um aspecto tão uniforme quanto a sua. vizinha Re-
gião Norte Diferentes tipos de vegetação,: característicos, das ltegiôes Nortc 
Centro-Oeste e do Nordeste semi-árido, coexistem no Meio-Norte, onde posslvèl 
menteo único traço característico seja a presença da floresta de babaçu. 

A floresta equatorial ou de terra-firme, que se encontra no Maranhão atê 
a cidade de - Imperatriz,, alastrando-se no médio Grajaú ç ultrapassando o rio 
Pindaré, é a continuação da formação florestal característica da Huléia Amazô-
nica. Embora haja alguma penetração de outras espécies, a composição e 'a 
fitofisionomia da "Ililéia Maranhense" assemelha-se quase completamente à 

Amazônica.. Em seqüência, na parte central 'do Maranhão, 'encontra-se o do-
mínio da floresta de babaçu, vegetação de, transição, de caráter predominante-
mente semi-semprc-verde (subbcrenifólio),  passando a subcaducifólio nos seus 
prõlongámentos para 'o sul. 

Flg. 32 - Floresta semicaducifólia com babaçu. Regio próxima a Imperatriz. Est. Maranho' 
Fot. CNG. 

- 

- 

Nela são de grande disseminaçãó as palmeira eorrentemente denominadas 
babaçu (Orbignya, Âttatea), plantas que mais a caracterizam, sendo que à me-
dida que se processa a derrubada das florestas, verifica-se a progressiva domi-
nância do babaçu, expandindo sua ocorrência e mesmo promovendo a formação 
de maciços. - 

Ë necessário, entretanto, mencionar a ocorrência de várias outras espécies 
de palmáceas que associadas com dicotiledônias, arbóreas bastantes desenvolvi-
das, formam êste tipo de vegetação mista dicótio-palmáeea. 
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Os cerrados no Meio-Norte recobrem largas áreas, principalmente os cha-
padões do sul do Is] aranhão e sudoeste do Piauí, penetrando irregularmente para 
o.  norte da região, onde apresentam as mesmas características de vegetação xe-
romorf a herbáceo-arb6rea ou arbustivo-arbórea do Centro-Oeste Da mesma 
forma congênere é a floresta xeromorfa (cerradão) presente no Meio-Norte. 

A floresta ciliar de carnaúba é formação florestal estacional mista dicótilo-
palmácea, tendo por traço característico a presença da palmeira carnaúba (Co-
pernicia cerifera). tsse tipo de vegetação mais frequente na Região Nordeste, 
é muito pouco extenso no Meio-Norte, onde se restringe ao médio e baixo curso 
do rio Parnaíba. 

Na faixa costeira do Meio-Norte, são encontrados como tipos de vegetação: 
as florestas esclerófilas (floresta de restinga) no extremo nordeste do Mara-
iihão e norte do Piauí; as campinas de várzea, notadamente nas planícies aluviais 
peribdicamente encharcadas do noroeste da zona do Golfão Maranhense; e as 
formações de mangues, difundidos na orla marítima tôdas essas vegetações 
já mencionadas na parte referente à Região Norte. 

Finalmente, constata-se a formação das caatingas, típicas da Região Nor-
deste (semi-árida), que se extende penetrando no lcste e sudeste do Meio-Norte. 
Constitui a vegetação mais sêca do país, de caráter xerófilo, porte arbóreo, ar, 
bustivo-arbóreo e arbustivo, mais densa ou menos densa. 

Fig. 33 - Aspecto cia caatinga arbustiva-arbórea. Região próxima a Paulistana. Est. Piauí. FoL 

CNG. 

Apresenta como característica marcante a perda completa de fôlhas da 
quase totalidade das espécies, o pequeno número de fôlhas grandes, a grande fre-
quência de plantas suculcntas e espinhentas, sendo as árvores em geral de porte 
reduzido, tendo como os arbustos, engalhamento baixo e ramificação abundante, 
sendo o estrato herbáceo variàvehnente denso. 
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fíg. 34 - Caatinga arbórea pouco densa no auge da estação seca. Municrpio de Eliseu Martins 

Est. Piaur. 

De um modo geral, entre as espécies mais comuns e típicas dessa forma- 
ção contam-se: a baraúna (&hinopsis brasiliensis), aroeira (..4stronium tirun-
deuva), jurema (Mimosa sp.), caatingueira (Üaesalpinca sp.), faveleira (Ja-
tropha phyllacantha), marmeleiro (Croton sp.), siquexique (Cereus gouneliei), 
umburama (Bursera leptophlaeus), facheiro (Cereus squamosus), pereiro (Aspi-
dos perma pjjrifoliunt), caroá (Neo glaziovia varie gata), macambira (Bromelia 
laciniosa) e. palmatória-de-espinho (Opuntia sp.). 

AGRICULTURA 

Na Região Norte predomina indiscutivelmente um sistema rudimentar na 
pouca agricultura existente, cuja técnica incipiente o caboclo herdou do índio 
brasileiro. 

Trata-se do "sistema de roças", que vem corresponder à agricultura de 
rodízio ou itinerante ("shifting cultivation" na terminologia inglêsa), que jun-
tamente com as modalidades afins, são referidas ao sistema de agricultura pri-
mitiva, ou sistema de manejo A. (primitivo) mencionado em outras seç6es e 
mapa do presente trabalho. 

Em essência, envolve o desmatamento de área de floresta virgem ou de ca-
poeira, queima da massa vegetal, derrubada e instalação  de plantio. Usualmente 
após 2-4 anos de exploração é abandonada a área e reiniciado o ciclo em nova 
parcela, a menõs que a fertilidade química natural do solo sustente a conti 
nuação dos cultivos. 

Na Região Norte, dada a baixa fertilidade natural dos solos da grande 
maioria da área, é típica esta agricultura de rodízio ou itinerante, que alterna 
curtos períodos de lavouras em derrubadas recentes, com períodos prolongados 
(8-10 anos) de descanso, para desenvolvimento espontâneo da vegetação natural. 
Então, às custas das cinzas da queima da massa vegetal, atenuando a deficiênõia 
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de fertilidade do solo, é feita a tentativa de outro breve período de lavouras. 
Com  a continuação do processo, decorre àbviamente, o depauperamento progres-
sivo da vegetação e do solo. 

Considerando-se o "sistema de roças" da Amazônia, destacam-se duas situa-
ções diversas, onde os problemas são também diferentes: as "terras-firmes" e 
as "várzeas". A agricultura na "terra-firme" ocupa áreas relativamente maio. 
res, pois esta zona está livre dos problemas condicionados à erosão e às enchen-
tes. Em compensação o processo de esgotamento é bem mais acelerado, pois 
naturalmente, trata-se de áreas de solos mais pobres. Locais típicos desta forma 
de uso agrícola se observam na zona Bragantina e do Salgado, bem como pró-
ximo a Santarém e Manaus. Quanto ao uso agrícola das áreas de várzeas, é 
muito menos crítico o problema do esgotamento dos solos, pois as enchentes pe. 
riódicas funcionam como agente fertilizante; porém, é necessário frisar-se que 
cada local da faixa de várzea possui suas características próprias. 

Como a técnica ainda não alcançou esta região, o "caboclo" usualmente 
prefere as "terras-firmes" às várzeas, pois estas demandam maior técnica para 
seu aproveitamento, contentando-se em explorar rudimentarmente os solos menos 
férteis, porém mais fáceis de trabalhar. 

flg. 35 - Roça cio mandiora em mata de terra-frmet Área de LATOSa AMARELO (dis-

trófico). Manaus. Est. Amazonas. For. CHO. 

Atualmente, a agricultura é uma atividade econômica pouco desenvolvida, 
nitidamente de subsistência, e tem na mandioca seu principal produto, seguindo-
lhe o arroz, milho, feijão e a cana-de-açúcar. Para exportação se cultiva juta, 
malva e, mais recentemente, se observa o incremento das lavouras de pimenta-
do-reino. Deve-se notar que as lavouras desta última, na maior parte praticada 
jor imigrantes japonêses, se processam já com investimento de capital para me-
lhoramento das condições dos solos (adubação) e manutenção da cultura, que 
requer bem maiores conhecimentos técnicos por parte do agricultor. 
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A mandioca constitui a maior parcela da produção agrícola da região pelo 
fato de consistir a base da dieta alimentar do Norte e Nordeste, para onde é 
exportada, quando o fenômeno das sécas assola esta região reduzindo sua pro-
dução. As maiores produtoras são as zonas Bragantina e do Salgado. 

Quanto à cana-de-açúcar, no passado chegou a pesar consideràvelmentc na 
economia regional, principalmente cultivada no Pará e no baixo Tocantins. 
Todavia vários fatôres propiciaram a sua decadência, destacando-se o desenvol-
vimento desta cultura no Nordeste. 

Quanto às culturas de exportação, deve salientar-se a juta, planta textil, 
introduzida na região por imigrantes japonêses, tendo se adaptado perfeita-
mente ao meio. Essa cultura se tem desenvolvido sobretudo nas várzeas do in& 
dio e baixo Amazonas, onde vem mesmo competindo com a pecuária, poréma 
expansão dos cultivos tem sido lenta, pois a falta de crédito e de mão-de-obra 
são bem marcantes. 

Em 1964 a produção não era suficiente sequer para atender às necessidades 
internas do país, e uma vez que é sempre crescente a procura de tecidos de sa-
caria, o incremento da sua produção não constituirá problema, pois a juta 
sempre encontrará mercado interno permanente, mesmo que sua produção cresta 
em proporçôes muito maiores do que as atuais. 

Outras fibras que concorrem com a juta são a malva e a guaxima, mas 
até o presente suas produçôes são muito reduzidas. 

Flg. 36 - Cultura de Juta em área de várzea Est. Amazonas. Fot. CIO. 

A segunda cultura de tipo exportação mais importantá na Região Noite 
A sem dúvida a da pimenta-do-reino, no Estado do Pará. Esta cultura serve 
bem como exemplo do que pode ser feito em matéria de agricultura intensiva.. 
A região de Belém possui um clima propício à pimenta, solos com propriedades 
físicas favoráveis são frequentes, sendo suas propriedades químicas deficientes 
corrigidas com o uso intensivo da adubação. A intensificação da produção com- 
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Fig. 37 - Cultura de pimenta-do-reino (colono Japonês). Área de LATOSOL AMARELO (distrá-
fico) textura média. Município de Castanhal. Est. Pará. Fot., CNG. 

cidiu com um período de maior procura da matéria-prima pelos mercados in-
tenacionais, o que forçou um aumento, de seu valor comercial., Na. região 
a concentração da produção se localiza no, município de Acará, que entra com 
92,35% da produção do Estado. 

Cumpre ainda citar•o. guaraná, cuja produção é obtida tanto de plantas 
cultivadas como nativas. A zona produtora está, localizada no município de 
Maués e nas imediaç5es, de Manaus, no Estado do Amazonas. 

De maneira geral, é êste o. quadro agrícola pouco animador da Região 
Norte, onde o traço marcante é a escassa e rudimentar pequena lávoura de sub-
sistência, destacando-se, restritas a certas áreas, as lavouras comerciais dedica, 
das, ao cultivo de juta e, com técnica, e, recursos mais aprimorados, ao cultivo 
da pimenta-do-reino. 

O. Centro-Oeste é uma região já relativamente desbravada com exceção do, 
setor, noroeste, onde tem sido muito pouca a penetração.. Ê recente a ocupação 
agrícola da região, particularmente, quanto à agricultura comercial. Essa ocupa-. 
ção se iniciou com o aproveitamento das, áreas de matas, não utilizadas pelos 
antigos povoadores, na maioria dedicados à criação de gado, cuja preferência. 
era portantopelas. áreas, de. cerrados., 

Assim a quase, totalidade da agricultura existente está localizada nas áreas 
primitivamente cobertas por florestas e de solos de melhor fertilidade, só 'recen-
temente se esboçando as tentativas iniciais do estabelecimento de agricultura 
comercial' em, áreas de cerrado.' 

O movimento pioneiro foi mais intenso no"Mato Grosso de Goiás", com o 
avanço da linha férrea Uberlândia-Anápolis e a expansão da ocupação agrícola. 
gerada pelo núcleo de Ceres. Igualmente importante foi a expansão da frente 
pioneira de Dourados, no sul do Estado de Nato Grosso, como prosseguimento 
natural da ocupação agrícola do norte 'do Paraná. 
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Flg 38 - Cultura de algodão em área de L&TOSOL VERMHO ESCURO distrófico) textura 

argilosa fase floresta semi-sempre-verde com babaçu. Zona do colonização agr(cola 

recente próxima a, Jaclara. Est. M. Grcsso. 

Flg. 39 - Cultura de algodgo na col6nla de Dourados. Área de LÁTOSOL ROXO (eutrófico) 

textura argilosa.. Est. M. Grosso. Fot. CNG. 



Fig. 40 - CafèzaI nôvo em área da LÁTOSOL ROXO - (eutrófico) textura argilosa. Colônia 

de Dourados. Est. bÁ. Grosso. Fot. CNG. 

Entretanto, o gradativo aumento da produção concomitante a um aumento 
bastante considerável da população, não condicionaram uma significativa me-
lhoria das técnicas agrícolas, que permanecem deficientes e os rendimentos pou-
co elevados. O processo da "coivara" associado a um incipiente sistema de rota-
ção de culturas, o uso da enxada e do terçado (facão) vigoram em vastas áreas, 
sendo muito pouco difundido o uso de sementes selecionadas, da correção e 
adubação dos solos e de outros recursos técnicos, verificando-se que o aumento 
das produções decorrem muito mais da expansão das áreas cultivadas, do que 
da elevação dos rendimentos das culturas - 

As queimadas se sucedem anualmente, sendo que por vêzes atingcm forma-
ções florestais, destruindo.as ou danificando-as bastante, ocasionando prejuízos 
imprevistos. 

A grande maioria das culturas exploradas no Centro.Oeste pertencem ao 
grupo de ciclo vegetativo curto, influência de um clima que na maior parte 
da. legião. possui estação. sêca bem pronunciada durante .o inverno Na região 
em causa, as culturas mais importantes são: arroz, milho, feijão,-, café, algodão, 
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cána-de-açúcar, amendoim, mamona e como uma constante á mandioca. Além 
destas verifica-se a produção de frutas como o abacaxi, citrus, melancia e 
manga. 

Tôdas essas culturas, com maior ou menor intensidade, são cultivadas no 
Centro-Oeste, porém, são de importância comercial marcante na região o arroz,' 
milho, feijão e• café. Dêstes o arroz se destaca como o principal produto da re-
gião, responsável poruma grande parte da renda regional. 

No Centro-Oeste quase todo o arroz produzido é o de "sequeiro". As maio-
res safras provêm das regiões do "Mato Grosso de Goiás", do vale do Pa-
ranaíba, bem como do sul de Mato Grosso, sendo que a maior parte da pro-
dução é exportada para outras regiões do país. 

Em seguida, no setor de produção agrícola que pesa na economia regio-
nal, encontra-se o milho, sendo que as maiores produções se concentram igual-
mente no vale do rio Paranaíba, no "Mato Grosso de. Goiás" e sul de Mato 
Grosso. Grande parte das safras de milho é absorvida na própria região - 
Com menor volume de produção, o feijão e o café são os outros dois produtos 
agrícolas comercialmente importantes na região, cujas principais áreas pro-
dutoras se localizam na parte de "Nato Grosso de Goiás", ao norte de Anápolis 
e Goiânia e na zona de Dourados no sul do Estado de Nato Grosso. 

P19 41 - Lavoura da milho e arroz em derrubada no Mato Grosso de Goiás. Âo fundo tes-

temunho de floresti semicaducifólia. Est. Goiás. Fot. CNG. 

Quanto à agricultura de subsistência, é ela praticada correntemente nos 
moldes tradicionais de pequenas roças, via de regra encontradas nas áreas 
de matas, onde os solos são mais fracos. O processo permanece o mesmoda 
Amazônia, só que ligeiramente melhorado, não deixando de se constituir numa 
forma de agricultura primitiva. Essa atividade agrícola compreende as ipe-
quenas lavouras de subsistência, cujas principais, culturas são: mandioca; mi-
lho, feijâo' cana-de-açúcar e algumas frutas tropicais. 
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Das regiões abrangidas pelo presente trabalho, o Centro-Oeste é atual-
mente a de maior ,  atividade agrária, onde comparativamente é maior a exten-
são de terras cultivadas, sendo a agricultura de modo geral praticada segun-
do sistema de técnicas primitivas, decorrente da deficiência de, conhecimentos 
e de recursos disponíveis. Nessa região se destacam as zonas do "Mato Grosso 
de Goiás" e de Dourados no sul do Estado de Mato Grosso, onde dada a 
existência de solos de melhor fertilidade, já é maior a concentração dó la-
vouras comerciais, e se verifica um certo desenvolvimento nas técnicas• agrí-
colas. 

No Meio-Norte, o estágio da agricultura se assemelha ao da Amazônia, 
portanto, consideràvelmente inferior ao do Centro-Oeste. Aproximadamenté, 
9,07o da área de propriedades são usados agricolainente. tste índice é muito 
baixo, mesmo que se leve em consideração as áreas pouco povoadas do Ma-
ranhão e do Piauí e as grandes extensões de terras já na zona semi-árida 
ou transicionais para esta. O sistema de roças e queimadas, já descrito an-
teriormente, tem contribuído para um aumento gradativo das áreas agrico-
lamente pobres, visto prevalecer sistema rudimentar nas atividades agrárias, 
devotadas às pequenas lavouras predominantemente de subsistência, salvo com 
relação ao arroz e algodão, que constituem os principais produtos agrícolas 
de importância comercial para a região. 

Não é difícil indicar os principais elementos condicionadores da agri-
cultura do Meio-Norte. A pobreza em geral, a grande ruralidade da popula-
ção e o baixo índice de educação são fatôres básicos sôbre os quais repousam 
os sistemas agrícolas primitivos da região, na qual é grande a ocorrência de 
solos de baixa fertilidade química e prolongada a estação sêca, que se acen-' 
tua na parte oriental, já compreendida na região semi-árida do Nordeste 
do país. 

Entre os principais produtos agrícolas do Meio-Norte citam-se arroz, al-
godão, milho, cana-de-açúcar, feijão, fumo, banana, mamona e, àbviamente, 
a mandioca, destacando-se como comercialmente importante o arroz e algodão, 
cuja produção é na maior parte exportada para outras regiões do país. 

PEOUÁIIIA 

A pecuária da Região Norte caracteriza-se por ser nitidamente de natu-
reza extensiva. As áreas onde a pecuária é mais importante são: os campos 
de Marajó e das várzeas do baixo e médio Amazonas, no Pará; os campos• do 
Amapá; os campos do Rio Branco; os campos recentes do Acre. 

A porção oriental da ilha de Marajó é sem dúvida o mais importante 
centro pastoril da Região Norte. Isto se deve a vários fatôres, destacando-se 
as condições favoráveis do relêvo e o tipo de vegetàção herbácea. 

As áreas pastoris do Amapá localizam-se . próximas ao litoral, onde a ve-
getação é também do tipo herbáceo. O interior é ocupado por uma formação 
florestal do tipo equatorial de difícil aproveitamento pastoril - 

1. Os campos do Rio Branco ficam localizados sobretudo, no alto rio Branco, 
onde pràticamente tôda a população se dedica direta ou indiretamente a, 
esta atividadè. 

É interessante frisar' que os campos acima mencionados se dividem em 
dois grupos, os campos de .'várzea" e os "firmes". Os campos de várzea, que 
sofrem . processos de inundações,, são as áreas forrageiras, porém, as mesmas 
inundações que as fertilizam provocam às vêzes crises,, quando'. exageradas 
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FIg. 42 - Campo alagado, vendose, o gado ao fundo. Ilha de. Marajó. Est. Pará. Fet. CNG. 

Forçam a ocorrência de um processo de transumância dos rebanhos para os 
campos "firmes", que são geralmente pobres. Cemo consequência dêsse'pro-
cesso, normalmente, o gado é prejudicado. 

Contudo, essa é ainda melhor solução que a adotada na região do baixo 
Amazonas, onde o gado é colocado em "marombas", ficando sem espaço, sem 
alimentáção adequada e sujeito a acidentes. 

Embora sejam várias as manchas de áreas campestres da. Amazônia, a 
pecuária na região só possui expressão econômica nos campos da parte orien-
tal da ilha de Marajó e do baixo e médio' Amazonas, além do alto rio'Branco. 
Todavia, mesmo nessas zonas,, a pecuária é essencialmente extensiva, de ca-
i'áter primitivo. 

Além do rebanho bovino, é considerável para a região a importância dos 
suínos. Os maiores criadores são os Estados do Pará, Amazonas e Acre. 

O rebanho equino já teve sua época de incremento, destacando-se Ma-
rajó na sua criação, sendo hoje muito reduzido. Neste particular destaca-se, 
como única exceção, o caso singular da criação feita de maneira racional na 
ilha do Carreiro, próxima a Manaus. 

Cumprè rcssaltar as criações de búfalos, que apesar de não serem muito 
numerosos, apresentam grande resistência e adaptabilidade às condições da 
região, despertando presentemente o interêsse dos criadores de gado. O de-
senvolvimento da espécie tem sido bastante promissor, particularmente ,em 
Marajó. 

No setor da pecuária, de uns poucos anos para cá, vem assumindo gran-
de importância a formação de pastagens para criação de bovinos,' que são 
empreendidas em áreas florestais na parte sul do Pará e nordeste de Isiàto 
Grosso. 
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Fig. 43 - Pastagem de caplm-cclonlão em órea de L.&TOSOL ROXO. Ão fundo testemunho de 

floresta semi-sempre-verde. Dourados: Est; M. Grosso. 

Já o Centro-Oeste apresenta perspectivãs bem mais amplas que. a Ama 
zônia. Suas características físicas e sua posição geográfica propiciam o in-
cremento da pecuária, como vem acontecendo há alguns decênios. Nessa re-
gião de; clima tropical, são bastante extensas e frequentes as áreas apresen-
tando condiçôes de relêvo e vegetação favoráveis à pecuária, destacando-se 
a zona do Pantanal, os cerrados abertos e campos-cerrado do sul de Goiás 
e Máto Grosso ê os càmpos de vacarià do sul de Mato Grosso. São áreas onde 
a criação do gado se apresenta bem definida,constituindo uma das mais ií-
portantes regi6es de criação e recria de gado do país. 

Não é pois de causar admiração que o Centro-Oeste reuna na pecuária 
uma das bases de sua economia. Nota-se, atualmente, uma preocupação cons-
tante no aprimoramento dos rebanhos, atravéi de processo de seleção, cruza-
mento e melhoramento. 

No que pese tratar-se ainda de uma pecuária ectensiva, não j,ossui ela 
as mesmas características da pecuária da Amazônia. No Centro-Oeste, devido 
às imensas áreas de pastagens; tal sistema é viável, e segundo êle se processa 
a maior parte da pecuária mercantil. 

Devido às suas características; a pecuária do Centro-Oeste pode ser clas-
sificada uma parte na categoria do sistema de manejo extensivo, outra no ex 
tensivo melhorado e em pequena escala no intensivo, uma vez que se encontram 
áreas de pastagens naturais melhoradas, áreas de pastos plantados, subdivisão 
e rodízio de pastagens, e em certas áreas, observa-se a existência de invernadas. 

É necessário, entretanto, que se faça uma ressalva: o sistema de manejo 
extensivo melhorado e o intensivo pràticamente só ocorrem na parte sul de Mato 
Grosso e no sul de Goiás. 



Flg. 44 - Gado zebuíno no Município de itauçu. Est. Goiás. Fot. CNG. 

Fig. 45 - Gado mestiço pantaneiro no Município de Paconá. Est. M. Grosso. Fot. CNG. 
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O crescimento da pecuária no Centro-Oestetõm sido dos maiores: do país, 
contando a região com a. maior população pecuária bovina do Brasil. A ex 
plicação para tal fato é dada pelo ambiente favorável, pela imensa área dis-
ponível para criação e o estímulo decorrente da ampliação extraordinária dos 
mercados da região Sudeste. 
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Máis recentemente, a criáção dCnova capital fio Plantlto Central, -  a cone-
trução da. Estrada Belém-Brasília e a instalação de: frigoríficos em Goiânia, 
Anápolis, Campo Grande, no oeste e noroeste de São Paulo, provocaram tam-
bém um surto de expansão, onde a pecuária passou a disputar terras à agri-
cultura - 

A criação de suínos, caprinos e ovinos é muito pouco expressiva na região, 
onde todo o interôsse é concentrado na criação do gado bovino. 

A espécie mais disseminada na região é, fora de dúvida, o zebu e os cru-
zamentos que com êle são realizados. Esta espécie é sem dúvida a que me-
lhor se adaptou à região. 

Em certas fazendas do sul de Mato Grosso, nota-se tentativa de adapta-
ção do búfalo indiano, porém êste ainda não conseguiu se impor como em 
certas áreas da Amazônia. 

A importância da pecuária para o Centro-Oeste está patenteada desde o 
início de sua ocupação, quando se fixaram os primeiros povoadores, sendo hoje, 
indiscutivelmente, a base da economia regional. As possibilidades ainda são 
muitas, podendo a região oferecer à pecuária condições bem melhores . para o 
futuro. 

No )\leio-Norte, graças a um clima favorável e uma vegetação de trans!-
ção propícia para pastagens, conseguiu a pecuária se impor em zonas do Piauí 
e na -baixada Tdaranhense - Entretanto, está longe de possuir as característi-
cas de desenvolvimento verificadas no Centro-Oeste, geralmente alcançando 
suprir os mercados regionais não exigentes, de pequena expressão, e contri-
buindo parcialmente para o atendimento da demanda da região Nordeste. 

O mais importante rebanho do Meio-Norte é sem dúvida o rebanho bo' 
vino, destacando-se quatro zonas criadoras principais.- A primeira constituída 
pelo Estado do Piauí. A segunda é integrada pelos campos da baixada Ma-
ranhense. As chapadas da porção sul do Maranhão e pequeno trecho do Piauí 
constituem a terceira e, finalmente, a quarta está situada entre os vales do 
Itapicuru e Parnaiba. 

Observando-se a área ocupada pelos rebanhos, torna-se flagrante que se 
trata de uma criação extensiva primitiva - Éste sistema é mais característico 
nas zonas do cerrado, não sendo tão flagrante na baixada Maranhense e na 
região de Campo Maior (Piauí) devido a alguma melhoria das pastagens. 
Na porção ocidental da região o problema de água não é tão constante quanto 
no Nordeste. Ocorrendo uma drenagem constante durante todo, o ano, não 
é tão crítico o estado geral das pastagens durante a estação sêca. 

Nas áreas mais sêcas na porção oriental da região, a par do rebanho bo-
vino, ganharam importância os caprinos, ovinos, asininos, muares e equinos. 
Nessas áreas mais sêcas, integradas no domínio da economia pastoril sertaneja, 
os caprinos particularmente são de importância marcante, suprindo de carne 
e leite as populações rurais da região.  

Os bovinos em sua maioria são do tipo "crioulo" ou "pá duro", princi-
palmente na área do sertão. São de pequeno porte, com pouca carne e pouco 
leite, adaptados ao ambiente semi-árido em que vivem. Suas pastagens são 
em geral escassas, ora em vales de rios, ora em tabuleiros ou chapadas.. 

Finalmente, cumpre salientar que se tem observado declínio acentuado 
da pecuária do Meio-Norte, notadamente, no tocante a perda de mercádo para 
a colocação da produção de carnes-. 



EXTRATIVISMO VEGETAL 

A economia da Região Norte caracteriza-se essencialmente pela exploração 
dos produtos extrativos,, sendo os mais importantes a borracha, as oleagino-
sas .e madeiras. 

A extração da borracha é na Amazônia a atividade que ocupa a maior 
parte da população ativa, tendo bem ou mal, funcionado como sustentáculo 
da economia regional até hoje. Apesar disso, sua exploração vem sendo ei e-
tuada atravós de processos deficientes de baixo rendimento. 

Trw .eionalmente realizada de maneira bastante primitiva, com escassa 
mão-de- ibra e desfavorecida pela própria natureza da floresta amazônica, cuja 
composição florística é altamente diversificada, sofreu a exploração ,do latex 
a concorrência, no mercado internacional de borracha, das "plantations" or-
ganizadas da Malasia, o que provocou no início do século a derrocada dá eco-
nomia regional. 

A exploração das seringueiras nativas da região implica num quase toial 
nomandismo do seringueiro, outro fator responsável pelo desequilíbrio da eco-
nomia amazônica - 

Na. Região Norte, se bem que a extração da borracha seja feita nas mais 
diversas áreas, as de produção mais concentrada estão localizadas particular 
mente no Acre e Território de Rondônia. 

Para o financiamento da produção do latex foi criado o Banco de Cré-
dito da Amazônia, cuja atuação tem até o momento se orientado no sentido 
do' financiamento e fixação de preços da produção. 

A formação de "plantations" econômicamente, lucrativas não tem, sido, 
até recentemente, o objeto de planejamento sistemático de longa duração, sendo 
que as primeiras tentativas de organização de "plantations" em Fordlândia e 
Belterra, devido a falhas técnicas, não tiveram êxito. . É no sentido de tenta-
tiva da organização de uma infra-estrutura para culturas da seringueira; que 
vem se destacando o trabalho do Instituto de Pesquisas e Experimentação 
Agropecuária do Norte, entre outras atividades .de relêvo desenvolvidas por 
aquela instituição. Atualmente já vem sendo empreendida a formãção de 
álguns seringais na zona Bragantina no Pará. 

Era seguida à borracha, ocupando também destaque na economia rcgio 
nal, : encontra-se a castanha-do-pará.• Mais de 2/3 do' comércio de oleagino- - 

sas é representado pela exportação da castanha, com -uma produção média 
anual de 39 mil toneladas. Apesar da castanha não ser um produto de alto 
valor na balança comercial brasileira, para o comércio externo da Amazônia 
é uma das mais importantes fontes de divisas - 

É a castanha uma espécie característica das matas de terra-firme da Ama-
zônia,- comumente ocorrendo as árvores em concentrações locais, constituindo 
os denominados "castanhais". na, terminologia regional. A coleta da castanha 
se processa em tôda a região, constituindo atividade, extrativa importan 
te nas áreas próximas ao rio Amazonas ao longo de todo seu curso e na 
zona da margem esquerda do baixo Tocantins no Pará, "principal centro pro-
dutor da Amazônia - 

Outro produto extrativo de valor 'comercial para a Ainazôniti são as ma-
deiras - A enorme extensão de floresta equatorial, 'possuidora de inigualkvei 
variedade de espécies, tem despertado o interêsse madeireiro, já tendo' moti-
vado, a partir.de 1951, a realização de inventários florestais em diversas áreas 
(Heinsdijk,: 1963) para, averiguação das possibilidades de - produção? econô, 
micar de madeiras. 
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Apesar da Amazônia possuir considerável riqueza potencial em madei-
ras, a produção é muito pouco expressiva, dada a grande dispersão das espé-
cies, o que dificulta sobremaneira a exploração das espécies de valor comercial. 
O custo dos transportes, malgrado a existência de uma magnífica rêde flu-
vial, é proibitivo, a isto se somando a deficiência de mão-de-obra, de crédito 
e principalmente de equipamento e conhecimentos técnicos. 

No domínio da atividade extrativa vegetal, além dos produtos citados, 
ocupando menor importância, citam-se: gomas não elásticas; o tiinbó; a pia-
çava, na zona do alto rio Negro; óleo de pau-rosa; e poaia no e.' - remos sul 
da região, em Mato Grosso e Rondônia. Quanto ao guaraná não fo. incluído 
entre os produtos atrativos por ser sua maior produção oriunda de mltivo. 

No Centro-Oeste, os principais produtos do extrativismo vegetal são a 
borracha, o babaçu, a poaia, a erva-mate na porção sul de Mato Grosso, o 
quebracho, típico dos bosques chaquenhos, além da exploração disseminada 
das madeiras - 

A borracha tem constituído uma atividade básica da economia extrativa 
da parte setentrional de Mato Grosso, dada a considerável ocorrência de serin-
gueiras, cujo "habitat" se estende até a alta bacia dos rios Guaporé, Juruema 
e Xingu, penetrando mesmo até o alto Paraguai. Atualmente, é grande o nú-
mero de emprêsas seringalistas atuando na Amazônia matogrossense e zonas 
periféricas transicionais. 

Grande parte da produção de latex da região dirige-se para a Usina de 
Cuiabá, embora algumas empresas mais desenvolvidas, estabelecendo em sua 
sede central usinas particulares bem aparelhadas, tenham passado a comer-
ciar diretamente com os mercados de consumo. 

Indiscutivelmente, o maior problema na exploração dos seringais mato-
grossenses continua sendo o transporte da produção. As ligaçôes são sempre 
precárias e muitas vêzes impraticáveis em certas épocas do ano. 

Outra riqueza extrativa da região é a poaia ou ipeca, encontrada em dis-
tribuição desigual nas matas densas e úmidas no alto Paraguai e Guaporé, 
zona onde se acha concentrada a produção. A exploração é bastante difícil 
devido aos impedimentos no transporte das raízes do interior da mata aos 
pontos de condução, além de sua colheita coincidir com o período de chuvas. 
Por tudo isto, sua exploração vem declinando gradativamente, tendendo para 
o desaparecimento que possivelmente ocorrerá dentro de alguns anos. 

Na Região Centro-Oeste, o extremo sul de Mato Grosso constitui a zona 
de ocorrência concentrada de erva-mate, onde a produção provém não só de 
ervais nativos, como de ervais plantados. A erva-mate ocupa posição de des-
taque na economia dessa parte da região, pela importância que tem, tanto 
como produto de exportação como de consumo regional. Sua exploração foi 
grandemente responsável pela ocupação e desenvolvimento da porção meri-
dional da zona sul de Mato Grosso. 

Constata-se que a economia ervateira vem progressivamente se apoiando 
no cultivo da erva-mate em pequenas e médias propriedades. De fato, essa 
atividade extrativa se apresenta sob forma mais evoluída, assumindo o caráter 
de uma atividade organizada - 

Ainda em Mato Grosso, no sul do Pantanal, onde ocorrem os bosques 
chaquenhos, é feita a exploração do quebracho, espécie nativa que possui ele-
vado teor de tanino, produto de grande aplicação na indústria do cortume - 
É o quebracho muito industrializado no Paraguai e Argentina, porém seu de. 
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senvolvimento no Brasil é comparativamente pouco expressivo, estando a pro-
dução concentrada nas proximidades de Pórto Murtinho, onde o produto é 
processado para comercialização com os mercados consumidores de São Paulo 
e Rio de Janeiro. 

O babaçu constitui produto extrativo também explorado na Região Cen-
tro-Oeste, que tem como áreas produtoras o médio Tocantins e o norte de 
Goiás, sendo as produções encaminhadas para os mercados consumidores do 
Sudeste, através dos centros comerciais de Anápolis e Goiânia - É o babaçu 
de grande importância na economia da parte setentrional de Goiás, consti-
tuindo sua exploração usualmente uma atividade subsidiária da lavoura c 
pecuária. Entretanto, comparado com a Região Meio-Norte, o volume da 
produção é bem pouco expressiva. 

Quanto às madeiras, sua exploração, quando no cerrado, é reduzida e des-
tina-se quase exclusivamente às estradas-de-ferro. As explorações nas zonas 
florestais destinam-se principalmente à indústria de mobiliário, ou para cons-
trução, ou para postes de rêdes elétricas e telefônicas, também contribuindo 
para o atendimento das estradas-de-ferro. 

No Centro-Oeste, que tem na pecuária sua principal atividade, é de 
grande importância e muito difundida a exploração de madeiras para cêrcas 
visando geralmente o consumo local - 

A exploração de madeiras é feita em diversas áreas da região, de maneira 
mais ou menos intensa, e reveste-se de maior ou menor expressão econômica 
nas diferentes áreas, ocupando destaque particular a exploração madeireira 
atualmente empreendida no sudeste de Mato Grosso, na área florestal à mar-
gem direita do rio Paraná, onde existe um número considerável de serrarias. 

As produções em geral se destinam a suprir as necessidades locais, par-
ticularmente das cidades maiores da região. Por outro lado, parte da produ-
ção é exportada paraos grandes ccntros consumidores da região Sudeste. • 

Como atividades extrativas de menor importância citam-se a exploração 
do palmito no extremo sul de Mato Grosso e as generalizadas pequenas pro-
duções de carvão vegetal para uso doméstico. 

Na Região Meio-Norte o extrativismo possui destaque particularmente no 
Maranhão, onde a coleta constitui a principal atividade econômica do Estado, 
que tem no babaçu a principal fonte de renda. No Piauí a carnaúba surge 
como produto altamente explorado. 

O babaçu, planta nativa do Brasil, não ocorre apenas no Meio-Norte, po-
rém é nesta região, onde é notável a concentração dessa palmácea, que sua 
exploração assume maior expressão econômica. Entretanto, a população que 
vive de sua exploração, atividade em geral subsidiária da pequena lavoura de 
subsistência e comercial (arroz), é a de mais baixa renda do país. Isto se 
deve a uma série de fatôres, mormente a baixa cotação do produto a que 
estão sujeitos os produtores. 

A produção de babaçu no Meio-Norte corresponde à cêrca de 80% de 
tôda a produção do país. Se bem que a exploração seja generalizada em tôda 
a região, exceto a porção meridional do Piauí, as zonas de concentração da 
produção quase total estão no médio e baixo vales dos rios Pindaré, Grajaú, 
Mearim, Itapicuru e Parnaíba. 

O grosso da produção de sementes de babaçu da Região Meio-Norte se 
destina às usinas de beneficiamento e respectivas refinarias em Fortaleza, São 
Luís, Belém •e Parnaíba. 
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Jg. 46 - Babaçual em RiacMo perto do Município de Caxias. Est. Maranhâo.. Fot. 010. 

FIg. 47 - Carriaubal . perto do Município de Barras. Est., Piauí. Fot.' 010. 

O outro produto de alto valor econômico da região 6 a cêra de carnaúba 
explórada:princia1mente no Piauí e parte nordeste do Maranhão. •A palmeira 
dc carnaúba ocorre em formações densas e homogêneas, ao longo dos cursos 
de água, e ainda em terrenos mais secos, resistindo fàcilmente às sêcas mais 



—.69- 

prolongadas bem como às enchentes, As principais áreas de ocorrência, por-
tanto de maiores produções, encontram-se na porção setentrional do Piauí 
Constituindo importante fonte de renda da região, a queda de valor comei'. 
ciãl . do produto, verificada nos últimos anos, tem produzido reflexos na . eco. 
nomia regional. 

Além das já citadas, constitui atividáde extrativa na porção oriental dá 
região a exploração do óleo de oiticica e da fibra de caroá, esta sobretudci& 
parte semi-árida da região no sudeste dõ Piauí. 

EXTRATIVISMO MINERAL 

As . riquezâs minerais da Amazônia encontram-se ainda pràticamente' inex-
ploradas. 

Destacam-se as explorações de garimpo dedicadas à extração . do ouro e 
diamantes, feitas embasesgeralmente primitivas em diversas partes da região! 

As zonas, onde a garimpagem na Amazônia assume certa importância, 
são de modo geral Marabá no Estado do Pará, Nagazão, Macapá e . Amapá 
no. Território do Amapá, o Território de Rondônia onde o garimpo possui 
certa importância. 

As extrações mais significativas são sem dúvida as de ouro, diamantes e 
cristal de rocha. As informações quantitativas destas explorações são muito 
incompletas. 

Çonstitui empreendimento de magna importância no setor de explõração 
mineral, a extração de minérios de manganês, iniciada em 1956, iia serra dó 
Navio no Amapá. Organizada em bases modernas, a produção• dêsse minériô 
representa grande fonte de divisas para o país, sendo a maior responsável 
pelo desenvolvimento do território e fator ponderável na economia regionáL 

Recentemente, vem ganhando importância a exploração de minério de es.-
tanho, ou seja, da cassiterita. O Território de Rondônia é a zona de èon-
centração da produção, e que tem apresentado grandes atrativos à atividade 
mineradora, pôsto que a exploração . do ouro tem também apresentado resul-
tados promissores. 

No setor de recursos minerais, a expectativa e esperança se acham vôl-
tadas para a pesquisa e prospecção de petróleo e carvão na bacia sedimeh-
tal? amazônica. 

Finalmente, cumpre citar a exploração de calcário na zona Bragantina 
no Pará e a pequena extração de sal no litoral paraense, esta sem pxkijeção 
econômica marcante, realizada de maneira incipiente, mas assim mesmo con-
tinua a ser efetuada. 

Quanto ao Centro-Oeste, o extrativismo mineral é bastante intenso, sa-
lientando-se a exploração de cristal de rocha em Goiás, ouro no norte de 
Mato Grosso, diamantes em Goiás e Mato Grosso, manganês e ferro em. Mato 
Grosso, a par da exploração de minérios de titânio (rutilo), níquel, cobalto, 
estanho (cassiterita) em regiões de Goiás, além da mica em Goiás e calcários 
e mármores em . Goiás e Mato Grosso. 

As jazidas de cristal de rocha• são as que têm despertado 'réal interêsse 
industrial, além de serem as maiores do Brasil. Quanto ao garimpo de dia-
mantes, propicia a formação de um comércio dos mais perigosos e incertos 
na região, inteiramente sem benefícios para o Centro-Oeste, e com proveitos 
mais ilusórios que reais. 
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O ferro e o manganês são encontrados em Urucum, nas proximidades de 
Corumbá no Estado de Mato Grosso, onde a exploração não é muito intensiva, 
devido a estas jazidas se encontrarem distantes dos centros de consumo, sendo 
presentemente utilizado o trasporte fluvial pelo rio Paraguai. As reservas 
de manganês e ferro de Urucum estão calculadas em 30 milhões de toneladas, 
constituindo o mais puro minério das quantas jazidas existem no território 
nacional. 

Os calcários e mármorcs são explorados em diversas áreas, sendo difundido 
o aproveitamento para cal, (consumo local), tendo maior expressão a produ-
ção de calcário destinado às fábricas de cimento de Corumbá, Estado de Mato 
Grosso e as de Goiânia e Corumbá de Goiás no Estado de Goiás. 

A exploração mineral do Meio-Norte é pràticamente inexistente. É feita 
a exploração incipiente de calcário e gipsita, particularmente em Barra Corda, 
sendo o calcário também explorado em Carolina, Imperatriz e Araguatins. 

Para leste de São Luís, até o limite com o Ceará, o sal marinho é expio.. 
rado de forma um tanto incipiente, no litoral da região, onde as condições 
atmosféricas e oceânicas algo favoráveis, possibilitam a extração do sal nessa 
área costeira. 

Atualmente, a mais promissora perspectiva reside nas possíveis bacias 
petrolíferas que estão sendo pesquisadas nas áreas sedimentares do Maranhão. 

VIAS DE TRANSPORTE 

Na Região Norte são os transportes fluviais e flúvio-marítimos as prin-
cipais vias de penetração e circulação de riquezas, dispondo a Amazônia de 
magnífica rêde fluvial. É da ordem de 25.000 quilômetros a extensão nave-
gável da bacia Amazônica, onde o homem mais do que em qualquer outra 
parte se apresenta estreitamente vinculado ao rio. 

• 	Os tipos de embarcações utilizadas na região variam desde a pequena 
"montaria", canoa de pequeno porte, geralmente talhada à mão, aos navios 
de grande calado que sobem o Amazonas, até a altura de Manaus. 

Vários são os fatôres que favorecem a navegação na bacia Amazônica: 
o meio físico que dificulta a construção de vias terrestres, mas possibilita 
grandes extensões navegáveis no rio Amazonas e em vários de seus tributá-
rios; excepcionais condições de tráfego contínuo com o transporte marítimo; 
produção regional constituída essencialmente de matérias-primas, cujo trans-
porte mais indicado é o hidroviário, de frete mais barato. 

A navegação fluvial é sobremodo intensa no rio Amazonas e baixo curso 
de seus tributários. Para montante dos afluentes acentuam-se as consequên-
cias da tropicalidade do regime nas limitações à navegação. No baixo Ama-
zonas os afluentes encontram uma série de corredeiras não muito a montante 
de seus cursos, que impedem • a navegação contínua até um vasto interior. O 
contrário ocorre com os tributários maiores do médio Amazonas, como o Ma-
deira, Juruá, Purus e principalmente o Negro. 

Apesar da importância do transporte fluvial na Amazônia, destacam-se 
com real importância no conjunto da região, sbmente os três portos da cate-  

- 

goria dos aparelhados, que são os de Belém, Manaus e Macapá, êste último 
para etportação especializada de minérios. 

Bem menos importantes que os precedentes, mas ainda de relês-o para a 
região, citam-se os portos de Santarém e Óbidos no Pará; Paratins, Itacoa-
tiara e Tefé no Amazonas: Cruzeiro do Sul. Pôrto Acre e Rio Branco no 
Acre; Pôrto Velho em Rondônia; e Bela Vista em Roraima. 
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O transporte rodo-férroviário pràticainènte desaparece na preséna da na-
vegação fluvial. Sômente na zona de Bragantina desenvolveu-se uma rêde 
rodoviária satisfatória, que liga a região a Belém. Além déste sistema, s&. 
mente no Amapá se encontra uma rêde rodoviária de alguma expressão 

Merecem destaque as duas vias de penetração rodoviária, as maiores até 
hoje construídas no Brasil, que são a Belém-Brasília e a Brasília-Acre. Pre-. 
sentemente acham-se em construção estradas de rodagem que virão a ligar 
Manaus a Bela Vista e Pôrto Velho a I'rianaus. 

Das ferrovias existentes na Amazônia, a Madeira-Mamoré e a Estrada-
de-Ferro Tocantins funcionam como meio precário de ligação entre um sis-
tema hidrográfico e outro. A ferrovia de maior importância para a região e 
de feições modernas é a Estrada-de-Ferro do Amapá construída para o trans-
porte de minério de manganês. 

Os transportes aéreos estão consideràvelmente desenvolvidos na região. 
Isto naturalmente se deve às grandes distâncias entre os vários núcleos habita-
cionais, bastante dispersos entre si e à imprescindível necessidade de trans-
porte e comunicação rápidos com outras regiões do país. 

Já na Região Centro-Oeste, o meio físico não possibilita uma prepoide-
rância marcante da navegação fluvial, como ocorre na Região Norte. No Cen-
tro-Oeste a navegação fluvial tem grande importância na bacia do Paraguai, 
sendo bem menor no rio Paraná - Talvez no futuro com um maior desenvol-
vimento da região, venha a navegação fluvial crescer em importância. 

Atualmente, observa-se um surto de desenvolvimento no sistema de trans-
porte ferroviário, e isto ocorre sem dúvida devido à característica da econo-
mia da região, que se baseia na criação do gado, em parte considerável trans-
portado por via férrea. 

As principais ferrovias do Centro-Oeste são: E. F. Noroeste do Brasil; 
a E. P. Goiás; a Rêde Mineira de Viação; e a E. P. Mogiana. Possivel-
mente, a mais importante na região seja a Noroeste do Brasil que se inicia 
em Baum no Estado de São Paulo e termina em Corumbá no Estado de 
Mato Grosso, possuindo um ramal que serve a Ponta Porã ao sul de Mato 
Grosso. 

Sôbre o sistema rodoviário tem ele alcançado um razoável desenvolvi-
mento, igualmente devido ao estilo da economia regional da área. A maior 
dificuldade para o sistema no Centro-Oeste reside no regime climático da re-
gião, que, caracterizando-se por um período sêco e um chuvoso bem defi-
nidos, cria uma situação difícil de ser contornada, ou seja, no período sêco 
que coincide com• o inverno as rodovias encontram-se normalmente em bom 
estado, na época das chuvas, que coincide com o verão, tomam-se elas pre-
cárias e algumas vêzes temporàriamente intransitáveis. 

Atualmente as rodovias mais importantes para Mato Grosso são as que 
ligam Cuiabá-Campo Grande-São Paulo, Cuiabá-Goiânia, e Cuiabá-Pôrto Ve-
lho. São de importância relevante em Goiás a rodovia que liga Belo Hori-
zonte a Brasilia e esta a Goiânia, a rodovia Goiânia-São Paulo e a Brasilia-
Belém. 

Outras rodovias se destacam, como a que faz a ligação Cuiabá-Goiânia, 
Brasília-Fortaleza e Goiânia-Aruanã, porém, não fazem estas parte daquele 
primeiro grupo que possui uma importância preponderante para o dcscnvol-
vimento regional. 

Os transportes aéreos no Centro-Oeste caracterizam-se por um desenvol-
vimento marcante, os mais importantes aeroportos são sem dúvida, os de Bra. 
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sflia;:'Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. Possui a região um total aproximado 
de 160 aeroportos, incluindo-se naturalmente neste número os de, pequena 'ex-
tensão, destinados normalmente ao serviço de táxi aéreo, sistema de locomoção 
muito difundido no Centro-Oeste. 

No Meio-Norte, 'a navegação fluvial é.. bastante dificultada pelo tipo de 
relêvo da região e tropicalidade da regime, sendo praticada geralmente ao 
longo do Itapecuru, Grajaú, Mearim, .Pindaré e Parnaíba, principalmente ao 
longo do médio e baixo curso dêsses rios. No tocante a transportes porvia 
marítima, . esta modalidade á. pouco.desenvolvida na região. Iremos observar 
um visível movimento nos portos de São Luís, Putoia no Maranhão e Par-
naíba no Piauí; por êles normâlmente escoa, a produção da' região. 

' -A rêde rodoviária do Meio-Norte 'é consideràvelmente deficiente, 'desta-
cando-se em importância as ligações São Luís-Teresina e desta a Floriano e 
Picos. Fator. relevante no desenvolvimento do sudoeste da região tem sido a 
ponstrução da Belém-Brasília, que abriu novas perspectivas àquela área do 
Maranhão e extremo norte de Goiás. 

Os transportes aéreos no 'Meio-Norte não são muito desenvolvidos, nor-
malmente a intensidade de tráfego -aéreo na região não supera a ordem de 
10 viagens em média por semana, excetuando-se a ligação Belém-São . Lüís .que 
chega a alcançar a média de 15 viagens. No restante da região tal intensidade 
de tráfego dificilmente é atingida. 
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CAPITULO 2—. O MAPA DE SOLOS 

INTRODUÇÃO 

O mapa de solos abrange a área de 6.008.908 km' que inclui os Estados 
do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Goiás, Mato Grosso, os Territó-
rios de Rondônia, Roraima, Amapá e o Distrito Federal. 

Não obstante 'ter-se empregado a denominação de mapa esquemático, é 
êle, em realidade, parte exploratório, parte àquemático, uma vez que se car-
tografararn zonas com apoi& de verificação de - campo medianamente a poucõ 
intensiva suficiente para levantamento exploratório, e outras com generali-
zação bem maior, contando-se apenas com esporádicas averiguações dos solos, 
em locais muito esparsos, sendo que em extensas áreas não houve verificáção 
de campo. 

Foi portanto variável a metodologia de desenvolvimento, conforme expôsto 
mais adiante e, a rigor, o mapa em questão deve ser considerado do tipo esque-
mático-exploratório. 

MAPA-BASE E ESCALA 

Sendo o mapa a forma de representação geográfica dos solos e pôsto tra-
•tar-se do levantamento de uma superfície.considerável do país, tanto a questão 
da escala, como da disponibilidade de base ! cartográfica constituiram fatôres 
iniciais de grande importância por afetarem a natureza do trabalho que se iria 
executar. 

Na seleção do mapa-base, diversos requisitos foram considerados. 
Deveria ser suficientemente grande para permitir mostrar considerável 

detalhe geográfico de solos, porém passível de apresentação em forma cômoda 
para uso e manuseio, bem como haver disponibilidade de matrizes da base para 
preparação do mapa. Deveria possibilitar fôsse o mapa de solos impresso a 
custo relativamente baixo. A base deveria ! conter elementos cartográficos sul i-
-cientes como referências para a compilação do mapa de solos e permitir fácil 
orientação pelos usuários. 

Verificou-se, então, que o mapa do Brasil na escala de 1:5.000.000 era a 
alternativa mais favorável à conciliação das condições acima mencionadas. 

Assim, o mapa de solos foi preparado sobre a mais recente base planimé-
trica do Brasil na escala 1:5.000.000 (projeção policônica), organizada pela 
Divisão de Cartografia do Conselho Nacional de Geografia. 

Houve o intuito de preservar ao máximo as informações da base, sem pre-
juízo da legibilidade do mapa de solos. Para tanto, procurou-se obter uma 
apresentção satisfatória, utilizando-se o azul para a hidrografia, cinza para 
os demais elementos• da base e o prêto pan os símbolos e delineações do. tema 
pedológico, sendo usadas diversas outras côres para distinção de conjuntos de 
unidades de mapeamento. 

MtTODO DE ELABORAÇÃO 

1. Elementos cartográficos básicos. 
Para desenvolvimento do: mapa de solos, foi utilizada a documentação car-

tográfica disponível, compreendendo mapas de levantamento de solos, geoló-
gicos, de relêvo e geomorfologia, climáticos e de vegetação. 

Recorreu-se ao uso de -fotoíndices . (escalas 1:100.000 a 1:250.000), das 
coberturas aerofotográficas existentes que abrangessem extensões consideráveis. 
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Os esboços do mapa de solos foram sucessivamente trabalhados sôbre fo-
lhas da carta do Brasil ao milionésimo e os mais atualizados mapas do Brasil 
nas escalas 1:2.500.000 e 1:5.000.000 organizados pela Divisão de Cartografia 
do Conselho Nacional de Geografia. 

2. Técnica empregada. 

Consistiu na combinação de diversos processos, expostos a seguir. 
& Compilação de levantamentos de solos. Para as poucas áreas onde já exis-
tiam mapas e dados sôbre solos, foi feita generalização e conversão de legendas, 
e nessas parcelas o mapa de solos foi desenvolvido a partir desses elementos. 
b. Execução cio levantamentos exploratórios. Em zonas relativamente me-
nos distantes, mais acessíveis por transporte terrestre motorizado e não com-
preendidas em "a", foi o mapa de solos desenvolvido com apôio em verificações 
de campo medianamente a pouco intensivas dos solos. 

Essas verificações de campo foram realizadas ao longo das estradas, prin-
cipalmente na metade sul dos Estados de Mato Grosso e Goiás, centro-norte do 
Maranhão e metade norte do Piauí. Para essas zonas, as informações sôbre a 
composição das associações de solos resultaram de prospecções procedidas no 
terreno. 

Os limites foram em grande parte compilados de outras fontes, baseados 
em correlações entre mudanças de solos e diferenças de combinação de formas 
de relêvo, litologia, vegetação e clima com apôio nas constatações feitas ao lon-
go dos itinerários percorridos. 

Em parte das áreas abrangidas por êsscs levantamentos explorat6rios, o 
mapeamento foi desenvolvido contando-se com o recurso adicional da inter-
pretação expedita de fotoíndices das coberturas aerofotográficas disponíveis 
de grandes extensões. 
c. Interpretação por correia ção geográfica. Em amplas zonas pouco ou não 
exploradas, de difícil acesso, escassamente povoadas ou muito distantes, as es-
porádicas verificações de solos e observações de campo, anteriores ou realiza-
das para o presente trabalho, não possibilitaram mais do que a compilação 
de mapa esquemático de solos. 

Em tais áreas foi o mapá de solos desenvolvido por processo dedutivo, 
segundo princípio de previsão da natureza e distribuição de solos em função 
das combinações de fatores mesológicos dos quais resultam. 

Assim, com apôio na documentação cartográfica e dados disponíveis, a com-
pilação do mapa, nesse caso, foi baseada em inferências decorrentes de corre-
lações entre os solos e os fatôres responsáveis por sua formação, i.e., condições 
climáticas, vegetação, forma de relêvo e drenagem, natureza da rocha matriz 
e material originário e seu comportamento previsível ante a meteorização. 

A par dos princípios gerais bastante conhecidos, essas correlações deriva-
ram em parte das constatações procedidas em zonas adjacentes compreendidas 
em "a" e "b", a partir das quais foram feitas extrapolações e, em parte, 
de ocasionais e esparsas observações de campo em áreas mais interiorizadas, 
que, à guisa de pontos de amostragem muito rarefeita, serviram de apôio pan 
aferir deduções, formular generalizações e estendê-las a amplas zonas carentes 
de verificação no terreno. 

Nas parcelas cobertas poi levantamentos aerofotográficos extensos, o mapa 
de solos foi desenvolvido pelo processo de dedução, conjugado com a interpre-
tação expedita de fotoíndices. 

Em quaisquer dos casos, para essa parte esquemática do mapa de solos, 
as delineações foram largamente compiladas, conforme mudanças marcantes üoa 
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padrões de formas de relêvo, litologia, tipos de vegetação primitiva e condições 
climáticas, uma vez que só se contou com esporádicos dados de solos, de resto 
insuficientes para prover informações precisas sobre a distribuição dos dif e-
rentes solos. 

3. Procedintento. 

O roteiro adotado para produção do mapa de solos foi o desenvolvimento 
gradativo por aproximações sucessivas. 

Essa elaboração compreendeu diversas fases de operações, nem sempre 
muito distintas e muitas vêzes de realização simultânea. 

Preliminarmente foi feita revisão bibliográfica, visando obtenção de dados 
e documentação cartográfica de trabalhos anteriormente realizados e em pro-
cesso, pertinentes a solos, geologia, relêvo, vegetação, clima e foram obtidos 
os fotoíndices de levantamentos acrofotográficos extensos. Folhas da carta do 
Brasil na escala 1:1.000.000, mapas do Brasil nas escalas 1:2.500.000 e . - - - 
1:5.000.000 foram utilizados como base cartográfica para desenvolvimento do 
esbôço inicial, esbôço intermediário e compilação do mapa final. 

A primeira fase dos trabalhos constou do exame dos dados e elementos 
básicos coligidos, quando se analisaram as informações contidas em trabalhos 
e mapas de geologia, relêvo, vegetação e clima, conjugadas com informações 
existentes.de solos e o pouco conhecimento pessoal que se tinha das regiões em 
causa e de seus solos. Ao mesmo tempo foram analisadas as possibilidades car-
tográficas oferecidas pelos mapas básicos que se iriam utilizar. 

Os objetivos foram vários, a saber: 

a. Listagem dos solos já conhecidos, acrescida dos solos de ocorrência pro-
vável ou possível e organização de legenda pedológica de referência (classes de 
altos níveis categóricos), que se julgou inicialmente adequada pan o mapea-
mento. Tal legenda teve sempre caráter transitório no decorrer da elaboração 
do mapa, uma vez que foi êle desenvolvido por tentativas, com legenda de 
mapeamento em aberto. Assim, passou a legenda por sucessivas revisões e rea-
justamentos durante todas as fases de feitura do mapa, evoluindo gradativa-
mente com a progressão da compilação do mapa. 
b. Avaliação e estabelecimento temporário de critérios para subdivisão das 
classes de solos, segundo fases julgadas apropriadas para as interpretações do 
mapa de solos que se tinha em vista. 
c. Presumir o tipo aproximado de unidades de mapeamento compatíveis com 
a escala e natureza do mapa de solos pretendido e fazer estimativa de "padro-
nagem", extensão de áreas mínimas em harmonia com a legibilidade satisf a-
tória do mapa pedológico e determinar dimensões de área mínima absoluta 
passível de representa*ão cartográfica. 
d. Planejamento inicial das verificações exploratórias no terreno para iden-
tificação dos solos e verificar suas relações com as condições ambientais, se-
gundo percursos selecionados de maneira a pro-'er o quanto possível, ampla 
cobertura em diferentes zonas ou províncias geológicas, climáticas, geomórficas 
e de tipos de vegetação. 

A maioria das operações iniciadas nessa primeira fase tiveram prosse-
guimento nas fases subseqüentes, por fôrça da interdependência entre as 
mesmas. - 

A segunda fase consistiu na composição gradual dum primeiro esbôço 
'bruto" do mapa de solos, utilizando-se folhas na escala 1:1.000.000 como base 

para compilação. 
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O desenvolvimento dêsse primeiro esbôço começou pelás poucas áreas onde 
já existiam -levantamentos de -solos, que foram generalizados -na transposição 
para a nova base. 'Em: seguida• as delineações foram desenvolvidas de acôrdo 
com a seguinte progressão: áreas cobertas por fotoíndices e com 'apôi&.- de 
verificação de campo; áreas com fotoíndices sem apôio de campo; áreas sem 
fotoindices mas com apôio de campo; e finalmente, áreas sem ..fotoíndices.e 
sem possibilidade de verificação de campo. 

Os primeirós traços foram sempre lançados partindo das zonas mais fa-
vorecidas por documentação cartografica de apôlo, sobretudo mapas geologicos 

Fêz-se a conjugação das "informações extraídas de trabalhos e mapas geo-
lógicos, geomÓrficos, de vegetaão, climáticõs, mapas hipsométricos è, quando 
- existentes, fotoíndices. 

Procedeu-se a interpretação integrada dessas informações, com base em 
corielações entre solos e condições ambientais, adotadas como hipóteses tenta-
tivas de trabalho, aferidas e reformuladas gradativamente com õ decorrer ds 
trabalhos, mediante constatações no terreno. 

Segundo esse procedimento foram sendo desenvolvidas as delineações pe-
dológicas, grandemente orientadas pelas indicações de coincidências com limites 
geológicos, topográficos, de padrão de vegetação, padrão de rêde de drenagem 
e limites climáticos. 

Como de preceito, o estabelecimento das delineações foi norteado pelo pro-
pósito de delimitar unidades pedológicas de mapeamento, formuladas, no caso, 
em têrmos de amplas associações de. solos, segundo fases dêstes. 

Para se manter o devido contrôle -da legenda de mapeamento, à medida 
que se desenvolvia o esbôço, eram considerados quais os componentes pedoló-
gicos e fases envolvidas e se ia desenvolvendo o registrõ metódico da constitui-
ção de cada associação delimitada. Obviamente, essa legenda de mapeamento 
teve sempre caráter provisório, evoluindo paralelamente com a progressão dos 
esboços do mapa e perante os resultados de análises de solos procedidas. 

Nas parcelas com fotoíndices, largos traços iniciais foram desenvolvidos 
sôbre êles, contando-se com o recurso adicional de interpretação expedita dos 
mesmos, e feita transferência para a base na escala 1:1.000.000, passando pelas 
necessárias generalizações. 

Verificações exploratórias de campo foram realizadas nessa segunda fase 
e continuaram pelas fases seguintes, visando: contrôle direto dos solos (cons-
tatação da natureza e distribuição) ao longo dos roteiros percorridos; compro-
var relações entre solos e meio-ambiente; e a amostragem de solos para aná-
lises de laboratório (cf. Capítulo 4). 

Diversas revisões foram procedidas durante a elaboração dêsse esbôço na 
escala 1:1.000.000, sendo que no estágio final dessa compilação, procurou-se: 
vistoriar o todo das delineações; avaliar as delineações de acordo com a le-
genda pedológica de referência; atualizar a legenda pedológica de referencia; 
conferir a legenda de mapeamento e codificações adotadas na mesma e no 
mapa; e promover os reajustes cabíveis. 

Essas operações foram repetidamente realizadas no decorrer dos trabalhos 
das fases posteriores, até o término, do manuscrito de compilação do mapa. 
final. 

Á terceira fase consistiu na elaboração de um esbôço !ntermiáHo  sôbre 
mapa do Brasil na escala 1:2.500.000 como base cartográfica. 

Essa aproximação do mapa foi compilada mediante transposição 'com ge-
neralizações. Fêz-se a transferência visual das delineações reduzindo-as para 'a 
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nova base, implicaido em algumas simplificáções e ajustamentos de traçados, 
bem como alguma fusão de unidades de mapeamento, procürando obter-se com-
posição cartográfica em harmonia com a escala menor. 

A identificação das unidades de mapeamento continuou sendo gradativa-
mente adaptada ao contrôle dos solos no terreno. Por vêzes as modificações 
tiveram repercussão no conjunto do desenho geral, que• foi sendo aperfeiçoado 
em função de revisões progressivas e procedidos os reajustamentos na legenda 
de mapeamento. 

A quarta e última fase constou da compilação do mapa de solos na escala 
1:5.000.000, previamente estabelecida, como escala final de apreaStação.. 

Foi procedida a transposição dos traçados com generalizações para a nqva 
base, foram efetuadas revisões e adaptadas as delineações e legenda de mapea-
mento, de modo a obter.se a harmonização desejável e submetido o conjunto 
do desenho geral a uma inspeção final. 

A seguir o todo das delineações foi redesenhado de forma, suficientemente 
desenvolvida para ser apresentado como compilação do manuscrito acabado 
para impressão. 

REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS UNIDADES 
E LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO 

No mapa de solos figuram 88 unidades de mapeamento, na grande maioria 
constituídas de diversas classes de solos (classes de'altos níveis categóricos) e 
fases, compondo associações, quer pela coexistência da distribuição geográfica 
não permitir representação individualizada' dos solos .na escala do mapa uti-
lizado, quer pela deficiência. atual de informações' impossibilitar a separação 
cartográfica dos mesmos. 

O mapa 'evidencia nitidamente que não 'hõuve nivelamento das unidades 
de mapeamento e, 'assim, as variações de detalhes cartográficos (delimitações 

onstituição das associações) .sãõ principalmente devidas, à variação de me-
todologia' de desenvolvimento, conforme esclarecido anteriormente. 

A uniformização cartográfica foi sacrificada em favor da apresentação da 
maior quantidade de informações sobre os solos, sem maiores prejuízos da legi-
bilidade' do 'mapa e procurando-se alcançar a conciliação desses intuitos me-
diante adequações .relativamente satisfatórias na estrutura da legenda e 'na 
codificação de côres e símbolos usados-para distinguir áreas no mapa. 

Na 'representação cartográfica e- construção da legenda, houve empenho 
enï se conseguir um balanceamento, pelo menos aproximado, entre:: organização 
das informações -geográficas dos solos, preservando a relativa precisão e por-
menor os mais favoráveis ao potencial de interpretação permissível pela escala 
do mapa; redução de complexidade técnica e simplificação de apresentação 
a uih nível mínimo razoável, tõndo em vista a compreensão e 'uso do mapa. 

Para que resultasse útil, o mapa - objetivava possibilitar o máximo poten-
cial de interpretação, a despeitd da limitação imposta por sua escala' bastante 
pequena, a par da metodologia de desenvolvimento, que implicavam' forçosa-
tnente' em alto nível de generalização cartográfica e taxonômica dos solos. 

'Nessa circunstftncia, áreas individuais de solos e' fases dêstes, mesmo quan-
do de extensão relativamente merioiÇ forãm consideradas, dispensando-se par-
ticular atenção aos solos e fases favoráveis ou relativamente mais 'favoráveis 
para' aproveitamento agrícola. - Como 'as áreas das diferentes' unidades de- solos 
e fases não poderiam ser representadas individualmente, a- menos que' fôssem 
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suficientemente grandes e contínuas (várias centenas de .lcm2),  foram elas 
combinadas em associações, o que veio acarretar aumento do número de uni-
dades de mapeamento, mas, dêsse modo, provendo mais informações e propi-
ciando maior potencial de interpretação, uma vez que tais solos e fases figuram 
como têrmos das associações. 

Um grande número de unidades de mapeamento foi necessário para aco-
modar em associações as unidades de solos principais e, sobretudo, a multipli-
cidade de combinações de subdivisões delas, importantes para fins de inter-
pretação. Porém, as unidades de mapeamento, embora numerosas, foram esta-
belecidas para distinguir áreas compatíveis com apresentação na escala - - - - 
15.000.000 e, por outro lado, muitos limites, cujo traçado mais exato seria 
bastante intrincado, foram atenuados para facilitar leitura do mapa. 

Reconhece-se que o grande número de unidades de mapeamento (total de 
88) constitui fator bastante desfavorável para permitir obter-se legenda abre-
viada e fâcilmente compreensível, desvantagem essa que se procurou com-
pensar, recorrendo-se à adoção de legenda de múltiplo nível. 

Conforme se encontram apresentadas• no mapa e identificadas na legen-
da, as associações informam sôbre as principais unidades de solos e fases 
integrantes e possibilitam estimativas das proporções de ocorrência, mas f a-
lham quanto à distribuição de áreas individualizadas dos componentes asso-
ciados. 

Cada unidade de mapeamento é caracterizada pelas principais unidades 
de solos e fases componentes, consideradas por ordem de importância de ex-
tensão, conforme esclarecimento aposto à legenda do mapa e convenções indi-
cadas no rodapé, adotadas para especificar componentes dominantes, codomi-
nantes e subdominantes. 

No entanto, as unidades de mapeamento compreendem adicionalmente ou-
tras classes de solos e fases, de extensão reduzida em relação aos componentes 
principais, sendo consideradas como inclusões, que não constam da legenda do 
mapa, mas, as de maior relevância, encontram-se registradas na seção "As 
Unidades de Mapeamento (Legenda Ampliada)" no Capítulo 3. 

A conceituação das diversas unidades (classes) de solos e fases que cons-
tituem as unidades de mapeamento e dados de características morfológicas, 
físicas, químicas e mineralógicas dos solos acham-se apresentados nos CapI-
tulos3e4 

Na organização da legenda, procurou-se dar uma disposição o tão fun-
cional quanto se pôde, principalmente devido à dificuldade representada pelo 
grande número de unidades de mapeamento. 

Para tanto, foi ela construída de modo a, segundo a classificação do solo 
associado dominante ou primeiro codominante, ordenar as unidades de ma-
peamento formando-as em grupos hierarquizados, vindo a corresponder a três 
níveis de escalonamento de generalização, a saber: unidades de mapeamento 
individualizadas, em número de 88; conjuntos de unidades de mapeamento do- - 
minadas pela mesma classe de solo principal, perfazendo 15 agrupamentos de 
generalização intermédia; e agregados dos grupos precedentes, conforme ali-
nidade genética do solo dominante de cada grupo, constituindo 5 agrupamen-
tos de maior generalização. 

Em consonância com essa hierarquização, foi estabelecida codificação de 
côres e simbolos usados para identificar áreas no mapa de solos, no intuito 
de possibilitar leitura a diferentes níveis de generalização. 

A cada classe de solo principal - dominante ou primeiro codominante de 
unidade de mapeamento - foi consignada uma, côr específica e um símbolo, 
formado por letras derivadas da denominação do solo. 
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No mapa as associações estão coloridas de acôrdo com a unidade de solo, 
dominante ou primeiro codominante. A seleção de côres foi feita por grupos, 
buscando-se obter uma certa correspondência entre similaridade genética de 
solos e sixnilaridade de côres (matizes de uma mesma família), de modo a 
favorecer destacarem-se "regiões pedológicas" integradas por várias associa-
ções, nas quais predominam unidades de solos genêticamente afins. 

Da forma como as unidades de mapeamento se acham apresentadas, o 
mapa possibilita visualização a diferentes níveis dc generalização, que, em 
escalonamento decrescente, correspondem respectivamente: a) regiões ou pro-
víncias pedológicas distintas, formadas por grupos de associações dominadas 
por diferentes unidades de solos genêticamente relacionados - representadas 
no mapa por conjuntos de côres semelhantes; b) grupos de associações várias 
nas quais predominam uma determinada unidade de solo principal - repre-
sentados por côr específica e notação de letras (indicativos do solo dominante 
ou primeiro codominante) comuns a tôdas as associações de cada grupo; e) as-
sociações individualizadas dentro de cada grupo, distinguidas pela combinação 
de um mesmo solo dominante com diferentes solos associados, ou tão sômente 
devidas à diversidade de classes gerais de textura e de fases de vegetação e 
relêvo dos solos que compõem a associação - indicadas pela notação numérica 
proposta às letras do símbolo. 

Assim o exame do mapa expõe à primeira vista indicações de ordem mais 
geral, retratadas pelas gamas de côres e conjuntos delas. Entretanto, o mapa 
oferece informações algo mais precisas e pormenorizadas, expressas pela codi-
ficação de símbolos que identificam cada mancha no mapa, aos quais corres-
pondem distintas associações de unidade de solos, subdivisões por classes de 
textura ou fases de vegetação e relêvo. 

ALCANCE E LIMITAÇÕES DO MAPA 

Tendo por objetivo intrínseco o conhecimento da natureza dos solos e sua 
distribuição geográfica, o mapeamento realizado tenciona ser uma fonte efetiva 
de dados atualizados na época de sua realização, referentes às regiões abrangi-
das, de forma a prover informações essenciais que podem servir a fins diversos. 

Em razão de conjunto de impedimentos de tempo, dados e documentação 
cartográfica e aerofotográfica pré-existentes, recursos humanos disponíveis, ex-
tensão das regiões envolvidas e dificuldade de acesso e penetração em amplas 
áreas, o presente mapeamento visou ao conhecimento preliminar, em grandes 
linhas, dos recursos de solos existentes. 

O mapa produzido retrata um panorama global dos conhecimentos resul-
tantes das investigações levadas a efeito. Conseqüentemente, a variação do seu 
grau de generalidado tem estreita correspondência com o grau de generalidade 
das constataçõcs e elementos que lhe serviram de base. 

Assim sendo, o presente mapeamento se caracteriza como inventário gene-
ralizado, e a destinação principal foi identificar áreas mais promissoras para 
utilização agrícola permanente, em função de solos dotados de maior fertili-
dade natural, e proporcionar elementos orientadores na formulação de políti-
ca e ação Lutara dirigida ao desenvolvimento das regiões em causa. 

A realização de trabalho da amplitude do ora apresentado, mesmo quando 
considerado seu elevado nível de generalidade, decorreu da crescente necessi-
dade de elementos de orientação para decisões referentes à expansão da fron-
teira de aproveitamento agrário das terras e à opção do sistemas de utilização 
de novas áreas interiorizadas. Ao mesmo tempo, a realização do trabalho, de. 
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correu da carência de conhecimentos, maior antes que agora, dos recursos po-
tenciais de solos das regiões abrangidas pelo mapeamento. 

Para a execução do presente mapeamento e diante dos motivos que de-
terminaram sua realização, a sistemática de elaboração adotada, o tratamento 
aplicado aos dados e elementos básicos e os critérios empregados nas distinções 
de unidades de mapeamento foram estabelecidos de modo a fornecer dados bá 
sicos sêbre os solos das regiões abrangidas, e prover ao mesmo tempo dados 
complementares que possibilitassem as interpretações que se pretendiam quan-
to ao •  potencial de uso dos recursos de solos para fins agrícolas. 

• 	As interpretações derivadas, do mapa de solos, expressas em têrmos de ava- 
liação •de aptidão agrícola dos solos, segundo diferentes tipos ou sistemas de 
utilização das terras, se encontram apresentadas nos três mapas interpretativos 
anexos ao texto. 

lteconhecidameuite, o interêsse pelos solos como recurso de produção agrí-
ëola influenciou a execução do mapeamento. Todavia essa predisposição não 
significa que a utilização do mapa de solos se limite à agricultura, mas que 
será poss'ivekncnte mais relevante para esta do que para outras aplicações. 

O mapeamento realizado possibilita pois a avaliação generalizada dos re-
cursos de solos para o conjunto dessas três grandes regiões do país• e revela, 
de modo sintético, os aspectos essenciais quanto às limitações e potencialidade 
•dos solos de diferentes zonas para desenvolvimento agrícola. 

Proporciona indicações de zonas ou áreas dotadas de recursos de solos 
que lhes confercm maior importância em têrmos de prioridade para aprovei-
tamento das terras. Ao mesmo tempo, o presente mapeamento oferece base 
e orientação para estudos subseqüentes e para investigações mais circunstan. 
ciadas dos recursos de solos visando ao desenvolvimento de tais áreas. 

O mapeamento das regiões abrangidas assume função de importância fun-
damental, por prover informações geográficas referentes aos solos, que tornam 
possível a transferência de conhecimentos e experiência de utilização das ter-
ras, transferência essa que só pode ter êxito se consideradas as semnlhanças e 
diferenças de condições geográficas, climáticas e de solos entre zonas e áreas 
cônsideiadas,:bem comoas condições sócio-econômicas imperantes. 

Tantô o mapa de solôs, como os decorrentes mapas interpretativos podém 
ser- uru tanto imprecisos para• certas áreas. Entretanto, constituem êles o mais 
rácente e acurado inventário de recursos de solos abrangendo globalmente as 
regi6es em causa. tste fato e as - aplicações anteriormente expostas, não• só 
indicam o valor dos mapas, mas também põem em destaque a necessidade de 
aprimorar esse tipo de informações, principalmente pela obtenção de melhor 
conhecimento da natureza e distribuição dos solos para as, zonas em que tais 
informações são deficientes ou inexistentes. 

Ainda que a consecução do presente mapeamento e interpretações deri-
vadas signifiquem-um avanço destacado em relação à situação anterior; faz-se 
necessário mencionar algumas limitações que lhe são inerentes, mesmo que isso 
implique em repetição de observações assinaladas em diversas partes do texto 
e nos-mapas. 

É óbvio que a pequena escala do mapa restringe a precisão e o pormenor 
da informação que pode-ser apresentada. Por outro lado, as informações sôbre 
os solos de algumas zonas padecem de deficiência devido a insuficiente e in-
completa verificação no terreno ou muito escasso conhecimento dos solos que 
compõem - algumas - áreas, - conforme . anteriormente expôsto na seção "Método 
de. Elaboração" neste Capítulo .2. 

A disponibilidade de cobertura aerofotográfica, exequibilidade de pene 
tração em determinadas zonas, assim como a precisão dos dados geológicos, geo 



mórficos, climáticos e fitogeográficos utilizados para desenvolver o mapeamen-
to, influem na variação de precisão e pormenor do mapa de solos e dos mapas 
de interpretação dêle derivados, sendo a confiabilidade maior ou menor, de-
pendendo principalmente da intensidade de verificação dos solos no campo 
e da disponibilidade de cobertura aerofotográfica. 

Embora se tenha procurado tirar o máximo partido dos elementos dispo-
níveis na sua elaboração, a deficiência de dados para extensas áreas das re-
gides abrangidas, por si só, já justificaria mais que plenamente a precaução 
que se deve ter ao utilizar o mapa de solos e, conseqüentemente, os de inter-
pretação desenvolvidos a partir dêle. 

É evidente que um mapeamento deste tipo - esquemático-exploratório - 
não tem nem poderia ter caráter definitivo, O Mapa de Solos requererá revi-
sões e reformulações futuras ditadas pelo incremento de informações e maior 
prccisáo de dados sobre identificação e distribuição dos solos das regiões com-
preendidas pelo levantamento. 

Nunca seria demais relembrar que uma escala cartográfica, como é a 
1:5.000.000, na qual 1 centímetro linear no mapa equivale a 50 quilômetros 
no terreno, impõe grande limitação sóbre o que pode ser mostrado e portanto, 
sôbre o que pode ser interpretado. Um mapa nessa escala proporciona infor-
mações aplicáveis nas interpretações mormente a nível de grandes regiões 
ou estados de ampla extensão territorial. Posteriormente, alguma interpreta-
ção poderia ser cabível a nível de zona fisiográfica de considerável extensão. 
Porém o mapa é manifestamente inadequado para interpretação a nível local, 
não oferecendo condições de precisão para informação acurada, mesmo de for-
ma aproximada, dos solos específicos de áreas pouco extensas. Nesse sentido, a 
precisão é tanto menor quanto mais restrita fôr a extensão da área considerada. 

Conforme explicado na seção "Método de Elaboração" neste Capítulo 2, 
o desenvolvimento e a compilação do mapa foram procedidos mediante me-
todologia variável - verificação de campo e interpretações de diferentes in-
tensidades - não apresentando o mapa precisão e confiabilidade uniforme. Por 
essa razão, tanto no mapa de solos, como nos de interpretação, encontra-se in-
serido um pequeno mapa que esquemàticamente indica, de modo aproximado, 
o grau de confiabilidade das informações cm que foi baseada a compilação 
do mapa, especificando as partes onde se contou com verificação dos solos no 
terreno, partes onde se contou com interpretação de foto-índices e partes de-
rivadas de interpretação de dados geológicos, gcomórficos, climáticos e de ve-
getação. 



CAPITULO 3 - UNIDADES DE SOLOS E UNIDADES 
DE MAPEANENTO 

INTRODUÇÃO 

Neste capítulo procura-se apresentar breves informações relativas às uni-
dades de solos envolvidas na composição das unidades de mapeamento. As 
unidades de solo de maior importância, em têrmos de extensão, acham-se re-
gistradas como componentes das unidades de inapeamento, constantes da legen-
da do mapa de solos. Unidades de solos de extensão telativamente limitada, 
mas consideradas relevantes, encontram-se registradas na seção "As Unidades 
de Mapeamento (Legenda Ampliada)" mais adiante neste Capítulo 3. 

Conforme considerações já apresentadas nas seções "Método de Elabora-
ção" e "Representação Cartográfica das Unidades e Legenda de Identifica-
ção" no Capítulo 2, as unidades de mapeamento da legenda de identificação 
comp6em-se de unidades de solos de categoria elevada - nível de grandes gru-
pos ou aproximado. 

A conceituação das unidades de solos e a explanação de critérios adotados 
para identificá-las, que vão apresentadas a seguir, talvez sejam bem menos 
precisas que o desejável. Entretanto, pode-se bem compreender que essas de-
ficiências constituem uma decorrência da própria natureza do mapeamento 
(baixa intensidade), como também da amplitude de variação de característi-
cas das classes de solos consideradas, bcm como da natureza generalizada ine-
rente ao mapa. Sem dúvida, essas deficiências se devem ainda, em grau maior 
ou menor, à imperfeição de entendimento que se tem dos solos e à imperfei-
ção nos critérios adotados e aplicados para classificá-los. 

As unidades de solos aqui tratadas são as julgadas importantes pela ex-
tensão territorial da ocorrência, por comporem associações de solos conside-
radas expressivas em têrmos de zonas pedológicas e passíveis de representação 
em mapa de escala bastante pequena. 

Para maioria das unidades de solos, descrições circunstanciadas de perfis, 
acompanhadas de dados analíticos se encontram apresentadàs no Capítulo 4. 
Tais dados proporcionam informações mais específicas sôbre a natureza das 
unidades de solos, e ajudam a tornar mais explícita a conceituação das unida-
des de solos compreendidos nas associações que constituem as unidades de ma-
peamento. 

Como se pode constatar, a legenda de identificação no mapa de solos é 
bastante extensa, consistindo em um grande número de unidades de mapea-
mento. Essa multiplicidade de unidades de mapeamento decorre do fato que 
as unidades de solos consideradas (classes de alto nível categórico) podem ter 
grande amplitude de variação em características. Por essa razão, as unidades 
de solos foram subdivididas e fasadas de modo a distinguir diferenças em pro-
priedades dos solos, relêvo e regime hídrico, relevantes para o uso e manejo 
dos solos. Isso resultou em aumento do número de unidades de mapeamento, 
porém julgou-se que essa desvantagcm seja amplamente compensada pelo ga-
nho em potencial para interpretações utilitárias. 

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA SUBDIVISÃO DAS UNIDADES 
E FASES EMPREGADAS 

Os critérios adotados estão de acôrdo com as normas usadas pela DPFS 
do MA que vem desenvolvendo sistema de classificação para os solos do Brasil. 



- 1. Solos coni Horizonte B Textural (Nâo Hidram4rficos) 

Abrange os solos com horizonte B tcxtural (Lemos et ai, 1960) equiva-
lentá ao "argilllic horizon" (Soil Survey Staff, 1967). 

2. Solos cont horizonte li Latossólico (Não JIidromórfico.). 

Abrange os solos com horizonte B latossólico (Lemos et ai, 1060) equiva-
lente ao "oxie horizon" (Soil Survey Staff, 1067). 

3. Solos hlidrontórficos. 

As propriedades hidromórfieas ou hidromorfismo estão expressas pela pre-
sença de um "horizonte gley" indicativo de saturação cora água caracterizado 
por côres neutras ou azuladas que mudam quando expostas ao ar, e/ou por 
mosqueado proeminente sobre fundo de baixo croma. A ocorrência de plinthite 
e/ou sais solúveis mais sódio, também se encontra associada às propriedades hi-
dromórficas. 

4. ,Solos Pouco Desenvolvidos Rasos. 

Solos Litossólicos. Compreendem solos rasos ou muito rasos que apre-
sentam uru horizonte A sôbre uma camada de rocha consolidada ou mesmo 
um horizonto O de pequena espessura entre A e R. Em alguns casos, ocorre um 
horizonte B muito pouco espêsso ou um horizonte (13) incipiente, ou uma 
mistura de grande quantidade de pedras com pouca terra. 

5. Solos Arenosos Quartzosos. 

Compreendem solos arenosos, não hidromórficos, esseneialmcnte quartzo-
sos, cora menos dc 15% de argila pelo menos até à profundidade de 2 metros. 
Quando derivados de sedimentos recentes d:e origem marinha, muitas vêzes 
ocorrem fragmentos de conchas marinhas junto à fração areia. 

6. Caráter Di.strófico e Futrófico. 

A especificação distrófico indica baixa saturação de bases, isto é, V% me-
nor que 50%. Para determinar se um solo é distrófico ou eutrófico, toma-se 
como referência o valor V% do horizonte B ou O. 

Estas especificações são usadas para as classes de solos que comportam 
tanto saturação de bases baixa como de média a alta. Equivalente Eutrófico 
foi usado apenas para separar o Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico do 
Distrófico, já que por definição esta classe de solos apresenta saturação de ba-
ses baixa. 

7. Atividade das Argilas 

a. Argila de atividade alta. Quando o valor T (capacidade de troca de èa-
tíons) é maior que 24 mE/100 g de argila após correção para carbono. 

b. Argila de atividade baixa. Quando o valor T é menor que 24 mE/lOOg 
de argila após correção para carbono. 

8. Tipo de horizonte A 

Foram considerados os seguintes tipos de horizonte A: 
a. Chernozêntico. Corresponde aproximadamente à definição do "mollió epi-

pedon" (Soil Survey Staff, 1967). 
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b. Proeminente. Corresponde aproximadamente à definição do "umbric epi-
pedon" (Soil Survey Staff, 1067). 
c. Moderado. Corresponde aproximadamente à definição do "ochric epipe-

don" (Soil Survey Staff, 1967). 
d. Fraco. Corresponde aproximadamente à definição do "ochric epipedon" 
(Soil Survey Staff, 1067), apresentando porém, teores muito baixos de ma-
téria orgânica, estrutura maciça ou em grãos simples de coloração normalmen-
te muito clara. 
e. Turfoso. Corresponde à definição do "histic epipedon" (Soil Survey 

Staff, 1967). 

9. Fragipan. 

Indica que a classe de solo apresenta fragipan (Soll Survey Staff, 1067). 

10. Caráter Plmnthico. 

Indica a presença de plinthite cuja definição está de acêrdo com o "Sup-
plemcnt to Soil Classification System (7th Approximation)" (Soil Survey 
Staff, 1967). 

11. Caráter Grumussólico. 

Qualifica os solos que em algum período da maioria dos anos apresentam 
rachaduras com 1 cm ou mais de largura dentro dos 50 cm superiores do ho-
rizonte B e se estendem até à superfície ou pelo menos até o limite superior 
do B, bcm como ocasionais superfícies de fricção no horizonte C ou na parte 
inferior do B. 

12. Caráter Solonétzico. 

Indica a ocorrência de saturação com sódio permutável entre 6 e 15% no 
horizonte B. 

13. Caráter Abrúptico. 

Indica mudança textural abrupta (Soil Survey Staff, 1967), usada para 
separação de alguns solos com B textural. 

14. Thiontorfismo. 

Solos que consistem em matéria mineral ou orgânica rica em sulfatos, com-
postos de enxofrc e/ou enxofre elementar, em geral caracterizados por pil  ex-
tremamento baixo quando drenados e côres neutras com mosqueado ocre. 

15. Classes Texturais. 

Para efeito de subdivisão dos solos, de acôrdo com a textura, separou-se 
esta em 3 classes, conforme percentagem de argila no horizonte B e/ou O, 
considerando-se também o horizonte A para o caso dos Solos Litossólicos. 
a. Textura argilosa. Mais de 357o de argila. 
b. Textura média. Entre 15 e 357o de argila. 
e. Textura arenosa. Menos de 157o de argila. 

Obs.: Textura indiscriminada empregada no caso da impossibilidade de 
indicar a qual das classes texturais acima mencionadas pertence o solo. 
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6. Teor de Cátcio. 

Este caráter foi utilizado para subdividir os Solos Litossólicos com alto 
tear de cálcio daqueles com baixo teor de cálcio. Bàsicamcnte separou-se os 
Solos Litossólicos desenvolvidos de rochas pobres em cálcio. 

17.Terrenos Etevados. 

Foi utilizada esta denominação para separar as Lateritas Ilidromórficas 
de várzea das que não ocorrem em várzeas. 

Ao passo que as de várzeas sofrem influ€ncia direta do lençol freático 
próximo à superfície, as situadas em terrenos elevados sofrem influência de 
água através translocação lateral. 

18.Poses Empregadas. 

Para a subdivisão de uma mesma classe de solos, foram empregadas fases 
referentes aos tipos de vegetação e às fonnas de relêvo. O objetivo é o do 
fornecer maiores subsídios para interprtação do uso agrícola dos mapa e de 
solos. 
a. Vegetação. As fases de vegetação visam fornecer importantes subsídios 
pa.ra a interpretação da aptidão agrícola dos solos. 

A vegetação natural reflete as condições mesológicas de uma área, po-
dendo obter-se através dela ou de seus remanescentes, informações sobre o cli-
ma local, principalmente no que diz respeito à umidade e ao período seco, per-
mitindo inferir.se indiretamente as condições hídricas do solo. 

Certos tipos de vegetação foram tomados como indicadores do "status" 
de fertilidade dos solos, particularmente o cerrado, reconhecido como vege-
tação oligotrófica, é tido como evidência do grau muito baixo de fertilidade 
do solo. Até o presente, não se conhece nenhuma característica morfológica 
que possa ser usada para distinguir os solos sob vegetação de cerrado dos 
seus congêneres florestais. Solos aparentemente análogos no campo podem di-
ferir grandemente em produtividade. Nas regiões tropicais e sob agricultura 
rotineira, pequenas diferenças de fertilidade podem condicionar grandes di-
ferenças de produtividade. 

Outros tipos de vegetação são indicadores de excesso de umidade no solo, 
como é o caso das campinas e florestas de várzeas, e ainda outras formaçoes 
características como os mangues indicam além do excesso de umidade, excesso 
de sais. 

A vegetação para fasar as unidades foi dividida segundo critérios de de-
ciduidade, porte, composição e densidade em: 

Floresta sempre-verde 
Floresta semi-sempre-verde 
Floresta semi-sempre-verde com babaçu 
Floresta semicaducifólia 
Florestn semicadueifólia com babaçu 
Floresta caducifólia 
Caatinga 
Cerrado 
Campo 
Floresta de várzea 
Campo de várzea 
Maiores informações sôbre a relação entre a vegetação e as condições cli-

máticas sob as quais ocorrem, encontram-se apresentadas na seçao "Condiçoes 
Agrícolas dos Solos" constante do Capítulo 5. 



AREIAS CINZENTAS com 'a Albie Arenosols, ocasio- 
fragipan (REGOSOL com 	mais "Albiluvic" Arenosois 
fragipan) 	 e Luvie Yermosols 

AREIAS QUARTZOSÃS 
MARINHAS 

AREIAS QUARTZOSAS 
VERMELIIAS E 
AMARELAS 

Albie Arenosols 

Ferralic Arenosols 
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b. Belêvo. £ um fator importante para uso e manejo dos solos, sobretudo em 
sistema de agricultura mecanizada (manejo O) e, em vista disso, fases de re-
lôvo foram estabelecidas para todas as unidades de mapeamento, com o in-
tuito de fornecer subsídios de grande valia no estabelecimento de graus de 
limitaç6es com relação ao cmprêgo de implementos agrícolas e à susceptibi-
lidade à erosão. 

O relêvo foi dividido segundo critérios de declividade, tipo e comprimento 
das pendentes em: plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado e mon-
tanhoso, de acôrdo com as definições constantes no Levantamento de ilceo-
nhecimcnto dos Solos da Região sob Influência do Reservatório de Furnas 
(Oamargo, 1062). 

AS UNIDADES DE SOLOS 

No Quadro n9 2 que vem a seguir, encontra-se apresentada listagem das 
unidades de solos e são expostas equivalências aproximadas quanto à classi-
ficação das unidades de solos, segundo diferentes sistemas taxonômicos. 

As comparações aí estabelecidas podem favorecer um melhor entendimen-
to da conceituação das unidades de solos, conforme prevalece para o presente 
mapeamento. Visa prover indicações, mas não constitui uma correlação aeura-
da, que demandaria um tratamento circunstanciado e em separado para cada 
sistema, o que ultrapassa o alcance do presente trabalho. 

Quadro a.° 2— Uildades de Solos e correlação aproximada com sistema FAO/UNESCO e 
7a. Aproximação (EE.TJU.) 

Classificação adotada no 	Definitions of Soil Units 	7th Approximation 
presente trabalho 	for the SoU Map of the 	(Soil Survey Staff, 1960 

World 	 e 1967) 
(World Soil Resources 
Report 83) 

BRUNIZEM AVERME-
LIIADO 

LATERITA 11IDROMÓR-
FICA DISTRÓFICA 

LATERITA IIJDROMÓR-
FICA IJISTRÓFICA de 
terrenos elevados 

LATERITA ITIDILOMÓR-
FICA EUTRÓFICA de 
terrenos elevados 

Luvie Phaeozems (varieda-
des de CTC alta) 

Plirithic Gleysols e Acrisols 
(Plinthic Ferralsols?) 

Plinthic Acrisols e Ferral-
sois (também Gleysols?) 

Plinthic Luvisols 

Torripsamments, ocasio-
nais Ilaplargids 

Quartzipsamments, in-
cluindo ocasionais va-
riedades eutróficas 
Quartzipsnmments (domi-
nanüemente subgrupo oxic) 

Variedades de CTC alta 
de Argi Ustolls e UdolIs, 
ocasionais Fale Ustolis e 
Udolls 

Plinth Aquults, Aquox e 
Aquepts 

Plinth Ustults Udults, 
Aquults, Aquox e Aquepts 
(não esqueléticos concreções 
lateríticas) 

l'linthustalfs (não esque-
létieos-eonereções late-
riticas) 



Variedades rhodicas de Dys- Variedades rhodicas de CTC 
trio e llumic Nitosols 	baixa de Fale e Trop Udults 

Quadro a.° 2 	cont. 

LATERITICO BRUNO 
AVERMELHADO DIS-
TRÓFICO 

LATERITICO BRUNO 
AVERMELHADO EU-
TRÓFICO 

LATOSOL AMARELO 
DISTRÓFICO 

LATOSOL ROXO 015-
TRÓFICO 

LATOSOL ROXO EU-
TRÓFICO 

LATOSOL VERMELTIO 
AMARELO DISTRÓFICO 

LATOSOL VERMELhO 
AMARELO EUTRÓFICO 

LATOSOL VERMELHO 
ESCURO DISTRÕFICO 

LATOSOL VERMELHO 
ESCURO EUTRÕFICO 

PODZOL IIIDROMÓR-
FICO 

FODZOLICO VERMELHO 
AMARELO 

PODZÓLICO VERMELHO 
AMARELO FLINTHICO 

FODZÕLICO VERMELhO 
AMARELO EQUIVALEN-
TE EUTRÓFICO 

SOLONETZ-SOLODIZADO 
e PLANOSOL 

SOLOS ALUVIAIS DIS-
TRÓFICOS 

SOLOS ALUVIAIS EU-
TRÓFICOS 

SOLOS BRUNOS NÃO 
CALCICOS 

Variedades rhodicas de Eu-
trio Nitosols e de ocasionais 
Luvic Phaeozems (CTC 
baixa) 

Xantic e ocasionais Ilurnic 
Ferralsois (dystric) 

Rhodic, Ilumio e Acrio 
Ferralsols (dystric) 

lthodie Ferralsols (eutric) 

Orthic, Humio e Acrio 
Ferralsols (dystrie) 

Orthic Ferralsois (eutric) 

Rhodic, Humic e Acne 
Ferralso]s (dystric) 

Rhodic Ferralsois (eutric) 

Gleyic Fodzols 

Fernie e, ocasionalmente, 
Orthic Acrisola 

Plinthic Acrisols 

Ferric Luvisols. Ocasio-
nais Chromic Luvisols e 
variedades de CTC baixa 
de Luvic Phaeozems 

Orthic e G]eyic Solonetz, 
Solodie e Eutric Planosois 

Dystric Fluvisols e varie-
dades fluvênticas de Dys-
trio e Geyie Cambisois 

Eutric Fluvisols e variedades 
fluvênticas de Eutnic e 
Gleyie Cambisois e de 1-ia-
plie Phaeozcms 

Luvic Yermosols?  

Variedades rhodieas de CTC' 
baixa de Fale e Trop Ustalís, 
Udalís e de ocasionais Fale 
Ustolis e Udolis 

Ilaplorthox, ocasionais 
Umbriorthox 

Hapi e Aer Ustox e Orthox 

Eutrustox Eutrorthox 

Ilapl e Acr Ustox e Orthox, 
Tornox 

Eutrustox, Torrox 

Hapi e Aer Ustox e Orthox 

Eutr Ustox e Orthox 

Tropa quods 

Fale, Hapi, Trop e Rhod 
Udults e Ustults 

Flinth Ustults e Udults (nfto 
esquel4ticos-concreçôes late-
ríticas) 

Fale, HapI e Rhod Ustalfs, 
Trop e Fale Udalfs, varieda-
des de eTC baixa de Argi e 
Fale Ustolls e UdolIs 

Natr Ustalfs e Aqualfs 
subgrupos nátricos de 
AIb e Fragi Aqualís 

Variedades distrófieas de 
Tropofluveats e de subgrupos 
fluvênticos de Tropepts 

Variedades eutróficas de 
Tropofluvcnts e de subgrupos 
fluvénticos de Tropepts e 
Ilapludolls 

ilhodustalis? (regime tórrido 
e o horizonte A é maciço e 
duro ou muito duro quando 
sêco) 

SOLOS BRUNOS NÃO 	" Vertià 	 " subgrupo vértico 
CALCICOS GRUMUSSÕ- 
LICOS 



Quadro a.° 2 - eont. 

SOLOS BRtJNOS NÃO 
CÁLCICOS GRUMUSSÓ-
LICOS E SOLONÉTZICOS 

SOLOS GLEY IIilMICO 
DISTRÓn 005 

SOLOS GLEY IIVMICO 
E UTRÓ FIO OS 

SOLOS GLEY POUCO 
ILÚMICO DISTItÓFICOS 

SOLOS GLEY POUCO 
IIÚMICO EUTROFICOS 

SOLOS GLEY TIIIOMÓIt-
FIGOS INDISCRIMI-
NADOS 

SOLOS IIIDROMÓRFICOS 
CINZENTOS DISTRO-
PICOS 

SOLOS HID1tOMÓRFI-
COS CINZENTOS EU-
TRÓPICOS 
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" Vertia Solodic 

J-Iumic Gleysols, variedades 
lidmicas de Gleyic Luvisois 

Molho Gleysols 

Dystric Gleysols, ocasionais 
Gleyio Acrisols 

Eutrie Gleysols, ocasionais 
Gleyio Luvisols 

Thionia Fluvisols 

Dystric Planosols (OTO baixa 
Gleyic) 

Eutric Planosols (CTC baixa 
Gteyic) 

" subgrupo vértico ad-
trico 

Variedades distróficas de Tro-
paquepts Umbraquuits e Um-
braquox 

Jlapiaquohls, Argiaquolls 

Variedades distróficas de 
Trop Aquents, Aquepts e 
Aquults, Ochraquox 

Variedades eutrófieas de Trop 
Aquents Aquepts e Aqualís, 
Ochraquox 

Variedades sdhficas de Trop 
Aquents e Aquepts 

Usterts (dominantemente 
Fel1) 

Variedades de eTC baixa de 
Albaquults e de ocasionais 
Tropaquuits 

Variedades de CTC baixa de 
Aibaquaifs e de ocasionais 
Tropaquaifs 

SOLOS GRUMUSSÓLICOS Ve rtisols (dominantemente 
Pellic) 

SOLOS INDISCRIMINA- 	Variedades Petric não na- 	Variedades esqueléticas (coa'. 
DOS CONCRECIONÁRIOS cessiriamenta Phinthic de 	creçõcs lateríticas) de Ustults 
TROPICAIS DISTRÓFI- 	Ferrie Acrisols e de Ferral- e Udults não necessàriamente 
COS 	 sois 	 plfnthicos e de Acr e Ilaplic 

Ustox e Ortbox 

SOLOS INDISCRIMINA- 	Variedades Petric não na- 
DOS CONCItECIONÁRIOS cessàriamente Plinthic de 
TROPICAIS EUTRÓFICOS Perna Luvisols 

Variedades esqueléticas (con- 
ereções lateríticas) de Ustalís 
não necessàriamente plínthicas 

SOLOS LITOSSÓLICOS 
cora alto teor de cálcio 

SOLOS LITOSSÓLICOS 
com baixo teor de cálcio 

SOLOS ORGÂNIC0S DIS-
TRÓPICOS 

Eutrie Lithosols, ltendzinas, 
variedades Lithic e Stony de 
(1) Eutrie ou Calcaria Rego-
sois e Cambisols, (2) llaplic, 
Calcaric e Luvio Phaeozems, 
(3) Ferrio Luvisols 

Litosols, variedades Lithic e 
Stony de (1) Dystric e Eutric 
Regosols, (2) Dystrie, Ferra-
hic e Eutric Cambisois, (3) 
Ferrio Acrisois e Luvisols, (4) 
Orthic Ferralsols 

Dystric Ilistosols 

Ust, Torri e Trop Orthents; 
Ust e Eu Tropepts. Subgru 
pos lfthicos e variedades es-
queléticas (rasas e não coa-
crecionárias) de Alfisols e 
Molhisois 

Ust, Torri e Trop Orthents, 
ocasionais Udorthents. Dys-
tropepts e ocasionais Ust, 
llumi Eu Tropepts. Subgru-
pos lfthicos e variedades es-
queléticas (rasas e não con-
crecionárias) de Ultisois, Oxi-
soIs e ocasionais AhfisoIs 

Jlistosols (ácidos) 

SOLOS SALINOS 005-. 	Gleyic Solonchaks (incluindo Ilalaquepts (incluindo varie- 
TEIROS INDISCRIMI- 	variedades com material sul- dades súlficas) 
NADOS 	 ffdico) 



SOLOS DOMINANTES SOt 5OMI  SOLOS SUBDOMINANTES INCLUSÕES 

AV 6 Areias Quartzosas Ver- Latosol Vermelho Amarelo textura Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
melhas e Amarelas fase média fase floresta semi-sempre-ver- relas fase cerrado relévo plano e suave 
floresta semi-sempre-ver- de relêvo suave ondulado, ondulado. 
de relêvo plano e suave Solos Litossólicos com baixo teor de 
ondulado, cálcio fase cerrado relêvo forte ondur 

lado e montanhoso. Solos Litossólicos 
com baixo teor de cálcio fase floresta 
semi-sempre-verde relêvo forte ondu- 
lado e montanhoso. 

AV 7 Areias Quartzosas Ver- Solos Indiscriminados Concrecioná - 

inelhas e Amarelas fase rios Tropicais fase floresta semi-sem- 
floresta semi-sempre-ver- pre-verde relêvo suave ondulado. La- 
de relêvo plano e suave tenta Ilidromórfica Distrófica fase 
ondulado. Latosol Ama- flo±esta de várzea relêvo plano com 
relo rase floresta 	semi- mierorrelevo. 
sempre-verde relêvo plano Solos Gley Indiscriminados fase fIo- 

• e suave ondulado. Latosol resta de várzea relêvo plano. 
Amarelo textura média 
fase 	floresta 	semi-sem- 
pre verde relêvo plano e 
suave ondulado. Laterita - 

Ilidromórfica 	Distrófica 
de terrenos elevados fase 
floreta semi-sempre-ver- 
de relêvo suave ondulado. - 

AV 8 Areias Quartzosas Ver- Podzólico Vermelho Amarelo textura Laterita ilidromórfica Distrófica de 
melhas e Amarelas fase média fase floresta semi-sempre-ver- terrenos elevados fase cerrado relêvo 
floresta semi-sempre-ver- de com babaçu relevo suave codu- suave ondulado. 
de com babaçu relêvo lado. Laterita Ilidromérfica Distrófica fase 
plaiio e süave ondulado. - cerrado com campina de várzea relêvo 	- 

- plano com microrrelevo. 
Solos Gley Indiscriminados fase cam- 
pina de várzea com floresta de vár- 
zea relêvo plano. 

AV O Areias Quartzosas Ver- Podzol }lidromórfico 	fase floresta 
melhas e Amarelas fase sempre-verde relêvo plano e suave 
floresta sempre-verde re- ondulado. 

- lêvo plano e suave ondu: 
lado.  

AV 10 Areias Quartzosas Ver- Latosol Vermelho Escuro textura mé- 
melhas e Amarelas fase dia fase floresta semicadueifólia relêvo 
cerrado relêvo plano e suave ondulado. 	Latosol Vermelho 
suave ondulado. Amarelo fase cerrado relêvo suave 
Latosol Vermelho Escuro ondulado. Podzólieo Vermelho Ama- 
textura média fase cena- relo textura média fase cerrado relêvo 
do relêvo suave ondulado ondulado, Latosol Roxo fase floresta 

semicaducifólia relêvo suave ondu- 
lado. 

AV 11 Areias Quartzosas Ver- Latosol Vermelho Escuro fase cer- Latosol Vermelho Escuro textura mé- 
melhas e Amarelas fase rado relévo suave ondulado, dia fase cerrado relêvo suave ondu- 
cerrado relêvo plano e lado. 	Podzólico Vermelho Amarelo 
suave ondulado. fase floresta semicaducifólia com ba- 

baçu relêvo ondulado. 
Latosol Vermelho Escuro fase floresta 
semicaducifólia com babaçu relêvo 
suave ondulado. 



BOLO SOLOS DOMINANTES CODOMI-
NANTES SOLOS SUBDOMINANTES INCLUSÕES 

AV 12 Areias Quartzosas Ver- Latosa! Vermelho Amarelo textura Solos 	Indiscriminados 	Concreejoná- melhas e Amarelas fase média fase cerrado relêvo suave on- rios Tropicais fase cerrado relêvo on- cerrado relêvo suave on- dulado. Solos Litossólicos com baixo dulado. 	Latosol Vermelho Amarelo dulado. teor de cálcio fase cerrado relêvo fase cerrado relêvo suave ondulado. 
ondulado, forte ondulado e monta- Laterita !lidromórfica Distrófiea de 
nhoso. terrenos elevados fase cerrado relêvo 

suave ondulado. 	Latosol Vermelho 
Escuro fase cerrado relêvo suave on- 
dulado. 	Latosol Vermelho Amarelo 
fase 	floresta 	semicaducifóliarelêvo 
suave ondulado. 	Solos Indiscrimi- 
nados Corterecionários Tropicais fase 
floresta semicadueifólia relêvo ondu- 
lado. 	Areias Quartzosas Vermelhas 
e Amarelas fase floresta semicaduci- 
fólia rclêvo plano e suave ondulado. 
Podzólieo Vermelho Amarelo fase flo- 
resta semicaducjfólia relêvo ondulado. 

AV 13 Areias Quartzosas Ver- Latosol Vermelho Amarelo fase cer- Solos 	Indiscriminados 	Concrecioná- 
melhas e Amarelas fase rado relêvo suave ondulado, rios 	Tropicais 	fase 	cerrado 	relêvo cerrado relêvo plano e Latosol Vermelho Amarelo textura ondulado. Laterita Ilidromórfica Dis- 
suave ondulado, média fase cerrado relêvo plano e trófiea de terrenos elevados fase cer- 

suave ondulado. rado relêvo suave ondulado. 

AV 14 Areias Quartzosas Ver- 
melhas e Amarelas fase 
cerrado relêvo plano. 



SOLOS DOMINANTES SOLOS CODOMI. SOLOS SUBDOMINANTES INCLUSÕES 

fl 	3 Solos 	Litossólieos 	com Podzólico Vermelho Amarelo fase Laterftieo Bruno Avermelhado Eutrá- 
baixo teor do cálcio fase floresta 	semi-sempre-verde 	relvo fico fase floresta semi-sempre-verde 
floresta semi-sempre-ver- forte ondulado. 	Latosol Vermelho relêvo ondulado. 
de relêvo forte ondulado Amarelo fase floresta semi-sempre- 
e montanhoso, verde relêvo forte ondulado. 

it 	4 Solos 	Litossólicos 	com 
baixo teor de cálcio fase 
floresta sempre-verde re- 
lêvo 	forte 	ondulado 	e 
montanhoso. 	Podzólico 
Vermelho Amarelo fase 
floresta sempre-verde Te- 
lêvo forte ondulado. 
Latosol Amarelo fase f lo- 
resta sempre-verde relêvo 
ondulado. - 

Xl 	5 Solos 	Litossólicos 	com Solos Litossólicos com alto teor de Laterítico 	Bruno Avermelhado Eu- 
baixo teor de cálcio fase cálcio fase floresta caducifólia relêvo tráfico fase floresta eaducífália relévo 
cerrado relêvo forte on- forte ondulado e montanhoso. Bru- ondulado. 
dulado e montanhosa. nizem 	Avermelhado 	fase 	floresta Laterita Ilidromórfica Distrófica de 

caducifólia relêvo suave ondulado, terrenos elevados fase cerrado relêvo 
suave ordulado. 
Laterita Ilidromárfica Distrófica fase 
cerrado com campina de várzea relévo 
plano com microrrclevo. 
Podzólico Vermelho Amarelo textura 
média fase cerrado relévo suave ondu- 
lado. Latosol Vermelho Amarelo fase 
cerrado relho plano e suave ondulado. 

11 	6 Solos 	Litossólieos 	com Podzólico Vermelho Amarelo Equi- Brunizem Avermelhado fase floresta 
baixo teor de cálcio fase valente Eutrófico fase floresta semi- semicaducifólia relêvo forte ondulado. 
cerrado relêvo forte on- caducifólia relho forte ondulado. Laterítico Bruno Avermelhado Eu- 
dulado e montanhoso, Solos Litossólicos com alto teor de tráfico 	fase floresta semicaducifólia 

cálcio fase floresta semicaducifólia relho forte ondulado. 
relêvo forte ondulado. 

II 	7 Solos 	Ljtoslicos 	com Solos Litossólicos com baixo teor de Latosol Vermelho Amarelo fase cerra- 
baixo teor de cálcio fase cálcio fase floresta semicaducifólia do relêvo suave ondulado. 	Solos lo- 
cerrado relêvo forte on- relho forte ondulado e montanhoso, discriminados Concrecionários Tropi- 
dulado e montanhoso, cais fase cerrado 	relêvo ondulado. 

I'odzólico Vermelho Amarelo fase cer- 
rado relêvo ondulado. 
Podzálico Vermelho Amarelo F4qui- 
valente Eutrófico fase floresta semi- 
caducifólia retêvo forte ondulado. 

II 	8 Solos 	Litossólicos 	com Laterítico Bruno Avermelhado Eutrá-. 
baixo teor de cálcio fase fico fase floresta semi•sempre-verde 
cerrado relho forte mi- - relho ondulado. 
dulado 	e 	montanhoso, 
Solos 	Litossólicos 	com 
baixo teor de cticjo fase 

- floresta semi-sempre-ver- - 

de relévo forte ondulado 
e montanhoso, 
Areias Quartzosas Ver- 

• meDias e Amarelas fase 
• cerrado 	relêvo 	plano 	e 

- suave ondulado. 



SOLOS DOMINANTES SOLOS CODOMI-
NANTES SOLOS SUBDOMINANTES INCLUSÕES 

li 	9 Solos 	Litossólicos 	com Latosol Vermelho Amarelo fase cer- Solos 	Indiscriminados 	Conerecioná- 
baixo teor de cálcio fase rado relôvo ondulado, rios Tropicais fase cerrado relêvo on- 
cerrado relêvo forte ou- dotado. Podzólico Vermelho Amarelo 
dulado e montanhoso, fase cerrado relêvo ondule do. 	Podzó- 

1 ico 	Verincilio 	Aio a reli, 	Equivaler fIe 
Eot rófico fase floresta 	semicadueifó- 
lia 	relévo 	li ri .i • 	ondulad,, 	LatoSOl 
\'ermellei, Usei Ir', 	fase (errado relêvo 
suave i,iidiilado. 

11 	10 Solos 	Litossólieos 	com Areias Quartzosas Verinelhas e Ama- Solos 	( Uey 	II ú,nieo 	fase 	earnpest e 
baixo teor de cálcio fase relas fase campestre relêvo plano e relévo plano. (Sol(,s llúniicos de calo- 
campestre 	relêvo 	forte suave ondulado, pos ali miou tit" os higrófilos), 
ondulado e montanhoso. 

A E Areias Qoartzosas Mari- Solos Salmos Costeiros Indiserimina- 
nhas relêvo plano e suave dos relêvo plano. 	Solos (iley Thio- 
ondulado, mórficos lo di se ri mi ri ad is relêvo pia- 

no. 	Solos Orgânieos relêvo plano. 

AV 1 Areias 	Qtiartzosns 	Ver- Solos Litossólicos com baixo teor de Soli,s Brunos NAo Cáleicos Crumus- 
melbas e Amarelas fase cálcio fase caatinga relêvo forte 011- sólicos 	fase 	eaatinga 	relêvo 	suave 
eaatinga relêvo suave on- dulado e montanhoso, ondulado. 
dulado e ondulado. 

AV 2 Areias 	Quartzosas 	Ver- Latosol Vermelho Amarelo fase cnn- Solos Litossóli,:os com baixo teor de 
mellias e Amarelas fase tinga relêvo plano e suave ondulado, cálcio fase eaatiuiga relêvo montanho- 
enatinga relêvo plano e Latosol Vermelho Amarelo textura so. 	Podzóliio 	Verno lho 	Amarelo 
suave ondulado, média fase caat ioga rclêvo plano e Equivalente 	Eu t.rófieo 	fase cantil) git 

suave ondulado. relêvo plano e suave ondulado. 	l'od- 
zólico Vermelho Amarelo E luivaleu te 
Eu t.rófieo texiura média fase eaatinga 
relêvõ plano e suave ondulado. 	Solos 
l*unos Não Cáleicos fase caatinga 
relêvo suave ondulado e ondula ° 
Areias Quartzosas Vermelhns e Ama- 
relas fase floresta semicaducifólin re- 
lêvo plano. 	Solos Grumussóticos fase 
floresta semieadoiuifSlia relévo plano. 

AV 3 Areias 	Quartzosas . Ver- . Solos Indiscriminados Concrecioná- Solos Litossólicos com baixo teor de 
melhas e Amarelas fase rios Tropicais fase floresta caduci- cálcio fase floresta caducifólia relévo 
floresta caducifólia relêvo fólia relêvo suave ondulado e ondu- suave ondulado e ondulado. 
plano e suave ondulado, lado. 

AV 4 Areias 	Quartzosas 	Ver- 
melhas e Amarelas fase 
florest.a 	semieaducifólia 
relêvo piano e suave on- 
dulado. 

AV 5 Areias 	Qirartzosas 	Ver- Solos Indiscriminados Concrecioná- Solos Litossólieos com baixo teor de 
mclhas e Amarelas fase rios Tropicais fase floresta semica- cálcio 	fase 	florest.a 	semicaducifólia floresta 	semicaducifólia ducifólia com babaçu relêvo suave cáril babaçu rclêvo suave ondulado e 
com babaçu relêvo plano ondulado e ondulado, ondulado. 	Solos II id ronnórfieos Cio- 
e suave ondulado. zent os fase floresta de várzea relêvis 

plano. 	Solos 	( liy 	Pioieo 	Ilúmico 
fase floresta de várzea relévo plano. 
Solos Aluviais fase floresta de várzea 
relêvo plano. 



SOLOS DOMINANTES SOLOS CODOMI-
NANTES SOLOS SUBDOMINANTES INCLUSÕES 

BO  

LV 11 Latosol Vermelho Ama- Solos 	Indiscriminados 	Concrecio'- Latosol Vermelho Amarelo texturi 
• relo fase cerrado relêvo nários Tropicais- - fase cerrado relôvo média fase cerrado relêvo suave ondu- 

suave ondulado, ondulado. Podzólico Vermelho Ama- lado. Latosol Vermelho Escuro fase 
• relo Plínthieo fase cerradç relêvo cerrado relêvo plano e suave ondu- 

ondulado. 	-- 	 - lado. 

LV 12 Latosol Vermelho Ama- Solos Indiscriminados Conerecioná- Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
relo fase cerrado relêvo rios Tropicais fase cerrado relêvo relas 	fase 	cerrado 	relêvo 	plano 	e 
plano e suave ondulado, suave ondulado e ondulado. Latosol suave ondulado. 

- 

- Vermelho Amarelo textura média Podzólico Vermelho Amarelo fase cer- 
fase cerrado :relêvo plano e suave rado relêvo ondulado. 
ondulado. Latosol Vermelho Escuro fase cerrado 

- relêvo suave ondulado. 

LV 13 Latosol Vermelho Ama- Solos Litossólicos com baixo teor de Podzólieo Vermelho Amarelo fase eer- 
relo fase . e•erra do  relêvo cálcio fase cerrado relêvo forte ondu. rado relêvo forte ondulado. 
forte onduládo ementa- lado e montanhoso. 
nhoso. - 

LV 14 Latosol Vermelho Ama- Latosol Vermelho Amarelo fase cer- Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
relo textura média fase rado relêvo plano e suave ondulado, relas fase cerrado relêvo plano e suave 
cerrado 	relêvo 	plano 	e Solos Indiscriminados Concrecioná- ondulado. 	Latosol Vermelho - Escuro 
suave ondulado, rios Tropicais fase cerrado relêvo fase cerrado relêvo suave ondulado. 

suave ondulado. -. 	 - 

LV 15 Latosol Vermelho Ama- Solos Litossólicos dom baixo teor de - 

relo textura média fase cálcio fase cerrado relêvo forte ondu- 
cerrado relêvo plano e lado e montanhoso. 
suave  ondulado. 
Areias Quartzosas Ver- 
melhas e Amarelas fase 
cerrado relêvo plano e 
suave ondulado. - 

IIG 1 Solos Gley Pouco IIúmi- Solos Aluviais fase floresta de várzea Solos Oley Ilúmico fase floresta de 
co fase floresta de várzea relêvo plano. (Eutróficos em grande várzea relêvo plano. 	Areias Quart- 
relêvo plano (Eutróficos parte da área). zosasvermelhas e -Amarelas fase flo- 
em grande parte da área), resta de várzea relêvo plano e suave 

- ondulado. 

11(1 2 Solos Gley Indiscrimina- Solos Org&nicos fase campina dc vár- 
dos fase campina de vár- zca relêvo plano. 
zea com floresta de várzea Solos Aluviais fase floresta de várzea 
relêvo plano. relêvo plano. 
Solos Grumussólicos fase - 

campestre relêvo plano. 
Laterita 	Ilidromórfica 
Distrófica 	fase 	cerrado 
com campina de várzea - 

relêvo plano com micror- 
relevo. 	Solonetz-Solodi- 
zado fase floresta cadu- 
cifólia 	relêvo 	plano. 
Areias 	Quartzosas Ver- 
melhas e Amarelas fase 
cerrado 	relêvo 	plano 	e 
suave ondulado. 



SOLOS DOMINANTES SOLOS 	ODOMI- SOLOS SUBDOMINANTES INCLUSÕES 

JIL 1 Laterita 	Ifidromórfica Solos Gley Ilómico fase floresta de 
Distr6fica fase floresta de várzea relêvo plano. Latosol Amarelo 
várzea relêvo plano com textura indiscriminada fase floresta 
mierorrelevo. sempre-verde relêvo plano e suave 
Solos Gley Pouco Húmi- ondulado. 
co fase floresta de várzea 
relho plano. 

IIL 2 Laterita 	Hidromórfica Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
Distrófica 	fase 	cerrado relas fase floi esta semi-sempre-verde 
com campina de várzea relévo plano e suave ondulado. 	La- 
relêvo plano com micror- tosol Amarelo 	textura média fase 
relevo. Solos Gley Indis- floresta semi-sempre-verde relêvo pIa- 
criminados fase campina - no e suave ondulado. 	Areias Quart- 
de várzea relêvo plano. zosas Vermelhas e Amarelas fase cer- 

rado relêvo plano e suave ondulado. 
Latosol Amarelo fase floresta semi- 
sempre-verde relho plano e suave 
ondulado. Solos OrgAnicos fase cam- 
pina de várzea relho plano. 	Solos 
Aluviais fase floresta de várzea relêvo 
plano. 
Solos Gley Pouco Há mico fase flo- 
resta de várzea relêvo plano. 

UL 3 Laterita 	Ilidromórfica Latosol Vermelho Amarelo fase cer- Latosol Vermelho Amarelo textura 
Distrúfica 	fase 	cerrado rado relévo plano e suave ondulado, média fase cerrado relho plano e 
com campina de várzea Laterita Hidromórfica Distrófica de suave ondulado. 
relêvo plano com mieror- terrenos elevados fase cerradã relêvo Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
relevo. suave ondulado, relas fase cerrado relho plano e suave 

ondulado. 
Solos Indiscriminados Conerecioná- 
rios Tropicais fase cerrado relho sua- 
ve ondulado. Latosol Vermelho Ama- 
relo fase floresta semicaducifólia relê- 
vo plano e suave ondulado. 
Solos Oley Indiscriminados fase cam- 
pina de várzea relêvo plano. 

lIL 4 Laterita 	Hidromórfica Solos Gley Indiscriminados fase cam- 
Distróficafase 	cerrado pina de várzea relho plano. 
com campina de várzea Latosol Vermelho Escuro textura mé- 
relêvo plano 	com mi- dia fase cerrado relho suave ondu- 
crorrelevo. lado. 
Latosol Roxo fase cerra- 
do relêvo plano e suave 
ondulado. 

SC Solos 	Salmos Costeiras 1 Solos Gley Thiomórficos Indiscri- 1  Solos Orgânicos relho plano. Areias 
Indiscriminados 	relêvo minados relêvo plano. Quartzosas Marinhas relêvo plano e 
plano. suave ondulado. 

11 	1 Solos 	Litossólieos 	com ,  Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
baixo teor de cálcio fase relas fase caatinga relêvo suave ou- 
caatinga relêvo ondulado. dulado. 

Solos Indiscriminados Concrecioná- 
rios Tropicais fase caatinga relho 
suave ondulado e ondulado. 

li 	2 Solos 	Litossólicos 	com Latosol Vermelho Escuro fase fio- Podzólico Vermelho Amarelo Equi- 
baixo teor de cálcio fase resta semicaducifólia com babaço valente Eutrófico fase floresta semi- 
floresta 	semicaducifólia 

— i relho suave ondulado. caducifólia com babaçu relho forte 
com babaçu relêvo forte ondulado. 
ondulado e montanhoso - 



SOLOS DOMINANTES 
SOLOS CODOMI- SOLOS SUBDOMINANTES INCLUSÕES 

Lii 3 Latosol Roxo fase cena- Latosol Vermelho Escuro textura Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
do relêvo plano e suave média fase cerrado relêvo plano e relas fase cerrado relévo plano e suave 
ondulado, suave ondulado, ondulado. 

Latosol Roxo fase floresta semica- 
ducifólia relêvo suave ondulado. 
Laterftico Bruno Avermelhado Eu- 
trófico fase floresta semicaducifólia 
relêvo ondulado. 
Solos Litossólicos com alto teor de cál- 
cio fase floresta caducifólia relêvo forte 
ondulado. 

LV 1 Latosol Vermelho Ama- Solos Brunos NA, Cálcicos fase caa- 
relo textura média fase tinga relêvo suave ondulado e ondu- 
caatinga relévo suave on- lado. 
dulado. 

LV 2 - Latosol Vermelho Ama- Solos Litossólicos com baixo teor de 
relo textura média fase cálcio fase caatinga relêvo forte on- 
caatinga relêvo plano e dulado e montanhoso. 
suave ondulado. 	Areias 
Quartzosas Vermelhas e 
Amarelas fase caatinga 
relêvo plano e suave on- 
dulado. 

LV 3 Latosol Vermelho Ama' Solos Indiscriminados Concrecioná- 
relo fase floresta semica- rios Tropicais fase cerrado relêvo sua- 
ducifólia com babaçu re- ve ondulado. 
lêvo 	suave 	ondulado. Solos Litossólicos com baixo teor de 
Podzólico Vermelho Ama- cálcio 	fase 	floresta 	semicaducifólia 
Equivalente Eutrófico f- com babaçu relêvo forte ondulado e 
se 	floresta 	semicaduci- montanhoso. 
fólia com babaçu relêvo 
cndulado. 
Latosol Vermelho Ama- 
relo fase cerrado relêvo 
suave ondulado. 

LV 4 Latosol Vermelho Ama Solos Indiscriminados Concrecioná- Solos Litossólicos com alto teor de 
velo fase floresta semica rios Tropicais fase floresta semica- cálcio 	fase floresta 	semicaducifélia 
ducifólia com babaçu re ducifália com babaçurelêvoondu- com babaçu relêvo ondulado, forte_ 

- 	
- 

lêvo suave ondulado. lado. 	- 	 - ondulado e montanhoso. 
Podzólico Vermelho Amarelo Equiva- 
lente Eutrófico fase floresta semica- 

- ducifólia com babaçu relêvo ondulado. 
Laterita ilidromórfica Eutrófica de 
terrenos elevados fase floresta semica- 

- ducifólia com babaçu relêvo suave 
- ondulado e ondulado. 	Latosol Ver- 

melho Amarelo textura média fase 
- floresta semicaducifólia com babaçu 

- relêvo suave ondulado. 	Areias Quar- 
tzosas Vermelhas e Amarelas fase flo- 
resta 	semicaducifólia 	com 	babaçu 

- relêvo plano e suave ondulado. 
- Latosol Vermelho Amarelo fase cena- 

rado relêvo suave ondulado. - 

Solos Indiscriminados Concrecioná- 
rios Tropicais fase cerrado relêvo on- 
dulado. 

LV 5 Latosol Vermelho Ama- - olos Indiscriminados Concrecioná- 
relo fase floresta semi- os Tropicais fase floresta semi-sem-

[pre-verde sempre-verde relêvo on- -  relêvo ondulado. - 
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dulado. Laterítico Bruno Solos Litossólicos com baixo teor de 
Avermelhado 	Eutrófieo cálcio fase floresta semi-sempre-verde 
fase floresta semi-sempre- - relêvo forte ondulado. 
-verde relêvo ondulado. Latosol Amarelo fase floresta semi- 
Latosol Vermelho Escu- sempre-verde relêvo 	plano e suave 
ro fase floresta semi-sem- ondulado. 
pro-verde 	relêvo 	svave 
ondulado. 

LV 6 Latosol Vermelho Ama- Podzólico Vermelho Amarelo fase Podzólico Vermelho Amarelo Equiva- 

fase floresta semi- relo floresta 	semi-sempre-verde 	relêvo lente Eutrófieo fase floresta semi-sem- 

sempre-verde relêvo on- ondulado e forte ondulado. pre-verde relêvo oadulado e forte on- 
dulado e forte ondulado. dulado. Laterítico Bruno Avermelha- 

do Eutrófico fase floresta semi-sempre 
verde relêvo ondulado. 	Solos Litos- 
sólicos com baixo teor de cálcio fase 
floresta semi-sempre-verde relêvo for- 
te ondulado e montanhoso. 

LV 7 Latosol Vermelho Ama- Latosol Vermelho Amarelo fase cerra- 
relo fase floresta semi- do relêvo suave ondulado. 	Latosol 
sempre-verde relêvo sua- Vermelho Amarelo textura média fase 
ve ondulado, floresta semi-sempre-verde relêvo sua- 

ve ondulado. 

LV 8 Latosol Vermelho Ama- P-õdzólico Vermelho Amarelo fase Laterita Ilidromórfica Distrófica de 
relo fase floresta semi- floresta semi-sempre-verde com ba- terrenos elevados fase floresta semi- 
sempre-verde com babaçu baçu relêvo ondulado. 	Solos Indis- sempre-verde com babaçu relêvo on- 
relêvo ondulado. criminados Concrecionários Tropi- dulado. 

cais fase floresta semi-sempre-verde Solos Litossólícos com baixo teor de 
com babaçu relêvo ondulado, cálcio fase floresta semi-sempre-verde 

com babaçu relêvo forte ondulado. 
Podzólieo Vermelho Amarelo Equiva- 
lente Eutrófico fase floresta semi-sem- 
pre-verde com babaçu relêvo ondu- 
lado. 

LV O Latosol Vermelho Ama- Solos 	Indiscriminados 	Concrecio- Podzólieo Vermelho Amarelo fase f lo- 
relo fase floresta semi- nários Tropicais fase floresta semi- resta semi-sempre-verde com babaçu 
sempre-verde com babaçu sempre-verde com babaçu 	relêvo relêvo ondulado. 	Latosol Vermelho 
relêvo suave ondulado, ondulado. Latosol Vermelho Escuro Amarelo fase cerrado relêvo suave on- 

fase floresta semi-sempre-verde com dulado. Solos Indiscriminados Concre- 
babaçu relêvo suave ondulado. cionários Tropicais fase cerrado relê- 

vo ondulado. 	Solos Litossólicos com 
baixo teor de cálcio fase cerrado relêvo 
forte ondulado e montanhoso. Areias 
Q uartzosas Vermelhas e Amarelas 
fase cerrado relêvo suave ondulado. 

LV 10 Latosol Vermelho Ama- Solos Litossólicos com alto teor de 
relo fase cerrado relêvo cálcio fase floresta caducifólia relêvo 
plano e suave ondulado, forte ondulado e montanhoso. Solos 
Latosol Vermelho Ama- Litossólicos com baixo teor de cálcio 
relo textura média fase fase cerrado 	relêvo forte ondulado 
cerrado 	relêvo plano e e montanhoso. 	Solos Brunos Não 
suave ondulado. Cálcicos Grumussólieos fase floresta 
Solos 	Indiscriminados caducifólia 	relêvo 	suave ondulado. 
Concrecionários 	Tropi- Areias Quartzosas Vermelbas e Ama- 
cais fase cerrado relêvo relas fase cerrado relêvo plano e suave 
ondulado. Podzólico Ver- ondulado. 
melho Amarelo Equiva- 
lente Eutrófico fase f lo- 
resta 	caducifólia relêvo 
ondulado. 
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LA 8 Latosol Amarelo textura Podzólico Vermelho Amarelo fase cer- 
indiscriminada fase cer- rado relêvo suave ondulado e ondu- 
rado relêvo plano e suave lado. 
ondulado. Latosol Ama- Podzólico Vermelho Amarelo fase flo- 
reio 	textura 	indiscriini- resta semi-sempre-verde relêvo suave 
nada fase floresta semi- ondulado e ondulado. 
sempre-verde relêvo pla- 
no e suave ondulado. 

LA O Latosol Amarelo textura Solos Indiscriminados 	Concrecioná- 
média fase cerrado relê- rios Tropicais fase cerrado relêvo sua- 
vo plano e suave ondu- ve ondulado e ondulado. 
lado. Laterita Hidromór- Latosol Amarelo fase cerrado relêvo 
fica Distrófica fase cerra- plano e suave ondulado. 	Laterita 
do com campina de vár- Ilidromórfica Distrófica fase floresta 
zea relêvo plano com mi- do várzea relêvo plano com micror- 
crorrelevo. relevo. 
Solos 	Gley 	Indiscrimi- Latosol Amarelo textura média fase 
nados fase campina de floresta sempre-verde relêvo plano e 
várzea relêvo plano. suave ondulado. 	Solos Gley Indis- 

criminados fase floresta de várzea 
relêvo plano. 	Latosol Vermelho Es- 
curo fase cerrado relêvo plano e suave 
ondulado. 
Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
relas fase cerrado relêvo plano e suave 
ondulado. 

LE 1 Latosol Vermelho Escu- Podzólico Vermelho Amarelo Equiva-. 
ro fase floresta semica- lénte Eutrófieo fase floresta semica- 
ducifólia relêvo suave on- ducifólia relêvo ondulado e forte on- 
dulado. 	Latosol Verme- dulado. 	Latosol Roxo fase cerrado 
lho Escuro fase cerrado relêvo plano e suave ondulado. Lato- 
relêvo plano e suave on- sol Vermelho Amarelo fase cerrado re- 
dulado. lêvo plano e suave ondulado. 

LE 2 Latosol Vermelho Escbro Podzólico Vermelho Amarelo Equi- 
fase floresta 	semicadu- valente Eutrófico fase floresta semi- 
cifólia com babaçu relêvo caducifólia com babaçu relêvo ondu- 
suave ondulado. Latosol lado. Areias Quartzosas Vermelhas e 

• Vermelho Escuro textura - - Amarelas fase ccrrado relêvo plano e 
- 

' média fase floresta semi- suave ondulado. Laterítico Bruno Aver- 
caducifólia com babaçu melhado Eutrófico fase floresta semi- 
relêvo suave ondulado. caducifólia com babaçu relêvo ondulado. 

LE 3 Latosol Vermelho Escuro Latosol Roxo fase floresta semi-sem- Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
textura média fase f lo- pre-verde relêvo suave ondulado, relas fase cerrado relêvo plano e suave 
resta semi-sempre-verde ondulado. Eodzólieo Vermelho Ama- 
relêvo suave ondulado relo Equivalente Eutrófico textura 

média fase floresta semi-sempre.verde 
relêvo suave ondulado. Latosol Ver- 
melho Escuro fase floresta semi-sem- 
pre-verde relêvo suave ondulado. 

LE 4 Latosol Vermelho Escuro Latosol Vermelho Escuro textura miS.. 
textura média fase flores- dia fase cerrado relêvo plano e suave 
ta semicaducifólia relêvo ondulado. 
plano e suave ondulado. 

LE 5 Latosol Vermelho Escuro Laterítico Bruno Avermelhado Eu- Solos Litossólicos com baixo teor de 
fase floresta semi-sempre- trófieo fase floresta semi-sempre-ver- cálcio fase cerrado relêvo suave ondu- 
-verde relêvo suave ondu- de relêvo ondulado, lado. Areias Quartzosas Vermelhas e 
lado. Amarelas fase cerrado relêvo plano e 

suave ondulado. 



SOLOS DOMINANTES SOb 	MI- SOLOS SUBDOMINANTES INCLUSÕES 

LE 6 Latosol Vermelho Esou- Podzólico Vermelho Amarelo fase Laterita Ilidromórfica Distrófíca fase 
ro fase floresta semi-sem- - floresta 	semi-sempre-verde 	relévo floresta de várzea relêvo plano com 
pre-verde 	relêvo 	suave suave ondulado. 	Latosol Amarelo microrrelevo. 	Solos Indiscriminados 
ondulado. textura indiscriminada fase floresta Concrecionários Tropicais fase floresta 

semi-sempre-verde relêvo plano e semi-sempre-verde relêvo suave ondu- 
suave ondulado, lado e ondulado. 

LE 7 Latosol Vermelho Escuro Latosol Vermelho Amarelo fase eer- Latosol Vermelho Escuro textura mé- 
fase cerrado relêvo plano rado relêvo plano e suave ondulado, dia fase cerrado relêvo plano e suave 
e suave ondulado. Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- ondulado. 	Latosol Vermelho Ama- 

relas fase cerrado relêvo plano e sua- relo textura média fase cerrado relêvo 
ve ondulado, plano e suave ondulado. Solos Indis- 

criminados Concrecionários Tropicais 
- fase cerrado relêvo ondulado. 	Lato' 

• sol Roxo fase cerrado relêvo plano e 
suave ondulado. 

LE 8 Latosol Vermelho Escuro Latosol Vermelho Amarelo fase cer- Solos Litossólicos com baixo teor de 
fase cerrado relêvo plano rado relêvo plano e suave ondulado, cálcio fase cerrado relêvo forte ondu- 
e suave ondulado. Solos 	Indiscriminados 	Concrecio- lado e montanhoso. 

nário Tropicais fase cerrado relêvo Latosol Vermelho Escuro fase floresta 
• suave ondulado e ondulado. semicaducifólia relêvo suave ondu- 

lado. 

LE 9 Latosol Vermelho Escuro Latosol Roxo fase cerrado relêvo Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
textura média fase cer- plano e suave ondulado, relas fase cerrado relêvo plano e suave 
rado relêvo plano e suave ondulado. - 

ondulado. 

LE 10 Latosol Vermelho Escuro Areias Quartzosns Vermelhas e Ama- Latosol Vermelho Escuro textura mó- 
textura média fase cer- relas fase cerrado relêvo plano e sua- dia fase floresta semicadu cifólia relêvo 
rado relêvo suave ondu- ve ondulado, suave ondulado. 
lado. Latosol Roxo fase floresta semicadu- 

cifolia relêvo suave ondulado. Latosol 
Roxo fase cerrado relêvo plano e suave 
ondulado. Podzólico Vermelho Ama- 
relo textura média fase cerrado relêvo 
ondulado. 
Podzólico Vermelho Amarelo Equiva- 
lente Eutrófico textura média fase 
floresta semicaducifólia relêvo ondu- 
lado. 

LII 1 Latosol Roxo fase flores- Latosol Vermelho Escuro textura mó- 
ta semi-sempre-verde re- dia 	fase floresta semi-sempre-verde 
lêvo suave ondulado relêvo plano e suave ondulado. 

Latosol Roxo fase cerrado relêvo plano 
e suave ondulado. 	Solos Gley Indis- 
criminados fase floresta de várzea 
relêvo plano. 

LII 2 Latosol Roxo fase cerra- Lntosol Roxo fase floresta semica- Laterftic o Bruno Avermelhado Eutró- 
do relêvo plano e suave ducifólia relêvo suave ondulado, fico fase floresta semicaducifólia relê- 
ondulado. vo suave ondulado. Brunizem Aver- 

melhado fase floresta caducifólia relê- 
vo ondulado e forte ondulado. 
Solos Litossólicos com alto teor de 
cálcio fase floresta caducifólia relêvo 
forte ondulado e montanhoso. 
Solos Gley Indiscriminados fase f lo- 
resta de 	várzea 	relêvo 	plano. 
Latosol Vermelho Escuro textura mó. 
dia fase cerrado relêvo suave ondu- 
lado. 



SOLOS DOMINANTES SOLOS CODOMI- SOLOS SUBDOMINANTES JNCLTJSOES 

PB 1 Podzólico Vermelho Ama- Solos Indiscriminados Concreojon 
relo PJlnthico fase 	fl3' rios Tropicais fase cerrado reMvo sua- 
resta 	caducifólia 	relêvo ve ondulado. Latosol Vermelho Ama- 
suave ondulado. Laterjta reto fase floresta caducifólia relêvo Ilidromórfica Distrófica suave ondulado. 
de terrenos elevados fase Solos Gley Indiscriminados fase cam- 
froresta caducifólia relêvo pina de várzea com floresta de várzea 
suave ondulado. relêvo plano. 
Solos 	Litossólicos 	com Laterita Ilidromórfica Distrófica fase 
baixo teor de cálcio fase cerrado com campina de várzea relêvo 
floresta caducifólia relêvo plano com microrrelevo. 
ondulado e suave ondu- Fodzólico Vermelho Amarelo Equiva- 
lado, lente Eutrófico fase floresta eaduei- 

fólia relêvo ondulado. 

P13 2 Podzóflco Vermelho Ama- Laterita ilidromórfica Distrófica de 
relo Plínthico fase f lo- terrenos elevados fase floresta semi- 
resta scmicaducjfc5lia re- caducifólia relêvo suave ondulado 
lêvo ondulado. Fodzólico Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
Vermelho Amarelo Fila- relas fase floresta semi-sempre-verde 
thico fase cerrado relêvo -  relêvo plano e suave ondulado. Areias 
ondulado. 	Solos Brunos Quartzosas Vermelhas e Amarelas fase 
Não Cálcieos Grumussó- cerrado relêvo plano e suavp ondu- 
licos fase floresta semi- lado. 
caducifólia relêvo suave 
ondulado. 

PB 3 Podzólico Vermelho Ama- Latosol Vermelho Amarelo fase fio- 
relo fase floresta semi- resta semi-sempre-verde relêvo on- 
sempre-verde relêvo sua- dulado. - 

ve ondulado. 

P13 4 Podzólico Vermelho Ama- Latosol Vermelho Amarelo fase cer- Latosol Vermelho Escuro fase cerrado 
relo fase cerrado relêvo rado relêvo suave ondulado. relêvo suave ondulado. 	Solos Ind is- 
ondulado. Solos Litossólicos com baixo teor de criminados 	Conerecionários 	Tropi- 

cálcio fase cerrado relêvo ondulado cais fase cerrado relêvo suave ondu- 
e forte ondulado, lado. 

PB 5 Podzólico Vermelho Ama- 
relo textura média fase 
campestre relêvo suave 
ondulado. Areiaa Quart- - 

zosas Vermelhas e Ama- 
relas fase campestre relê- 
levo plano e suave ondu- 
lado. 

LA 1 Latosol Amarelo fase f lo- Podzólico 	Vermelho Amarelo 	fase resta semi-sempre-verde floresta semi-sempre-verde relêvo on- 
relêvo suave ondulado e dulado. 
ondulado. Solos Indiscriminados Concrecioná- 

rios Tropicais fase floresta semi-sem- 
pre-verde relêvo forte ondulado. 

LA 2 Latosol Amarelo textura 
indiscriminada fase flo- 
resta semi-sempre-verde 
relêvo suave ondulado e 
ondulado. Solos Grumus- 
sólicos fase floresta semi- 
caducifólia relêvo suave 
ondulado. Areias Quart- 



SOLOS DOMJNANTES SOLOS CODOMI- SOLOS SUBDOMINANTES INCLUSOES 

zosas Vermelhas e Ama- 
relas fase floresta semi- 
sempre-verde relêvo pla- 
no, suave ondulado e on- 
dulado. 	Solos Indiscri- 
minados Concrecionários 
Tropicais fase floresta se- 
mi-sempre-verde 	relêvo 
suave ondulado e ondu- 
lado. 

LA 13 Latosol Amarelo textura Podzólico Vermelho Amarelo fase Laterita Hidromórfica Distrófica fase 
indiscriminada fase fio- floresta 	semi-sempre-verde 	relêvo floresta de várzea relêvo plano com 
resta semi-sempre-verde ondulado. n',icrorrelevo 
relêvo plano e suave on- Podzólico Vermelho Amarelo Plín- Solos Giey Indiscriminados fase fio- 
dulado. thico fase floresta semi-sempre-verde resta de várzea relêvo plano. 

relêvo ondulado. Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
relas fase floresta semi-sempre-verde 
relêvo piano e suave ondulado. Solos 
Indiscriminados Concrecionárjos Tro- 
picais fase floresta semi-sempre-verde 
relêvo suave ondulado e ondulado. 

LA 4 Latosol Amarelo textura Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- Podzólico Vermelho Amarelo fase fio- 
média fase floresta semi- relas fase floresta semi-sempre-verde resta semi-sempre-verde relêvo ondu- 
sempre-verde relêvo pla- relêvo plano e suave ondulado, lado. 	Solos 	Indiscriminados 	Con- 
no e suave ondulado. crecionários 	Tropicais fase 	floresta 

semi-sempre-verde relêvo ondulado. 
Solos Gley Indiscriminados fase f lo- 
resta de várzea relêvo plano. 
Laterita hidromórfica Distrófica fase 
floresta de várzea relêvo plano com 

• microrrelevo. 

LA 5 Latosol Amarelo textura Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- Podzólico Vermelho Amarelo Pifnthi- 
média fase floresta semi- relas fase floresta semi-sempre-verde co 	fase 	floresta 	semi-sempre-verde 
-sempre-verde com baba- com babaçu relêvo plano e suave com babaçu relêvo ondulado. Solos 
çu relêvo plano e suave ondulado. Indiscriminados Concrecionários Tro-. 
ondulado. picais fase floresta semi-sempre-verde 

com babaçu relêvo ondulado. 
Solos Gley Indiscriminados fase f lo- 
resta de várzea relêvo plano. 
Laterita Ilidromódica Distrófica fase 
floresta de várzea relêvo plano com 
microrrelevo. 

LA 6 Latosol Amarelo fase fio- Podzólico Vermelho Amarelo fase Solos Litossólicos com baixo teor de 
resta sempre-verde relêvo floresta sempre-verde relêvo 	forte cálcio fase floresta sempre-verde relê- 
ondulado e forte ondu- ondulado. vo foite ondulado e montanhoso. 
lado. 

LA 7 - Latosol Amarelo textura Podzólico Vermelho Amarelo fase Laterita ilidromórfica Distrófica fase 
indiscriminada fase fIo- ,  floresta sempre-verde relêvo suave floresta de várzea relêvo plano com 
resta sempre-verde relê- ondulado. microrrelevo. 	Solos Gley Indiscrimi- 
vo plano e suave ondu- nados fase floresta de várzea relêvo 
lado, plano. Solos Indiscriminados Concre- 

cionários Tropicais fase floresta sem- 
pre-verde relêvo suave ondulado e 
ondulado. 
Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 
relas fase floresta sempre-verde relê- 
vo plano e suave ondulado. 



QUADÀO 3 -. AS UNIDADES DE MAPEAMENTO (LEGENDA AMPLIADA) 

SOLOS DOMINANTES SOLSOMI- SOLOS SUBDOMINANTES INCLUSÕES 

13Â Brunizem 	Avermelhado Podzólico Vermelho Amarelo textura Solos Litossólicos com alto teor de 
fase campestre relês-o pia- média fase cerrado relêvo ondulado, cálcio fase campestre relêvo plano, 
no. Laterftico Bruno Avermelhado Dis- suave ondulado, ondulado e forte ou- 

tráfico fase campestre relêvo plano. dulado. 

BL 1 Lateritico Bruno Aver- Podzólico Vermelho Amarelo Equi- Latosol Vermelho Escuro fase floresta 
melhado 	Eutrófico fase valente Eutrófico fase floresta semi- semicaducifólia relêvo suave ondula- 
floresta 	semicaducifália ca.ducifólia relêvo ondulado. Latosol do. Latosol Roxo fase cerrado relês-o 
relêvo ondulado. Roxo fase floresta semicadueifália suave ondulado. 	Latosol Vermelho 

relêvo suave ondulado. Escuro 	fase 	cerrado 	relêvo 	suave 
ondulado. 
Brunizein Avermelhado fase floresta 
caducifólia relês-o ondulado e forte 
ondulado. 
Solos Litossólicos com alto teor de 
cálcio fase floresta caducifólia relês-o 
fone ondulado e montanhoso. 

DL 2 Laterftico Bruno Aver- Latosol 	Vermelho 	Amarelo 	fase Latosol Amarelo fase floresta semi- 
melhado Eutróficp fase floresta 	semi-sempre-verde 	relêvo sempre-verde relêvo suave ondulado, 
floresta semi-sempre-ver- ondulado. Brunizem Avermelhado fase floresta 
de relêvo ondulado. Latosol Amarelo fase floresta semi- semi-sempre-verde relêvo ondulado e 

sempre-verde relêvo plano e suave forte ondulado. 
ondulado. Areias Quartzosas Vermelhas e Ama- 

relas fase floresta semi-sempre-verde 
- relêvo suave ondulado. 

DL 3 Later(tico Bruno Aver- Solos Litossálicos com alto teor de Latosol Vermelho Escuro fase floresta 
melhado Eutrófico fase cálcio fase floresta semi-sempre-ver- semi-sempre-verde relêvo suave on- 
floresta semi-sempre-ver- de relêvo forte ondulado e monta- dulado. 
de 	relêvo 	ondulado 	e nhoso. 
forte ondulado. Latosol Vermelho Amarelo fase flo- 

resta semi-sempre-verde relêvo on- - 

dulado e forte ondulado. 

NO Solos Brunos Nfto Cálci- Solos Brunos No Cálcicos Grumus- Areias Cinzentas Com Fragipan (Be- 
cos fase caatinga relêvo sólicos e Solonétzicos fase caatinga gosol Eutrófico Com Fragipan) fase 

- suave ondulado e-onda- - reMvo suave ondulado. -=---------- -- caatinga relêvo suave ondulado.-------- 
lado. Latosol Vermelho Amarelo textura Solos Litossólicos com baixo teor de 

média fase caatinga relêvo suave cálcio fase castinga relêvo ondulado 
ondulado. e forte ondulado. 

PA 1. Podzálico Vermelho Ama- Podzólico Vermelho Amarelo Equi- Laterita Hidromórfica Distráfica fase 
relo Equivalente Eutró- valente Eutrófico textura média fase cerrado com campina de várzea relêvo 
fico fase floresta caduci- floresta caducifólia relêvo suave on- plano com microrrelevo. 
fólia relêvo ondulado. dulado. Solos Gb7 Indiscriminados fase caiu- 

Solos Litossólicos com alto teor de pina de várzea com floresta de várzea 
cálcio fase floresta caducifólia relêvo relêvo plano. 
forte onduladb. 

PA 2 Podzálico Vermelho Ama- Latosol Vermelho Escuro fase fIo- Solos Gley Indiscriminados fase flo- 
reIo Equivalente Eutró- - resta semieaducifólia relêvo suave resta de várzea relêvo plano. 
fico fase floresta semica- ondulado. Solos Aluviais fase floresta de várzea 
ducifólia relêvo ondulado Latosol Vermelho Escuro fase cer- rélêvo plano. 
e forte ondulado. rado relêvo suave ondulado. 

PA 3 Podzólico Vermelho Ama- Solos Litossólicos com alto teor de Brunizem Avermelhado fase floresta 
relo Equivalente Eutró- cálcio fase floresta semiciducifália semicaducifólia relês-o forte ondulado. 
fico fase floresta semica- relêvo forte ondulado e montanhoso. 
ducifólia relêvo ondulado. 
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AREIAS CINZENTAS com fragipan (REGOSOL com fragipan) 

Compreendem solos não hidromórficos, medianamente profundos que apre-
sentam seqüência de horizontes A C II e mais raramente A B R. Consistem 
em areias de coloração clara ou clara acinzentada contendo considerável quan-
tidade de minerais primários de fácil intemperização, principalmente feldspa-
tos, tendo um fragipan que assenta diretamente sobre a rocha subjacente. Nesse 
horizonte, pode ocasionalmente haver acréscimo dc argila em relação aos hori-
zontes sobrejaeentes, porém nem sempre suficiente para caracterizar um lio-
rizontc B textural. 

São solos dc saturação de bases média a alta, moderadamente ácidos nos 
horizontes superficiais e ligeiramente ácidos ou neutros nas partes mais pro-
fundas dos perfis, excessivamente drenados, muito susceptíveis à erosão la-
minar ou em sulcos, mesmo nas áreas de pequena declividade, dependendo 
do grau de utilização agrícola. 

São desenvolvidos a partir de materiais oriundos de granitos e gnaisses 
ou relacionados com depósitos psamíticos em áreas de relêvo suave ondulado 
e ondulado, com ocorrência de "boulders" ou lagedos. 

O clima dominante é o BS'wh' da classificação de K6ppen, quente e úmi-
do. Ostentam uma vegetação arbóreo-arbustiva hipoxerófila ou hiperxerófila 
- caatinga - e trausição desta para floresta ciliar mista com carnaúba nas 
áreas de várzeas. 

Ocorrem como inclusão na unidade NC a sudeste do Estado do Piauí. 

AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS 

Compreendem solos arenosos não hidromórficos com côres claras ou esbran-
quiçadas, muito profundos, com saturação de bacs variando de muito baixa 
a alta. Normalmente são Distróficos. Ocorrências dc variedades Eutróficas são 
devidas à presença de fragmentos e resíduos de conchas marinhas. 

Distribuem-se pela estreita faixa litorânea, correspondendo às pequenas 
extensóes dc praias e dunas dos Estados do Maranhão e Piauí. 

Apresentam perfil de seqüência A O, pouco diferenciado sendo o hori-
zonde A geralmente pouco cspêsso, podendo estar pràticamente ausente em 
áreas desprovidas de vegetação, contíguas ao ma.r ou sujeitas à ação constante 
dos ventos. 

A principal fonte de material originário dêstes solos são sedimentos psa-
míticos de origem marinha, depositados na planície litorânea de relêvo plano 
e suave ondulado, sob vegetação arbustiva e arbóreo-arbustiva, característica 
de praias e restingas. 

Tais solos são o componente principal da unidade de inapeamento AM e 
constituem também inclusão na unidade de mapeamento 50. 

AREIAS QUARTZOSAS VERMELIJAS E AMARELAS 

São solos profundos, não hidromórficos de textura arenosa, fortemente e 
excessivamente drenados, com permeabilidade rápida ao longo de todo o perfil 
que é formado por material arenoso virtualmente destituído de minerais pri-
mários fàcilmente decomponíveis. 



Os solos desta classe apresentam seqüência de horizontes A e 0, com pouca 
diferenciação de horizontes, devido à pequena variação de suas características 
morfológicas, podendo ser evidenciada alguma diferenciação de côr e um mo-
desto e gradativo aumento na percentagem de argila com a profundidade do 
perfil. A principal diferença entre os horizontes A e O é devida ao teor de ma-
téria orgânica no horizonte superficial, que decresce com a profundidade.. 

Apresentam baixa capacidade dc troca de catíons, baixa saturação de bases 
e em sua quase totalidade são distróficos, variando de extremamente a mode-
radarnente ácidos, sendo alta a saturação com alumínio. 

Fig. 48 - Vista de área de Areias Quartzosas Vermelhas e krarelas (distróficas) fase 

caatinga, aparecendo ao fundo testemunhos de arenitos Devonianos. Município de 
Eliseu Martins, Est. Piauí. 

São solos desenvolvidos principalmente a partir de coberturas de mate-
rial psamítico, relacionado aos arenitos e quartzitos. Ocorrem em relêvo pro-
dominantemente plano e suave ondulado, mais raramente em relêvo ondulado, 
sendo neste caso maior a susceptibilidade à erosão. São encontrados em alti-
tudes variáveis e nas mais diversas eondiçôes climáticas. 

Nestes solos a vegetação predominante é o cerrado, porém ocorrem igual-
mente sob floresta semi-sempre-verde, semi-sempre-verde com babaçu, sempre-
verde, scmieadueifólia, caducifólia e caatinga. 

Nas Chapadas dos Parecis e Coroados, no Espigão Mestre, limite entre 
os Estados do Goiás e Bahia, e no sul do Estado de Mato Grosso, a vegetação 
considerada como cerrado, inclui áreas de vegetação campestre. 

As Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas são encontradas como com-
ponente dominante nas unidades de mapeamento: AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, 
AVO, AV8, AVO, AV11, AV13 e AV14; eodominantes em P135, LV2, LV15;R8 
e AViO; subdominantes em LA4, LA5, LE7, LEiO, Ri e RiO; em proporção 
indeterminada em LA2 1102 e AV7. Como inclusão ocorrem nas unidades B1I2, 



PA5, PÃO, P132, LA2, LA?, LA9, LE2, LE3, LE5, L113, LV4, LV9, LV12, 
1101, HL2 e 11L3. 

Há ocorrência de solos transicionais desta• classe para a classe Latosol Ver-
melho Escuro textura média. 

L'RUNIZEM AVERMELHADO 

Compreende solos não hidromórficos medianamente profundos de seqüên-
cia de horizontes A, Bt, C, com diferenciação geralmente nítida, com hori-
zonte A chernozêmico e horizonte B textural. São argilosos, com argila de 
atividade alta, saturação de bases alta, moderadamente ácidos a moderada-
mente alcalinos, sendo relativamente elevados os teores de C a+t e Mgt 

São bem a moderadamente drenados, de perineabilidade moderada no ho-
rizonte superficial e lenta no horizonte B, sendo consideràvelmente susceptí-
veis à erosão. 

Os solos desta classe são derivados de rochas ricas em cálcio, predominan-
temente calcários, bem como de rochas básicas, gnaisses de caráter básico e 
intermediário ou rochas sedimentares calcíferas. 

A vegetação é na sua grande maioria florestal, de caráter s&o (floresta 
caducifólia e semicaducifólia), ocorrendo no sul do Estado de Mato Grosso ve-
getação campestre. Estão também relacionados à floresta de caráter semi-sem-
pre verde do domínio amazônico, com estação sêca não muito pronunciada, 
sendo neste caso invariàvalmente derivados de rochas de caráter básico ou se-
dimentos calcíferos. Via de regra ocorrem em áreas de clima tropical com es-
tação sêca bem acentuada. 

São encontrados em áreas predominantem.ente de relêvo ondulado e forte 
oiEtdulado, ocorrendo também em áreas de i'alêvo plano e suave ondulado. 

flstes solos ocorrem em pequenas áreas no sul do Estado de Mato Grosso, 
sendo que na unidade de mapeamento BA aparece como o solo dominante, na 
unidade 115 como subdominante e como inclusão nas unidades BL1, BL2, PA3 
elO. 

LÂTERITA HIDROMÓRFICA DISTRÓFICA 

São solos mormente mal drenados, apresentando seqüência de horizontes 
consistindo em um A moderado, proeminente ou turfoso, seguido diretamente 
de p•linthite bem evidenciado que pode constituir um B, textural ou não, ou O, 
podendo possuir um A2 antecedendo o Bt plínthico. 

Nestes solos a textura é amplamente variável entre perfis é ao longo do 
mesmo perfil e as côres neutras predominam ou codominaju desde o hori-
zonte superficial, ou logo em seguida a ê!e. 

São usualmente solos de argila de atividade baika, saturação de bases bai-
xa a muito baixa e alta saturação com alumínio. 

Êstes solos se encontram geralmente situados em áreas baixas, com lençol 
freático alto e sujeitas a periódicos alagamentos. Localizam-se em planícies alu-
vionares de várzea baixa ou alta, sendo bastante freqüente a presença de mi-
crorrelevo de murundus. São desenvolvidos a partir de depósitos sedimentares 
do Quaternário, Pleistoceno ou Holoceno. 
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Ocorrem sob vegetação dê floresta de várzea e complexo de cerrado + cam-
pina de várzea, de caráter higrófilo e hidrófilo, predominando aparentemente 
o caráter higrófilo e são encontrados tanto em zonas de clima com estação sêca 
pronunciada, como em zonas onde a estação sêca não é bem pronunciada. 

Fig. 49 - Área de Laterita Hidromórfica Distrófica. Relêvo plano vegetaç5o campestre hidró-
fila com moitas Isoladas de espécies de cerrado sôbre niurundus. Pantanal do rio 
Barbado, tributário do alto Guaporé. Est. M. Grosso. 

Laterita llidrom6rfica Distrófica constitui componente dominante nas uni-
dades de mapeamento 1111, 11L2, 11L3 e RL4; codominante na unidade LA9 
e proporção indeterminada na unidade 11G2. Como inclusão ocorre nas uni-
dadcs PA9, PB1, LA3, LA4, LA5, LA7, LEG, 115, AV7 e AV8. 

LATERITA. IJIDROMÔRFICA DISTRÓFICA E EUTRÓFICA de terrenos 
elevados 

São solos mormente imperfeitamente drenados bastante semelhantes, po-
rém não tão hidromórficos quanto os referidos à unidade anteriormente expos-
ta, sendo o A usualmente moderado e, ocasionalmente, proeminente. Via de r& 
gra, possuem um horizonte II, textural ou latossólico ou câmbico, pouco espêsso 
e não plínthico, antecedendo a parte plínthica situada logo abaixo. 

Quanto à variabilidade de textura, atividade de argilas, saturação de bases 
e de alumínio, apresentam analogia com a unidade anterior, sendo que as va-
riedades eutróficas constituem ocorrências em áreas onde haja estação sêca 
bem marcada. 

A vegetação é de caráter bastante variável, desde floresta semi-sempre-ver-
de até caducifólia, além de considerável extensão de cerrado. Em grande parte, 
as florestas são do tipo dicótilo-palmácea com babaçu. As zonas onde ocorrem 
podem apresentar clima com estação sêca não muito pronunciada, até bem 
pronunciada. 
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Fig. 50 - Aspecto de relêvo e vegetaçâo da unidade Laterita Hidromórfica Distrófica de ter. 
renos elevados entre a rodovia Betém-Brasília e Araguacema. Est. Goiás. 

tstes solos são derivados de rochas sedimentares, rochas cristaiofilianas de 
caráter ácido e em áreas consideráveis estão relacionados à cobertura de mate-
riais retrabalhados de texturas variáveis. Relêvo suave ondulado é o predo-
minante, ocorrendo também em relêvo plano e ondulado. 

Possivelmente, a presença dêstes solos se deve principalmente a intera-
ç6es dc condições de relêvo e substrato litológico que condicionam ou condi-
cionaram estado elevado de umidade durante parte do ano, quer devido ao 
escoamento lento dc água, quer devido adição lateral subsuperficial. 

A Laterita Hidromórfica de terrenos elevados constitui componente co-
dominante na unida.de  de mapeamento PBÍ; subdominante nas unidades PA9 
e 1113 e em proporção indeterminada na unidade A 1T7. Como inclusão ocor-
re nas unidades PA5, PB2, LtV4, LV8, R5, AVS, AV12 e AV13. 

LATERITICO BRUNO AVERMELHADO DISTRÓFICO E EUTRÓFICO 

São solos minerais não hidrom5rficos, consideràvelmente profundos, argi-
losos, constituídos de horizonte A moderado ou menos comumcnte proeminente 
ou chernozêmico, com B textural, argila de atividade baixa com predominância 
de caulinita, baixos teores de silte e pràticamente destituídos de minerais pri-
mários fàcilnicnte decomponívcis. 

São preponderantementc eutróficos, moderadamente a ligeiramente ácidos, 
podendo mais raramente ser distróficos. 

Apresentam perfis não muito diferenciados de seqüência de horizontes 
A Bt C, setido muito reduzido o gradicnte textural (% de argila B/A), sendo 
o A + B geralmente superior a 250 cm. 0 A tem côres vermelho escuro acm- 
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zentado a bruno avermelhado escuro e o B vermelho escuro• acinzentado a ver-
melho escuro. 

A vegetação predominante nas áreas ocupadas por êstes solos é a f lo-
resta semi-sempre-verde e a floresta semicaducifólia, podendo ocorrer floresta 
semicaducifólia com babaçu, floresta caducifólia e ainda vegetação campestre, 
esta última principalmente no sul do Estado de Mato Grosso 

Fig- 51 - Relêvo em área do Later(tiêo Bruno Avermelhado Eutrófico fase floresta semicadu-

cifólia próxima a Ceras Est. Goiás. 

.As áreas ocupadas por êstes solos, encontram-se sob os tipos climáticos Am, 
Aw e Amw' da classificação de Këppen. Podem ocorrer tanto em áreas com 
estação sêca bem pronunciada como em áreas com estação sêca pouco pro-
nunciada. 

O relêvo desta classe de solos é predominanternente ondulado e forte on-
dulado, ocorrendo ainda relêvo suave ondulado e plano. - 

Rochas ricas em cálcio, predominantemente rochas básicas, ultra básicas, 
gnaisscs de caráter ultra básico, básico ou intermediário, mas também calcários 
constituem os materiais originários da variedade eutrófica. 

Ocorrem como componente dominante nas unidades BL1, BL2 e -  BL3, como 
subdominante nas unidades BA e LE5, sem determinação de percentual na 
unidade LV5 e como inclusão nas unidades LE2, LR2, LRS, LVG, 113, 115, 
R6e118. 

Ocupam áreas relativamente pequenas em Goiás, Pará e Territ6rio de Ron-
dônia. 



LATOSOL AMARELO DISTRÓFICO 

Compreende solos não hidromórficos com B latossólieo que apresentam ca-
racterísticas análogas às indicadas para a unidade Latosol Vermelho Escuro 
adiante exposta. 

As principais diferenças entre uma unidade e outra está em que os solos 
da unidade Latosol Amarelo são bem mais cauliníticos e têm muito baixo tcor 
de óxidos de ferro. O horizonte A é geralmente bem menos desenvolvido e apre-
senta côres de matiz 10 Ylt e ocasionalmente 2,5 Y; o horizonte B tem côres 
de matiz 7,5 YR, 10 YIt e cm alguns casos 2,5 Y. São bem drenados, mais sus-
ceptíveis à crosão e desconhecem-se variedades eutróficas caso existam, a não 
ser as de natureza antropogênica mencionadas mais abaixo. 

São solos derivados de cobertura de material detrítico afeta a sedimentos 
da Série Barreiras e extensóes desta cobertura extra Barreiras. 

Fig. 52 - Aspecto de relêvo e vegetaç5o em área de Latosol Amarelo (distrófico) textura ar-
gilosa. Núcleo Colonial da Bela Vista. Est. Amazonas. 

A vegetação é do tipo floresta semi-sempre-verde, sempre-verde, semi-
sempre-verde com babaçu, predominantemcnte do domínio amazônico - flo-
resta de terra-firme, ocorrendo ainda sob cerrado. São encontrados em áreas 
de relêvo plano e suave ondulado, ocorrendo em menor escala em áreas de 
relevo ondulado e forte ondulado. O clima predominante é do tipo Am e Aí 
do domínio amazônico e mais raramente Aw.  

Cabe mencionar a ocorrência de diminutas áreas onde os solos apresen-
tam horizonte A proeminente ou mesmo húmico, conhecidos regionalmente como 
"terra mulata", bem como horizonte A antropogênico, conhecidos como "terra 
preta do índio", sendo êste eutrófico. 

O Latosol Amarelo Distrófico ocorre como componente dominante nas uni-
dades de mapeamento LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, LAG, LA?, LA8 e LAO; 
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como codominante nas unidades BL2 e LEG; e em proporção indeterminâda 
nas unidades 114 e AV7. Como inclusão ocorre nas unidades BL2, PA9, LV5, 
lUA e 1112. 

LÁ4TOSOL ROXO DISTRÓFICO E EUTRÓFICO 

Compreende solos não hidromórficos com 13 latossólico, apresentando ca-
racterísticas muito afins às da unidade Latosol Vermelho Escuro adiante ex-
posta. 

As diferenças essenciais entre uns e outros estão em que Latosol Roxo apre-
senta bem mais elevados teores de óxidos de ferro, titânio e manganês. O ho-
rizonte A tem mais freqüentemente côr vermelho escuro acinzentado, podendo 
ser bruno avermelhado e o 13 apresenta côr vermelho escuro acinzentado e, 
raramente, vermelho escuro. 

A amplitude de variação dos valores de saturação de bases (V%) é grande, 
pois esta classe compreende tanto solos Distróficos como Eutróficos, sendo êstes 
relativamente freqüentes. No conjunto de todas as unidades de solos latossó-
licos considerados, variedades eutróficas são mais encontradiças dentre os La-
tosol Roxo. 

Os solos desta unidade são derivados de rochas básica; predominante-
mente eruptivas. 

Fig. 53 - Em primeiro plano caplm-jaraguá. Ao fundo vegetação intermediária entre floresta 

semicaducifólia e cerrad5o, em área de Latosol Roxo (eutrófico) textura argilosa. 
Estrada Campo Grande-Rochedo. Est. M. Grosso 



EIg. 54 - Floresta semi-sempre-verde em área de Latosol Roxo (distrófico) textura argilosa, 
entre Carapó e Amambal. Est. M. Grosso. 

De um modo geral, os solos desta classe ocorrem em áreas de relêvo suave 
ondulado e plano, sob clima do tipo Ofa e Aw da classificação de Kõppen. A 
vegetação predominante em grande parte das áreas ocupadas por êstes solos 
é o cerrado, que às vêzes inclui vegetação campestre. Ocorrem também sob 
floresta semicaducifólia, e cm menor proporção floresta semi-sempre-verde. 
Sob vegetação florestal acham-se incluídas variedades cutróficas de Latosol 
Roxo. 

A maior concentração dêstes solos situa-se no sul do Estado de Mato Grosso 
e sul de Goiás. Ocorrem nas unidades de mapeamento LIII, L112 e LR3 como 
componente dominante e como eodominante e/ou subdominante nas unidades 
BL1, LE3, LES e TIL 4, ocorrendo como inclusão nas unidades BL1, LEi, LE7, 
LElO e Avio. - 

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO E EUTRÓFICO 

Compreendo solos não hidromórficos com B latossólieo que apresentam 
características análogas às especificadas na descrição da unidade Latosol Ver-
melho Escuro adiante exposta. 

A distinção essencial entre uma unidade e outra está em que Latosol Ver-
melho Amarelo tem. consideravelmente menor teor de óxidos de ferro (maior 
que nos Latosol Amarelo). Apresenta côres menos avermelhadas, sendo o A 
mais comumente bruno acinzentado escuro, variando o B desde vermelho de 
matiz 2,5 YR até bruno amarelado de matiz 7,5 YR. 

Estes solos desenvolvemse a partir de produtos da decomposição ou ma-
terial dctrítico retrabalhado, relacionado às rochas de natureza bastante vai-lá- 
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vel (arenitos, quartzito; granitos, gnaisscs de caráter ácido, ardósias, siltitos 
e argilitos). 

Ocorrem em áreas de relêvo suave ondulado e plano, podendo esporàdi-
camente ocorrer em áreas de relêvo ondulado e forte ondulado. 

São encontrados sob condições de clima Am, Aw, Aw', Arnw' e BSwh' da 
classificação de Kõppen. A vegetação predominante é o cerrado e a floresta 
semi-sempre-verde, ocorrendo também sob caatinga, floresta caducifólia, flores-
ta semicaducifólia e semicadueifólia com babaçu, sendo que parte das áreas 
de cerrado incluem vegetação campestre, principalmente as áreas mais eleva-
das no sul dos Estados de Mato Grosso e Goiás. 

flg. 55 - Vegetaç5o de cerrado aberto em área do Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) tex-
- 	tura argilosa. Est. Experimental do Brasília. Distrito Federal. 

Ocorrem como componente dominante nas unidades Lvi, LV4, LVC, LV?, 
LV8, LV9, LV11, LV12, LV13 e LV14; como codominante nas unidades LV2, 
LV3, LV10 e LV15; como subdominante nas unidades BL2, BL3, NO, P133, 
P134, LE7, LES, 11L3, 113, 119, AV2, AVS, AV12 c AV13; e como inclusão nas 
unidades P131, LA1, LEi, LE7, 115, 117 e AV2. 

Ocupam extensas áreas nos Estados de Mato Grosso, Goiás, Piauí, Mara-
nhão e Pará, sendo solos extensivos nos Territórios de Amapá, Roraima e 
Rondônia. 

LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO E EUTRÓFICO 

São solos minerais, muito profundos, não hidromórficos, constituídos por 
horizonte A fraco, esporàdicamente com. A proeminente, horizonte B latossó-
lico, textura argilosa ou média e, ricos em sesquióxidos, muito porosos, bastante 
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perrneáveis e bem a acentuadamente drenados os de textura argilosa e de 
acentuado a fortemente drenados os de textura média. 

São solos preponderantemente distrófieos e fortemente ácidos, ou, em al-
guns casos, extremamente ácidos, constituindo exceção a ocorrência de varia-
ção eutrófica, sendo êstes moderadamente ácidos. 

Apresentam seqüência de horizontes A, B e O, sendo a espessura do 
A + B geralmente superior a 3 metros, com muita pequena diferenciação dc 
horizontes, cuja distinção é muito pouco nítida, devido não só à pequena va-
riação de propriedades morfológicas, como às transições amplas entre os mesmos. 

O horizonte A apresenta côr predominantemente bruno avermelhado escuro 
de matiz 2,5Y11 e mais raramente 1011 e o B, côr vermelho escuro, matiz 
2,5 Y11 a 10 R. 

Constituem características marcantes dêstes solos, os baixos teores de silte 
no solum e a absoluta ou virtual ausência de minerais primários pouco resis-
tentes, que constituem fonte ou reserva potencial de nutrientes para as plantas. 

É notável sua reduzida susceptibilidade à erosão, que varia de pràtica-
mente nula a ligeira, ocorrendo esporàdicamente sulcos e voçorocas em locais 
onde haja concentração acentuada de águas de escoamento superficial. 

Fig. 56 - Relêvo plano e vegetaçâo campestre em área de Latosol Vermelho Escuro (distró-

fico) textura argilosa, próxima ao local do perfil 50. Alto da serra de Maracaju, 

na estrada Campo Grande—Rio Verde de Mato Grosso. Est. M. Grosso. 
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ri9. 57 - Vista de relêvo e vegetaç5o tipo campo-cerrado. Área de Latosol Vermelho Escuro 
(distrófico), textura média,, no sul do Est. - M.. Grosso.. 

O gradiente textural (% de argila B/A) é baixo, expressando distribui. 
ção de argila relativamente uniforme no solum, ao mesmo tempo que são ínfi-
mos no B os teores de argila dispersível em água e, muito elevado o grau de 
floculação, salvo nos casos em que o pH em KOl é igual ou superior ao p11 
em água. 

Portanto, é muito baixa a mobilidade das argilas e exígua sua transloca-
ção por eluviação nos perfis (tendência algo maior nos de textura média), re-
dundando em reduzida diferenciação de horizontes, cujas pequenas variações 
de propriedades se devem sõbretudo aos teores de matéria orgânica, maiores 
na parte superficial, decrescendo logo após. Ao mesmo tempo, a intemperiza-
ção é intensa e sua ação só é menos avançada e progressivamente decrescente 
abaixo de alguns metros de profundidade. 

fl extremamente baixa a atividade do complexo de troca, como demons. 
tram as relações S10 2/Al2 03  (Ki) quase sempre inferior a 2 e a capacidade de 
troca de catíons (Valor T) muito baixa, a qual é relativamente maior na parte 
mait superficial do' sold, devido à contribuição da matéria orgânica. 

Por outro lado, as baixá percentagens de saturação de bases (V%) vigen-
tes tanto pará s solos de texturá mMia eômo para os de textura argilosa, 
expressam a intensa lixiviação de bases, salvo no caso da pouco freqüente va-
riação constituída por solos Lutróficos. 

No conjunto, as características inerentes a êstes solos referentes à porosi-
dade, permeabilidade, drenagem, fraca erosão, grande friabilidade, plastici-
dade e pegajosidade pouco acentuada em relação aos teores de argila e sua 
grande resistência à erosão, decorrem em grande parte do elevado grau de 
floculação da argila do solo e da constituição desta, 
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O p11 bastante ácido, os baixos teores de silte, a composição da fração 
argila, o baixo teor de bases permutáveis (Valor 5), aliados à baixa satura-
ção de bases (Valor '7%), os pouco elevados valores do quociente de argila 
B/A, a inexistência ou diminuta presença de filntes de material coloidal (cc-
rosidade), as relações Si0 2/Al 20, (Ki) um tanto baixas, a ausência comple-
ta ou quase total de minerais primários pouco resistentes nas frações areias 
e cascalhos, o elevado grau de floculação das argilas, as côres vermelhas vivas, 
a baixa capacidade de permuta de catíons da fração mineral, o horizonte A 
fraco pouco desenvolvido, a diferenciação de horizontes muito pouco acentua-
da e a grande profundidade do solum, evidenciam terem êstes solos se -for-
mado scgundo processamento que resulta em intensa e profunda intemperiza-
ção do material originário e da massa do solo, drenagem livre, concentração 
relativa e residual de sesquióxidos, muito intensa lixiviação de bases, nula ou 
muito pouco acentuada aluviação de argila e pequena acumulação de matéria 
orgânica nos horizontes mais superficiais. 

há ocorrência de transição dêstes solos, quando de textura média, para 
as classes Areias Quartzosas Vermelhas •e Amarelas. 

Os solos desta classe desenvolvem-se principalmente a partir de cobertura 
de material detrítico retrabalhado, relacionado às rochas de natureza bastante 
variável. 

Ocorrem sob vegetação do cerrado em grande parte, bem como sob flo-
resta semi-sempre-verde, seTnicaducifólia., semi-sempre-verde com babçu e semi-
caducifólia com babaçu. Parte das áreas desta unidade com textura média e 
sob vegetação de cerrado no sul do Estado de Mato Grosso, inclui vegetação 
de campo. 

Encontram-se sob diversos tipos de clima, e principalmente em áreas de 
relêvo plano e suave ondulado. 

Esta classe de solos ocorre como componente dominante nas unidades LE3, 
LE4, LE5, LEG, LE7, LES, LEO e LElO; como codominante as unidadesLE1, 
LE2 e AViO; como subdominante nas unidades PA2, LES, LV9, 112 e AV11; 
em proporção indeterminada na unidade LV5 e como inclusão nas unidades 
BL1, BL3, PAO, PA7, P134, LEi, L112, LV11, LV12, LV14, 11L4, 119, AViO, 
AV11 e AV12. 

PODZOL JIIDRO4JÍÓRPICO 

Compreende solos com horizonte B podzol - "spodic horizon", usualinen-
te formado sob um horizonte A, eluvial bem diferenciado. 

Quanto à drenagem apresenta-se como mal a imperfeitamente drenados, dë-
vido não só às condições de relêvo plano em que ocorrem, como à presença de 
uma camada relativamente impermeável, formada pela acumulação subsuperfi-
cial de matéria orgânica e óxidos que restringe a percolação da água, provo-
cando sua estagnação ou escoamento lateral. 

São solos de perfis bem diferenciados que apresentam seqüência de hori-
zontes A 1 , A,, Bh ou BhI T , O, muito arenosos, profundos, ácidos a muito ácidos, 
com saturação de bases muito baixa, alta saturação com alumínio e conseqüen-
te fertilidade natural baixa. 

Estes solos são desenvolvidos a partir de depósitos de caráter psamítieo 
(quartzoso). A vegetação é do tipo floresta sempre-verde (escler6fila), que cor-
responde às "caatingas" amazônicas. Ocorrem sob clima do tipo Af de acôrdo 
.com• a classificação de Kõppen, e em áreas de relêvo geralmente plano. 

Esta classe de solos ocorre como componente subdominante na unidade 
de mapeamento AVO e se distribui geogràficamente em diminutas manchas na 
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região de Taragua, foz do rio IJaupés, às margens do rio Negro e na região do 
rio Unini. 

I?ODZÓLICO VERMELHO AMARELO 

Compreende solos Distróficos, extremamente ou moderadamente ácidos, 
profundos que apresentam perfis do tipo A, B t  e O, com distinta individuali-
zação de subhori.zontes, transição clara do A para o B t  e gradual do B t  para 
o O. São solos de textura argilosa ou média com argila de atividade baixa, 
bem ou moderadamente drenados, moderadamente porosos, sobretudo na parte 
superficial, onde também é evidenciada atividade biológica, sendo bastante 
susceptíveis à erosão. 

O teor de carbono, a capacidade de permuta de catíons (T) e a soma 
de bases permutáveis (5) são baixos, sendo que nos horizontes superficiais 
alcançam seus maiores valores. A relação molecular Si0 2/Al2 03  (Ki) e a re-
lação Si0 2/R203  (Kr) possuem valores intermediários. 

O horizonte A apresenta-se moderadamente desenvolvido com intensa ati-
vidade biológica, podendo estar subdividido em A 1  e A2 , com espessura de 10 
a 70 cm, com côres variáveis entre bruno escuro e bruno acinzentado escuro, 
textura nais leve que o B, determinando gradiente textural alto (% de ar-
gila li/A). 

O horizonte B, com espessura variando de 70 a mais de 200 cm, apre-
senta côres geralmente vivas de gamas vermelho, vermelho amarelado ou ama-
relo avermelhado, podendo em alguns casos, ocorrer mosqueado pequeno a médio 
e de contraste difuso ou distinto, aparecendo, além das côres já citadas, o 
bruno forte e o amarelo brunado. É um horizonte de textura mais pesada que 
o A, normalmente com estrutura em blocos subangalares; recobertos por ce-
rosidade variando de pouco a abundante e de fraca a forte, ocorrendo tam-
bém em alguns perfis revestimentos foscos de matéria orgânica; os poros são, 
na maioria dos casos, pequenos e comuns. 

O horizonte O apresenta espessura maior que 70 cm e côres semelhantes 
às do horizonte B. O mosqueado é mais freqüente, sendo comuns as cores 
bruno amarelado e amarelo brunado. 

A fração argila aumenta até o horizonte B onde atinge o valor máximo, 
decrescendo no O. Os valores da fração silte aumentam com a profundidade. 
Entre as areias, predomina a areia fina, que ao contrário do silte, decresce 
ao longo dos perfis. A fração areia grossa apresenta valores relativamente 
baixos que decrescem de A para B, podendo aumentar no O, onde a amplitude 
do variação é bastante grande, dependendo da rocha subjacente. 

Na composição mineralógica das frações areia fina, areia grossa e casca-
lho, predomina o quartzo. Com  relação à composição mineralógica da fração 
argila, a eaulinita é o constituinte predominante, constatando-se ainda teor 
elevado de goetita. 

São solos desenvolvidos a partir de produtos da composição de arenitos, 
xistos e filitos e ocorrem em relévo plano, suave ondulado, ondulado e forte 
ondulado e nas mais diversas condições climáticas. 

A vegetação é predominantemente floresta semicaducifólia, semicaducifó-
lia com babaçu, semi.sempre.verde, semi-sempre.verde com babaçu, sempre-ver-
de, cerrado e campestre. 

As maiores concentrações desta classe são encontriidas em Rondônia, Goiás 
e Mato Grpsso, sendo que a fase campestre (PB5) pode ser encontrada úo sul 
de Mato Grosso, limite com o Paraguai. 
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São encontrados como componente doimnante nas unidades P113 e PB4; 
como codominante nas unidades PA7 e PB5; como subdominante nas unida-
des BA, PAG, LtA3, LAG, LEG, LVG, LV8, 113 e AV8; e sem percentagém 
determinada na unidade 114. Como inclusão aparecem nas unidades PA4, LA4, 
LAS, LElO, LVO, LV12, LV13, 115, 117, 119, AViO, AV11 e AV12. 

Há ocorrência de solos intermediários para Latosol. 

PODZÕLICO VERMELHO AMARELO PLINTHICO 

Compreende solos com horizonte B textural de características análogas às 
especificadas na descrição da unidade Podzólico Vermelho Amarelo anterior-
mente exposta. 

A distinção essencial entre uma unidade e outra está em que o Podzólico 
Vermelho Amarelo Plínthico apresenta plinthite nos horizontes B ou C, es-
tando pelo menos os primeiros 30 cm do horizonte B livres da ocorrência de 
plinthite. 

Nestes solos a textura é amplamente variável, sendo usualmente de argila 
de atividade baixa, saturação de bases baixa, alta saturação com alumínio, 
baixa fertilidade natural e susceptíveis à erosão. 

São solos desenvolvidos a partir de produtos de decomposição relaciona-
dos às rochas cristalofilianas e sedimentos areno.argilosos. 

A vegetação é do tipo floresta caducifólia, semicaducifólia, semi-sempre-
verde, semi-sempre-verde com babaçu e cerrado. São encontrados em áreas 
de relêvo suave ondulado. O clima predominante é com estação sêca, porém 
não muito pronunciada. 

Ocorrem como componente eodominante nas unidades PB1 e PB2; como 
subdominante nas unidades LA3 e LV11; e como inclusão na unidade LA5. 

As maiores concentraç6es desta classe de solos encontram-se em Itondô.-
nia e Mato Grosso. 

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 

Compreende solos não hidromórfieos com horizonte B textural, argila de 
atividade baixa, que apresentam características análogas às especificadas na 
descrição da unidade Podzólico Vermelho Amarelo, anteriormente exposta. 

A distinção essencial entre uma unidade e outra está em que o Podzólico 
Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófieo apresenta saturação de bases média 
a alta (V > 50%), baixa saturação com alumínio, sendo portanto de me-
lhor fertilidade. 

São solos desenvolvidos a partir do produto da decomposição de gnaisses 
diversos, principalmente os ricos em minerais ferromagnesianos, calcários e 
sedimentos com variável proporção de material calcário. 
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Fig. 53 - Remanescente, de floresta semi-sempre-verde em área de Podzólico Vermelho Ama-

relo Equivalente Eutrófico - textura média no extremo sul do Est. M. Grosso. 

Ocorrem geralmente onde o relêvo é ondulado ou suave ondulado, em re-
gi6es de clima com estação sêca bem pronunciada. 

A vegetação predominante é de caráter mais sêco, tais como caatinga e 
floresta caducifólia, podendo ocorrer também em floresta sernicaducifólia, se-
.micaducifólia com babaçu, semi-sempre-verde e semi-sempre-verde com babaçu. 

• São encontrados como componente dominante nas unidades de mapeamen-
te PAi, PA2, PA3, .PA5, PAS e PA9; como codominante nas unidades PA4, 
PA7, LV3 e LV10; e como subdominante na unidade 11W e 116. Também ocor-
rem como inclusão nas unidades PB1, LEi, LE2, LE3, LEiO, LV4, LV6, LV8, 
112, 117, 119 e AV2. 

ilá ocorrência de solos intermediários para Laterítico Bruno Avermelhado 
e Latosol. 

As maiores concentraçées desta classe de solos são encontradas nos Esta-
dos do Piauí, Maranhão, Pará, Goiás e Mato Grosso. 
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SOLONETZ-SOLODJZADO 

São solos halomórficos, com horizonte B solonétzico ou nátrico, alta sa-
turação com sódio trocável (100 Na/T acima de 157o); estrutura normal-
mente colunar ou prismática, raramente em blocos. Em geral são rasos ou pou-
co profundos, de textura média ou argilosa no B, mal ou imperfeitamente dre-
nados, com horizonte A fraco, bem diferenciados, transição abrupta entre A 
e B•, reação ácida no horizonte superficial e alcalina no horizonte subseqüente, 
saturação de.bases alta e argila de atividade alta no DL. 

O sódio trocável, cujos valores são baixos na superfície, aumenta nos ló-
rizontes B t  e O, o mesmo acontecendo com a saturação com sódio. 

Verifica-se ausência ou presença em perccntagens muito baixas de ma-
teriais primários de fácil intemperização. 

São solos desenvolvidos a partir de depósitos sedimentares do Quaterná-
rio ou a partir de saprolito dc rochas gnáissicas claras ou graníticas ácidas 
do Pré-Cambriano (CD). 

Para fins do mapeamento, foram deliberadamente admitidos juntamente 
com esta classe, solos pertencentcs à classe Planosol, constituída por solos rasos 
ou medianamente profundos com horizonte B textural, argila de atividade 
alta, saturação de bases alta, imperfcitamente drenados, com mudança tex-
tural abrúptica, apresentando no horizonte B e O e na maioria dos perfis 
saturação com sódio cntre 6 e 15%, não sendo portanto suficiente para en-
quadrá-los como Solos Halomórficos. 

Possuem uma seqüência de horizontes A, D e O, com um horizonte A fraco 
e horizonte B, com estrutura prismática e/ou em blocos moderada ou forte-
mente desenvolvidos, ligeiro encharcamento durante o período de chuvas, 
extremo ressccamento e endurecimento na época sêca, qiando se pode notar 
fendilhamento entre os elementos de estrutura no horizonte B e por vézes no 
horizonte O. 

Flg. $9 - Área de Solonetz-Sotodlzado. Vegetaflo de caráter xerófilo tambám denominado bos-
que chaquenho'. Est.:M.Grosso. 
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Nas partes baixas dos horizontes B ou O há uma grande reserva de mi-
nerais primários de fácil intemperização (feldspato e /ou hornblenda e bioti-
ta intemperizada). 

Encontram-se principalmente em áreas de relêvo plano e suave ondulado 
da planície aluvial do pantanal, sob condições de clima Aw da classificação 
do Kõppen, com invernos sêcos e verões chuvosos, sob vegetação p'rodominan-
temente caducifólia arbórea, arbustiva ou graminóide. 

São encontrados na unidade de mapeamento. 1102, sem percentagem de-
terminada. 

SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS 

Compreende solos pouco desenvolvidos, de seqüência de horizontes do tipo 
A sobre O, de texturas e espessuras variáveis, provenientes de sedimentos flu-
viais recentes e sub-recentes, dispostos em camadas de composição granulo-
métrica heterogênea. 

Variam de imperfeitamente a mal drenados, podendo em alguns casos, 
• ocorrer camadas gleyzadas ou mosqueados, refletindo más condições de dre-
• nagem. 

São fortemente ácidos a pràticamente neutros, de saturação do bases va-
riando de baixa a alta e atividade das argilas, após correção para carbono, 
da mesma forma variando de baixa a alta. 

Ocorrem em terraços fluviais, correspondendo no domínio amazônico aos 
"tesos" ou "firmes". 

A vegetação predominante nestes solos é a floresta de várzea, represen-
tada pelas formações vegetais ribeirinhas (ripícolas), ocorrendo ocasionalmen-
te a campina de várzea. 

No pantanal matogrossense parte dêstes solos possuem vaiores de satura-
ção de bases muito altos, atingindo até 100% e argila de atividade alta. 

A ocorrência da variedade cutrófica (valor V > 50%) nesta classe de 
solos encontra-se também nas várzeas ao longo do rio Amazonas. 

São amplamente encontrados nas várzeas dos rios Guaporé, Mamoré, Ara-
guaia, Parnaíba, Itapecuru, Mearim, Grajaú, Pindaré, Amazonas e seus afluen-
tes e em áreas baixas próximas ao litoral norte e no pantanal matogrossense, 
sob influência de vários tipos climáticos da classificação de Kõppen. 

São encontrados como componente subdominante na unidade de mapea-
mento 1101 e como inclusão nas unidades PA2, PA9, 1102, 11L2 e AV5. 

SOLOS BRUXOS NÃO CÁLCICOS 

Compreende solos com horizonte B textural, não hidromórficos, seqüên-
cia de horizontes A, B• e O, relativamente rasos, com espessura dos perfis 
variando de 50 a 100 cm, bem drenados, com horizonte A fraco, duro ou 
muito duro quando sêco, de estrutura maciça ou em blocos fracamente de-
senvolvidos, de coloração clara, contrastando abruptamente com o horizonte 
B avermelhado, que apresenta predominantemente textura argilosa, e rara-
mente textura média, estrutura em blocos subangulares e angulares recobertos 
pr cerosidade fraca. Apresentam altos valores no que diz respeito à atividade 
das argilas, soma de bases trocáveis e saturação de bases. .0 pH varia de mo- 
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deradamente ácido a praticamente neutro, sendo que em alguns perfis decresce 
ligeiramente no horizonte B para aumentar no horizonte C. 

É característica dêstes solos a presença de pavimento desértico constituído 
por calhaus e matacões de quartzo rolado, desarestados e semidesarestados, es-
palhados pela superfície do solo e a ocorrência de crosta dos solos desérticos, 
crosta maciça e laminar pouco espêssa com 2 a 4 mm, com o pii próximo a 7,0, 
atribuído ao retôrno de bases na superfície dos solos. 

Fig. 60 - Ceatinga arbustiva aberta em área de - Solos Brunos NSo Cálcicos. Municrpo de 
Eliseu Martins Est. Piau(. 

Desenvolvem-se a partir de sedimentos do Pré-Cambriano (II) e (CD), 
encontrando-se todavia em áreas do Devoniano Médio. 

Ocorrem em áreas de relêvo suave ondulado e ondulado, onde predomina 
a erosão laminar severa ou moderada, podendo ocorrer erosão em sulcos como 
em voçorocas. 

A vegetação é caatinga hiperxerófila arbóreo.arbustiva, refletindo a ação 
do clima quente com estação sêca bem pronunciada, enquadrado no BSwh' da 
classificação de Kdppen. 

• Ocorre como componente dominante na unidade de mapcamento NC, em 
áreas do Estado do Piauí, na divisa com Pernambuco e Bahia; como subdomi-
nante na unidade do mapeamento Lvi; e como inclusão na unidade AV2. 

SOLOS BRUNOS NÃO CÁLCICOS GRUMUSSÓLICOS E SOLONÉTZICOS 

Estas variações compreendem solos com horizonte B textural, não hidro-
mórficos, textura predominantemente argilosa, com argila de atividade alta, 
intermediários para Grumossol ou Solonetz-Solodizado, desenvolvidos a partir 
de gnaisses diversos, principalmente os ricos em minerais ferromagnesianos; 
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A primeira variação é constituída por solos que se diferenciam dos solos 
da classe Bruno Não Cálcico por apresentar argila de atividade mais alta 
e elevada saturação de bases (V%). Em• decorrência do elevado teor em ar-
gila 2:1, apresentam durante o período de estiagem, pequenas fendas entre 
os agregados estruturais e uma estrutura prismática e/ou em blocos angulares, 
moderada ou fortemente desenvolvida no B. 

Ocasionalmente verifica-se a presença de pequenos "slickensides" no hori-
zonte O e/ou B. 

O horizonte A é fracamente desenvolvido e a mudança textural é abrup-
ta para o B. 

Do um modo geral, são severamente erodidos, podendo ocorrer erosão la-
minar moderada, em sulcos rasos, repetidos com freqüência ou ocasionalmente 
e pequenas vaçorocas, localizadas nas partes baixas das encostas. A drena-
gem é imperfeita. 

A segunda variação Bruno Não Cálcico Solonétzico bastante semelhante 
à primeira variação, quer na morfologia quer nas características físicas e quími-
cas, difere todavia na forma da estrutura (tendência à formação de calhaus) 
e na saturação elevada com sódio (entre 6 e 15%) nos horizontes Bt  e/ou O. 

São encontrados em regi6es de relêvo suave ondulado e ondulado, sob ve-
getação de caatinga nas áreas mais secas, florestas semicaducifólia e caducifó-
lia onde o clima BSwh' da classificação Kippen apresenta estação sêca me-
nos ou mais pronunciada. 

Ocorrem como componente codominante na unidade de mapeamento PB2; 
como subdominante na unidade NO; como inclusão nas unidades PA5, LV1O e 
AV1. 

SOLOS GLEY IJÚMICO 

São solos hidromórficos, rasos, pouco desenvolvidos, orgânico-minerais, com 
horizonte A predominantemente ergânico, seguido de horizontés gleyzados. 

O horizonte A, com 20 a 40 cm de espessura e de coloração preta, apresen-
ta textura.média ou argilosa com sensação ao tato de matéria orgânica e es-
trutura granular. 

Ao horizonte A seguem-se horizontes gleyzados, de coloração cinzenta e de 
textura bastante variável, apresentando normalmente mosqueado, decorrente de 
gleyzaçáo. 

São geralmente distróficos, sendo que a variedade eutrófica, encontra-se 
principalmente ao longo das várzeas do rio Amazonas, constituindo inclusão 
nas unidades II[il e JIG1. 

No presente trabalho foram considerados juntamente com os solos desta 
classe, os Solos Húmicos de campo altimontano higrófilo. 

As características morfológicas dêstes solos indicam que são desenvolvi-
dos sob grande influência do lençol freático próximo ou mesmo à superfície, 
pelo menos durante parte do ano, evidenciado seja através da acumulação de 
matéria orgânica na• parte superficial, seja pela presença de côres cinzentas, 
indicando redução, característica de gleyzação. 

São solos mal drenados, nós quais as características zonais determinadas 
pela ação do clima e vegetação, não se desenvolveram integralmente, em virtu-
de da restrição imposta pela grande influência da água no solo, condicionada 
sempre pelo relêvo e natureza do material originário. 



- 109 - 

Sob estas condiç6es, forma-se um solo caracterizado por apresentar ho-
rizontes subsuperficiais de côres neutras, geralmente mosqueados, em virtude 
da redução do ferro que se processa em meio anaeróbio, devido ao encharca-
mento do terreno. 

Os solos desta classe desenvolvem-se a partir de depósitos sedimentares 
palustres recentes e sub-recentes, de caráter em geral argiloso (pelitos) e pre-
ponderantemente referidos ao Holoceno. 

Estes sedimentos aluviais ou colúvio-aluviais formam camadas mais ou me-
nos estratificadas, podendo ser de natureza e granulometria diferentes, confor-
mo o material que lhes deu origem e dispostos em seqüência definida, resul-
tando solos com perfis bastante variados. 

São encontrados em planícies aluvionais que, na Região Amazônica, cor-
respondem às várzeas baixas. 

A vegetação ou é do tipo floresta de várzea, principalmente hidrófila que 
corresponde aos igapós no domínio amazônico ou é do tipo campina dc várzea 
(campos higrófilos), sob influência de tipos climáticos diversos da classifica-
ção de Kõppen. 

Como classe individualizada, constituem apenas inclusão nas unidades de 
mapeamento 1101, 11L1 e Rio, integrando também o grupamcnto indiviso de 
solos glcyzados - Solos Olcy Indiscriminados. 

SOLOS GLEY POUCO HÚMICO 

Os solos desta classe são bastante semelhantes aos da classe Solos Gley Hú-
mico, já descritos anteriormente, quer no tocante aos fatôres de formação (ma-
terial orginário, vegetação, relêvo e clima), quer no referente às caracterís-
ticas morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas. 

Diferenciam-se dos Solos Glcy Ilúmico essencialmente pelo horizonte A, 
por ser êste de coloração bem mais clara, de menor conteúdo de matéria or-
gânica e ser normalmente menos espêsso. 

A ocorrência da variedade Eutrófiea nesta classe de solos encontra-se prin-
cipalmente ao longo das várzeas do rio Amazonas, nas unidades IIL1 e IIG1. 

Ocupam área considerável ao longo do rio Amazonas, sendo componente 
dominante na unidade de mapeamento 1101; codominante na unidade IIL1 
e ocorrendo como inclusão nas unidades PA9, 11L2 e AV5. 

Integram também o grupamento indiviso de solos gleyzados - Solos Gley 
Indiscriminados. 

SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS 

Constituem o grupamento indiviso Solos Gley Indiscriminados, as seguin-
tes classes dc solos já descritas anteriormente: Solos Glcy -  Húmico, Solos Gley 
Pouco Ilúmico, incluindo Solos Orgânicos que serão mais adiante descritos. 

Dentro dêste grupamento, as &asses mais importantes no que se refere à 
área ocupada são as de Solos Oley Pouco Ilúmico e Solos Gley Ilúmico, e 
ocupando áreas bem menores que as duas precedentes, a de Solos Orgânieos. 

O grupamento indiviso Solos Glcy Indiscriminados aparece como com-
ponente codominante nas unidades de mapeamento LA9 e 11L2; com percen-
tual não determinado na unidade 1102; e como inclusão nas unidades PAi, 
PA2, P131, LA3, LA4, LA5, LA7, LAO, Liii, LR2, 11L3, 11L4, AV7 e AV8. 
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SOLOS GLEY THIOMÓRFICOS INDISCRIMINADOS 

Também conhecidos como solos ácidos sulfatados, são solos de planície de 
inundação marinha, os quais após drenagem e aeração decididamente apresen-
tam uma acidificação severa, devido à oxidação de sulfetos (principalmente 
pintas) e à formação de ácido sulfúrico. 

São solos predominanteiiente argilosos, e usualmente de alto teor de ma-
téria orgânica. Em alguns casos seriam considerados como pertencentcs à classe 
dos Solos Orgânieos, não fosse o alto teor de compostos de enxofre. 

Na forma oxidada, os horizontes contendo sulfeto de ferro apresentam 
mosqueamento e veios amarelo brunado de sulfato básico de ferro. Tais ho-
nizontcs podem se apresentar cm qualquer parte do perfil. 

Comprendem tanto material edafizado ácido em sua forma oxidada, apre-
sentando manchas e veios amarelo brunado de sulfato básico de ferro, como 
também material não hidratado não oxidado com alta acidez potencial, caso 
éste em que os solos estão saturados com água• durante a maior parte do ano. 

Os valores de p11 são extremamente vaniáveis, inclusive podendo se pro-
cessar variações sazonais muito pronunciadas especialmente nas terras peniôdi-
camente inundadas. Na ocasião em que o solo está saturado com água, es va-
lores podem se elevar gradualmente, eventualmente aproximando-se ou mesmo 
atingindo a neutralidade, ao passo que quando se seca o solo, os valôres de 
p11 gradativamente baixam, podendo mesmo atingir valores entre 3 e 2. 

Torrões secos com revestimentos e veios amarelo brunado contendo sulfeto 
de ferro ou amostras encharcadas com forte odor a gás sulfídrico, indicam 
possível presença de thiomorfismo, estando sua identificação confirmada quan-
do se verifica um decréscimo de pelo menos uma unidade de p11 nas amostras, 
sêcas ao ar durante 30 dias e à presença de nmis de 0,7% de compostos de 
enxofre sob a forma dc sulfatos,sulfetos e/ou enxofre elementar. 

Ocorrem principalmente nas áreas pantanosas de mangues (sujeitas à ação 
das marés), nas áreas pantanosas "atrás dos mangues" e nas partes dos deltas 
dos rios mais próximos ao mar. 

Não têm utilização agrícola e a maior parte da vegetação natural é cam-
pina de várzea halófila, ! associada a manguezais e tipos de vegetação de tran-
sição, dominando os tipos climáticos Asv e Amw da classificação de Kappen. 

Quanto ao modo de ocorrência, distribuição geográfica e material origi-
nário, assemelham-se aos Solos Salmos Costeiros. 

São encontrados como componente subdominante na unidade do mapea-
mento 50 e como inclusão na unidade AM. 

SOLOS GRUMUSSÓLICOS 

Compreendem solos minerais jovens que apresentam perfis AC, horizonte 
A chemozêmico ou moderado, com teores do matéria orgânica relativamente 
baixos. Variam do medianamente profundos a profundos, de coloração escura, 
cinzenta ou cinzento esverdeada, textura argilosa; com elevado conteúdo de 
minerais de argila 2:1 (grupo da montmorilonita), com processo de "rcvol-
virnento" devido à expansão e contração alternada do solo atribuida às mu-
danças das condições de umidade, formando-se em conseqüência grandes fen-
dilhamentos. Esses fcndilhamentos intcrfcrem no tamanho e forma da estru-
tura (paralelepipédica e/ou cuneiforme), no relho superficial, desenvolvendo 
microrrelevo e prejudicando o desenvolvimento das raízes. 
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O p11 é de reação alcalina a quase neutra e apresentam baixos valores 
tanto no gradiente textural como no grau de floculação; ocorrem com ou sem 
camada dà acúmulo de carbonatos, com ou sem descontinuidade litológica. e 
com ou sem concreções calcárias üo horizonte O. 

Raramente há evidência de movimento dc argilas, sendo constante a ocor-
rência de "sllkensides" nos agregados de solos. São pouco porosos, moderada-
mente a imperfeitamente drenados, de permeabilidade moderada no A e lenta 
no O, sendo susceptíveis à erosão. 

São derivados de materiais transportados, provenientes da decomposição 
de rochas ígncas básicas, calcários e dolomitos ricos em cálcio e/ou magnésio, 
ocorrendo nos climas Aw e Amw' da classificação de Kiippen. 

Ocorrem em árcas de baixadas, planícies aluvionares, encostas de vales 
ou locais com influência de sedimentação fluvial e sob vegetação de caráter 
predominantemente sêco, arbórea, arbustiva ou graminóide, encontrando-se tam-
bém sob floresta scmicaducifólia. 
- Ocorrem nas unidades do mapeamento LA2 e HGZ em áreas da Amazônia 
e pantanal matogrossense sem percentual determinado, constituindo ainda in-
clusão na unidade AV2 no Estado do Piauí. 

SOLOS IIIDROMÓIU?ICOS CINZENTOS DISTRÓPICOS 
E ELTTRÓFICOS() 

Sob esta designação, aqui se enquadram todos os solos imperfeitamento 
a mal drenados, que têm um ou mais horizontes superficiais abruptamente sepa-
rados de horizontes subjacentes, frágicos ou cimentados, ou, como mais fre-
qüentemente ocorre, de acentuado contraste textural entre horizontes A e B. 

O contraste textural, existente nesses solos, mantém quase sempre, a re-
lação de textura arenosa sobre textura média e textura arenosa e/ou média so-
bre argilosa, entre horizontes A e B rcspectivamente. 

São solos com seqüência de horizontes do tipo A, B e O, detextura e es-
pessura variáveis, argila de atividade baixa, após correção para carbono e• sa-
turação de bases variando de baixa a alta. 

Ocorrem no relêvo plano de várzeas periMicamente alagadas, nas mar-
gens de rios e áreas sujeitas a oscilações do lençol freático, onde existem con-
diçôes de hidromorfismo para formação de solos de côres neutras, cinzentos 
e mosqueados vermelhos, amarelos e acinzentados, provenientes de reaçôes 
de oxidação e redução. 

Provêm de material psamítico aluvional, em parte eutróficos, ocorren-
do mormente ao longo dos vales dos rios Parnaíba, Itapecuru, Mearim, Grajaú 
e seus afluentes, nos Estados do Maranhão e Piauí, sob vegetação de floresta 
de várzea, em geral do tipo misto, dicótilo.palinácea, destacando.se o babaçu 
e/ou carnaúba. 

Ocorrem somente como inclusão nas unidades de mapeamento PA9 e AV5. 

SOLOS CONC1IECIONÁR1OS INDISCRiMINADOS TROPICAIS 
DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS 

Compreendem solos minerais de natureza variável, característica comum 
apresentar grande quantidade de concreções ferruginosas (lateritas) e plin- 

(*) Equivalem a Planosol de argila de atividade baixa. 
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thite endurecido, do tamanho de cascalhos e calhaus, disseminados por todo 
o perfil ou em considerável parte do solum e contribuindo em geral com mais 
de 507o na composição do material do solo. 

São, solos que geralmente atingem 3 m de profundidade, com sequ&&cia 
de horizontes do tipo A, B e O, de textura variável, porém mais freqüente-
mente argilosa e sempre cascalhentos . ou muito cascalhentos; com horizonte 
B latossólico ou textural, argila de atividade baixa, podendo ser distróficos ou 
eutróficos, sendo que esta última variedade pouco comum ocorre apenas nos 
perfis de B textural. 

Possuem reição de moderada a fortemente ácidá, boa prosidade, sendo 
bem ou moderadamente drenados. 

O horizonte A de coloração mais escura que o B, pode sei moderado ou 
proeminente. O horizonte B de coloração predominantemente avermelhada ou 
amarelada é de textura casealhentá ou muito cascalhenta mais pesada que 
a do horizonte A. O horizonte O de coloração variegada normalmente 'é de tex-
tura argilosa casealhenta. 

Apresentam Ki baixo, a capacidade de. permuta . de catíons é baixa e di-, 
retamente proporcional ao conteúdo de matéria orgânica, a saturação de ba-
ses mostra ampla faixa de variação por incluir esta classe solos distróficos e 
eutróficos, sendo baixos os teores das bases trocáveis, mas nos 'cutrófilos êsfts 
teores são mais elevados. 

Seu uso acha-se restrito a campos de pastoreio natural, não sendo usa-
dos para agricultura. 

Os solos desta classe são derivados de produtos de decomposição de rochas 
de natureza variável (filitos, xistos, gnaisses, arenitosinconsistentes, granitos 
e folhelhos escuros principalmente da Formação Pimenteiras) afetados em 
maior ou menor grau por cobertura de material retrabalhado macroclástico, 
pedregoso e muito concrecionário (concreções lateríticas) ou inteiramente de-
rivados dessas coberturas.. Os solos derivados de materiais referidos a For-
mação Barreiras apresentam camadas de composição argilosa até argilo-are-
nosa, onde ocorrem zonas concrecionárias que devido ao alto teor de limonita 
e hematita lhes confere o aspecto de canga. 

Não foram incluídos nesta classe, solos cuja quantidade de eoncreç6es 
não seja muito relevante, independentemente do caráter autóctone, alóctone 
ou pseudo-autóctone do material originário. 

Ocoriem na maioria em áreas de clima dos tipos Aw, A\v', Am e Amw', 
podendo ocorrer também nos tipos climáticos Aí, Civa, Cwbi e BSwh' todos 
da classificação de KUppen. 

A vegetação predominante nestes solos é o cerrado, seguido de floresta 
semi-sempre-verde, floresta semi-verde, com babaçu, e com menor freqüência 
sempre-verde, floresta semiea.ducifólia, floresta semieaducifólia com babaçu 
e caatinga. 

O relêvo é preponderantemente ondulado e suave ondulado, sendo que a 
erosão é mais severa nos solos de relêvo mais movimentado. 

Estes solos ocorrem com mais freqüência no Brasil Central e Meio-Norte. 
Aparecem como componente codominante nas unidades de mapeamento 

PA4 e LV10; como componente subdominante nas unidades PAO, LES, LV4, 
LV8, LV9, Lvii, LV12, LV14, Ri, AV2 e AV5; sem percentagem deter-
minada na unidade de mapeamento LA2; e como inclusão nas unidades d 
mapeamento PB1, PB4, LAi, LA3, LA4, LAS, LA7, LA9, LE6, LE7, LV3, 
r4v5, 11L3, R3, AV7, AV12 e AV13. 
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Fig. 61 - Em primeiro plano relêvo e vegetação tipo cerrado aberto em área de Solos Indis-. 
criminados Concrecionários Tropicais (distróficos). Ão fundo relêvo montanhoso do-
minando Solos Litssólicos com baixo teor de cálcio. Estrada Viadeiros—Arralas. Est. 
Goiás. 

Fiçi. 62 - Detalhe de relêvo e vegetaflo de cerrado aberto em áreas de Solos lndiscrimina4 
dos Concrecionários Tropicais (distráficos). Estrada Pedro Âfonso—Llzardo. Est. Goiás. 
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SOLOS LITOSSÓLWOS com alto teor de cálcio 

Esta classe é constituída por solos pouco desenvolvidos, muito rasos, com 
horizonte A normalmente chernozêmico, de textura argilosa podendo scr às 
vêzes de textura média, reação pràticamente neutra, capacidade de troca de 
catíons elevada, saturação de bases alta, bem a moderadamente drenados e 
susceptíveis à erosão. 

Apresentam o horizonte A seguido diretamente da rocha, ou mesmo sôbre 
um horizonte O de pequena espessura. Para fins do mapa em causa, junta-
mente com os Solos Litossólicos, foram deliberadamento admitidos solos em 
realidade perteneentes a outra classe, i.e., solos que apresentam horizonte (B) 
incipiente - Cambisol. 

O horizonte A possui espessura que varia de 20 a 30 cm, predominando 
côres escuras, textura mais comumente argilosa e estrutura granular mode-
rada ou fortemente desenvolvida, podendo apresentar grande número de cas-
calhos ou de pedras em mistura com a terra fina. 

2stes solos acham-se relacionados às rochas relativamente ricas em cál-
cio, compreendendo rochas básicas e intermediárias, gnaisses de caráter bá-
sico e intermediário, calcários, filitos e ardósias calcíferas ou com intercala-
ções de calcários e rochas sedimentares calcíferas. 

A vegetação é predominantemente florestal, de caráter caducifólio e, se-
micaducifólio, e mais raramente, semi-sempre-verde. Ocorrem em zonas dc clima 
com estação sêca bem a nioderadamente marcada. 

São encontrados em áreas de relêvo forte ondulado e montanhoso, mais 
raramente em relêvo ondulado e suave ondulado. 

Ocupam áreas não muito extensas, como componente subdominante nas 
unidades de' mapeamento J3L3,'PAl; PA3, PAS, 115 e 116 e como inclusão nas 
unidades BA, BL1, PA5, LR2, L113, LV4 e LV10. 

Solos desta classe ocorrem por vêzes associados a Afloramentos de Rochas. 

SOLOS LITOSSÓLICOS com baixo teor de cálcio 

Morfolôgicamente, os solos pertcncentes a esta classe assemelham-se aos 
Solos Litossólicos com alto teor de cálcio, já descritos anteriormente. 

Os solos desta classe podem apresentar saturação de bases baixa ou mé-
dia a alta, enquanto que os de alto teor de cálcio são invariàvelmente Eu-. 
tróficos. 

Podem apresentar horizonte A fraco, moderado, proeminente ou cherno-
zêmico, enquanto o horizonte A dos Solos Litossólicos com alto teor de cál-
cio é quase sempre do tipo chernozêmico. 

Enquanto os de alto teor de cálcio são predominantemente de textura' 
argilosa, os desta classe são quase sempre de textura média ou arenosa. 

Também juntamente com êstes solos, foram deliberadamente admitidos 
solos em realidade pertencentes a outra classe, ou seja, solos que apresen-
tam horizonte (B) incipiente - Cambisol. 

Estão relacionados às rochas em geral resistentes à meteorização, prin-
cipalmente arenitos e também rochas cristalinas dc. caráter ácido. 

Ocorrem sob os mais variados tipos climáticos e sob diversos tipos de ve- - 
getação, tais como cerrado, floresta sempre-verde, semi-sempre-verde, semi-
Sducifólia, semicaducifólia com babaçu, caducifólia , caatinga e campo. 
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São encontrados em áreas de relêvo forte õndulado e montanhoso, ocor-
rendo ainda em áreas dc relêvo ondulado e suave ondulado. 

Ocorrem como componente dominante nas unidades de inapeamento 111, 
112, 113, 115, 116, 117, 119 e 1110; como codominante nas unidadesPEl e 118; 
cemo subdominante nas unidades P134, LV13 e AV1, sem detèrrninação de 
percentual na unidade 114; e como inclusão nas unidades NO,:PA6, LAB, 
LE5, LE8, LV2, LV3, LV5, LV6, LV8, LVO, LV10, LV15, ÀV2,. AV3, AV5 
eAVG. 

SOLOS ORGÂNICOS 

São solos hidromórfieos, pouco evoluídos, provenientes de depósitos de 
rostos vegetais em grau variável de decomposição, acumulados era ambiente 
palustre, de coloração preta e com elevados teores de carbono. 

São fortemente ácidos, muito mal drenados, de permeabilidade lenta e 
desenvolvidos sob eondiç6es dc permanente encharcamento, com o lençol frc.á-
tioo próximo ou à superfície, durante grande parte do ano. 

Apresentam capacidade de troca de eatíons alta e saturaçãõ de bases 
baixa. 

Êstes solos apresentam a seguinte seqüência de horizontes: horizonte A, 
que pode ou não apresentar-se subdividido, sôbre camadas orgânicas sobrepos-
tas a material mineral. 

O horizonte A, com espessura em torno de 20 cm, apresenta côr preta 
e textura da classe franca proporcionando ao tato sensação org.nica. 

As camadas orgânicas que se seguem ao horizonte A, são cbnstituídas por 
matéria orgânica, tipo "peat", não inteiramente decomposta, com, altas per-
centagens de resíduos vegetais e em maior ou menor grau de deSmposição. 

O material de origem é dc natureza orgânica e recente, referidd' ao ilolo-
ecno. Ë constituído por acumulações orgânicas residuais, cuja àonstituição 
depende do tipo de formação vegetal da qual derivam e' das aç6es biológicas 
que nela se processam, podendo haver adição de materiais finos em propor-
ções variáveis. 

O relêvo é um dos mais importantes fatôres de formação dêstes solos. Ocro-
rem em áreas de relêvo plano, ocupando as posições de cotas mais baixas, em 
áreas abaciadas ou originalmente abaciadas, que constituem pequenas depres-
sões sedimentares próximas a cursos d'água. 

A vegetação é do tipo campina de várzea, predominando hidrófila. 
Encontram-se geogràficamente associados a Solos Gley ilúmico e Gley 

Pouco Ilúmico. 
Esta classe de solos ocorre apenas como inclusão nas seguintes unidades 

de mapeamento: 1102, 11L2 e 50. 
Integram o grupamento indiviso de solos gleyzados - Solos Gley Indis-

criminados. 

SOLOS SALINOS GOSTEIROS INDISCRIMINADOS 

Apresentam seqüência de horizontes do tipo A sobre O, sendo que em 
mangues é muito pouco nítida a diferenciação dêstes horizontes, em grande 
parte distinguidos por um horizonte Ai prêto, húmico e horizonte O, de côres 
neutras, com matizes cinzentos, azulados e esverdeados (Vieira, L.S., 1967, Day, 
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T.U., 1950), em geral, de profundidade limitada pelo lençol freático próximo à 
superfície. Ao longo da faixa mapeada há áreas menos sujeitas a inundações 
e com menor oscilação do lençol freático, portanto, melhor drenados. 

Êstes solos são de textura indiscriminada, variando dc arenosa a muito 
argilosa (Day, TIL, 1059), sem estrutura definida e muito mal drenados, 
alta saturação de, bases, apresentando predominância dos catíons Na c Mg 
(Sombroek, W.G., 1066), argila de atividade alta, altas concentrações de sais 
solúveis de Na, CC, IC+, AN 1 e condutividade elétrica na pasta 
saturada acima de 4 mmhs/cm a 25°C (Sombroelc, W.G., 1066). 

Os dados químicos de perfis dêstes solos são muito variáveis, dependen-
do do maior ou menor grau de salinidade e/ou alcalinidade. 

Distribuem-se por tôda a zona costeira do Norte, no litoral do Amapá, costa 
leste das ilhas das baías de Marajó e Guarujá, litoral do Pará, Maranhão e 
Piauí, constituindo uma bordadura de extensão variável, da foz do Oiapoque 
ao deita do Parnaíba na zona limítrofe com o Estado do Ceará (Camargo, M.N., 
Bennema, J., 1066, Vieira, L.S., 1067). 

Pela posição geográfica, em faixa litorânea de relêvo plano recortado por 
inúmeras desembocaduras de rios e altitudes ligeiramente acima do nível do 
mar, êstes solos estão sujeitos a inundações muito freqüentes dc água sal-
gada ou salobra, na dependência das cheias e oseilações das marés (Day, T.lI., 
1059), onde o material originário é constituído por dep6sitos de vasas recentes 
de natureza flúvio-marinha (Day, T.11., 1959). 

Algumas áreas situadas acima dos níveis normais das marés altas, só são 
inundadas nos períodos das grandes cheias. 

Com exceção de alguns campos de pastos naturais, não têm utilização 
•agrícola predominando na paisagem a vegetação típica de manguezais, cam-
pos e campinas halófilas, campos de várzea e tipos de vegetação de transição, 
dominando os tipos climáticos Aw e Amw da classificação de Kõppen. 

Solos com essas características, contribuem com mais de 507o na compo-
siço da unidade de mapeamento SC e ainda aparecem como inclusão na uni-
dade de mapeamento AM. 
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EXTENSÃO E DISTRIBUIÇÃO PEItOENTUAL DAS UNIDADES 

Os valores expostos a seguir são aproximados e representam o resultado do cálculo obtido 
por pesagem das áreas das unidades de mapeamento, a partir da minuta final do mapa de solos 
na escala 1:2.500.000. 

Simbolo da 
L'nidade no Mapa 

Área em 1cm 2  

BA.......................... 4.600 	.......................... 0,08 
UL1.......................... 3.000 	.......................... 0,03 
BL2.......................... 2.400 	.......................... 0, 04 
BL3.......................... 16.300 	............. . 	............ 	0,27 
NO.......................... 7.800 	............... . .......... 	0,13 
PAi.......................... 7.000 	............... . 	.......... 	0,12 
PA2.......................... 0.200 	.......................... 0,15 
PA3.......................... 5.800 	.......................... 0,10 
PA4.......................... 1.200 	.......................... 0,02 
PA5.......................... 19.400 	. 	. 	. 	....................... 0,32 
PA6.......................... 24.100 	....................... ... 0,40 
PA7.......................... 3.000 	.......................... 0,03 
PAS.......................... 300 	........... 	. ... 	.. 	... 	. 	..... 	0,01 
PAO.......................... 20.000 	.......................... 0,33 
P131.......................... 25.800 	.......................... 0,43 
P132.......................... 21.100 	.......................... 0,35 
P133.......................... 18.100 	.......................... 0,30 
P134.......................... 10.600 	...... 	.................... 0,18 
P135.......................... 208 	.......................... 0,01 
LA1.......................... 19.800 	............... ........... 	0,33 
LA2.......................... 80.600 	... 	...................... .•1,34 
LA3 	.......................... 1 	425.500 	.............. . ........... 	23,65 
LA4 	.......................... 33.500 	.......................... 0,59 
LAS.......................... 49.200 	.......................... 0,82 
LA6.......................... 27.200 	............... . ... . ...... 	0,43 
LA7 	.......................... 408.300 	..................... . .... 	6,80 
LAS.......................... 5.800 	.......................... 0,10 
LA9.......................... 59.200 	.......................... 0,09 
LEi 	.......................... 46.800 	.......................... 0,78 
LE2.......................... 3.600 	.......................... 0,00 
LE3.......................... 21.400 	.......................... 0,30 
LE4.......................... 1.700 	.......................... 0,03 
LES 	.......................... 28.200 	......................... . 	0,47 
LEO 	.......................... 160.600 	.......................... 2,67 
LE7 	.......................... 213.700 	.......................... 3,56 
LES.......................... 25.300 	.......................... 0,42 
LE9 	.......................... 28.100 	.......................... 0,47 
LEiO 	.......................... 46.500 	.......................... 0,77 
Lii 	.......................... 22.500 	.......................... 0,37 
LR2.......................... 27.800 	.... 	. 	..................... 0,46 
1,113 	.......................... 29.200 	.......................... 0,40 
Lvi.......................... 9.000 	.......................... 0,17 
LV2 	.......................... 90.800 	.......................... 1,51 
LV3.......................... 2.500 	.......................... 0,04 
LV4.......................... 27.000 	.......................... 0,46 
LV5.......................... 12.400 	.......................... 0,21 
LV6 	.......................... 809.700 	.......................... 13,45 
LV7 	.......................... 1.700 	.......................... 0,0 
LVS 	.......................... 59.000 	.......................... 0,05 
LVD 	.......................... 28.800 	.......................... 0,45 
LV1O 	.......................... 29.200 	.......................... 0,4v 
Lvii 	.......................... 17.700 	.......................... 0,36 
LV12 	.......................... 85.000 	.......................... 1,42 
LV13 	.......................... 8.800 
LV14 	.......................... 20.900 	....... 	. 	.................. 0,3,'  
LV15 	.......................... 02.700 	.................. . ....... 	1,51 
1IG1 	.......................... 264.700 	.......................... 4,41 
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Simbolo&z 
Unidade no Mapa Á 	2 rea em 1cm % 

11G2 171.800 2,86 
IILI 

 
29.900 0,50 

1112 	.......................... 153.400 	.......................... 2,55 
1112 	........................... 74.200 	........................... 1,24 
HL4 	.......................... 1.100 	.......................... 0,02 
80 	........................... 25.900 	.......................... 0,43 
Ri.......................... 3.100 	.......................... 0,05 
112 	.......................... 3.200 	.......................... 0,05 
113 	.......................... 62.200 	.......................... 1,04 
114 	.......................... 21.800 	.............. . ........ ... 0,36 
115 	.......................... 7.600 	.......................... 0,13 1t6 	... . 8.300 	.......................... 0,14 
R7 	........ ..  ................. 	io:ioo 	.......................... 0,32 
R8.......................... 55.000 	.......................... 0,92 
110 	.......................... 43.500 	.......................... 0,72 
RIO.......................... 0.600 	.......................... 0,16 
AM . ......................... 1.200 	.......................... 0,02 
AV1.......................... 3.600 	.......................... 0,06 
AV2 	.......................... 51.700 	.......... . ............ ... 0,86 
AV3 	.......................... 87.300 	...... .................... 	1,45 
AV4.......................... 5.200 	......... . ................ 	0,09 
AV5 	.......................... 26.400 	.......................... 0,44 
AV6.......................... 105.700 	.......................... 1,76 
AV7 	.......................... 219.800 	.......................... 3,66 
AV8.......................... 6.800 	.............. . ........... 	o,u 
AVO.......................... 1.400 	.......................... 0,02 
AViO 	.......................... 92.600 	.......................... 1,54 
AV1I 	.......................... 28.800 	.......................... 0,48 
AV12.......................... 79.700 	.......................... 1,33 
AVIa.......................... 72.100 	.......................... 1,20 
AVI4.......................... 8.800 	.......................... 0,15 

TOTAL 	.......................... 6.008.908 	.......................... 100,00 



CAPÍTULO 4 - DADOS DE AMOSTRAS DE SOLOS E ROCHAS 

INTRODUÇÃO 

Neste capítulo acham-se apresentadas informações e dados axialítico re-
ferentes às amostragens procedidas durante os trabalhos de campo para verifi-
cação dos solos, sendo que aos dados oriundos do presente levantamento es-
quemático, foram acrescidos descrições e resultados de análises de 25 perfis de 
solos, extraídos de trabalhos anteriormente realizados (Braun, 1962; Day, 
1961; Sombroek, 1962, 1966, Sombroek e Sampaio, 1962). 

Devido à natureza esquemática do trabalho, à extensâo da área total abran-
gida e à variação de condições mesológicas, as unidades pedológicas represen-
tadas pelos elementos da legenda são muito amplas, o que torna pràticamentc 
impossível sua caracterização satisfatória por uma ainostragem limitada. 

Assim, as descrições e dados analíticos encontrados neste capítulo devem 
ser considerados principalmente como ilustrações, cujo fim é prover informa-
ções mais específicas sôbre a natureza das unidades de solos associados em uni-
dades de mapeamento, e as condições em que se encontram. Tais informações, 
conjugadas com os elementos do capítulo anterior, devem permitir situar mais 
claramente os conceitos em que se baseia a legenda utilizada no mapa. 

PERFIS DE SOLOS 

Tanto quanto possível, procurou-se obter para as diversas unidades de solos,: 
dcscrições e dados analíticos de perfis localizados em área onde fôsse expres-
siva a ocorrência de cada solo. No caso de algumas das unidades de solos, geo-
gràficamente mais difundidas, houve o intuito de amostrar perfis de diferen-
tes áreas sob distintas condições mesológicas. 

Os perfis disponíveis, adiante expostos, nem sempre são bem representa' 
tivos das unidades de solos, como também, não expressam a variação completa 
das mesmas. 

As descriçõcs dos perfis foram feitas essencialmente segundo os padrões 
do "Soil Survey Manual" (Soil Survey Staff, 1951). No caso dos perfis ex-
traídos de trabalhos já publicados (Braun, 1962; Day, 1961; Sombroek, 1962, 
1966; Sombroek e Sampaio, 1962), visando uniformidade de apresentação, fo 
ram feitas algumas modificações e rearranjamento nas descrições, alguma ai-
teração eventual nas designações de horizontes e, sempre que necessário, os dados 
analíticos foram arredondados ou recalculados, sendo que tôdas as análises dos 
perfis contidos neste trabalho foram realizadas pelo laboratório da DPFS 

MÉTODOS DE ANÁLISES 

• As amostras foram sêcas ao ar, destorroadas e passadas cm peneira com 
aberturas de 2 mm de diâmetro. 
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Na fração maior que 2 mm, fêz-se a separação de cascalho e calhaus. A 
parte inferior a 2 mm constitui a terra fina sêca ao ar, onde, exceto densidade 
aparente, se fizeram as determinaç5es físicas e químicas ábaixo descritas 
(Vettori, 1069). 

ANÁLISES FÍSICAS 

Densidade aparente - Obtida pela secagem a 105C e pesagem de 2 amostras 
de 50 cm' de solo natural, coletadas no campo cern anéis de Kopecky. 

Densidade real - Obtida medindo-se o volume ocupado por 10 g de terra 
fina sêca a 105°C, usando-se álcool etílico absoluto e balão aferido de 50 ml. 

100 (dr — dap) dr = densidade real Porosidade - Obtida pela fónnula  
dr 	dap = densidade aparcnte 

Análise granulométrica - Determinada por sedimentação em cilindro de 
Koettgen, sendo usado NaOH (em casos especiais o calgon) como agente 
do dispersão e agitador de alta rotação. Foram calculadas 4 frações, de 
acôrdo com o Método internacional, adotando-se 0,05 mm como limite su-
perior do silte. Os resultados da análise granulométrica são apresentados 
em números inteiros, desprezando-se as decimais por não serem signifi-
cativas. 

Argila dispersa em água - Determinada por sedimentação em cilindro dc 
Koettgen, sendo usada água destilada como agente de dispersão e agita-
dor de alta rotação - Os resultados são expressos em números inteiros, por 
não serem significativas as decimais. 

Grau de flocitloçõo - Obtido pela fórmula 

(argila total - argila disp. em água) 100 

argila total 

Equivalente de umidade - Determinado pelo método da centrífuga, de acôr-
do com o processo de J3riggs e MacLane. 

ANÁLISES, QUÍMICAS• 

Carbono orgânico - Determinado por oxidação da matéria orgânica com bi-
cromato do potássio 0,4 N, segundo o método Tiurin. 

Nitrogênio total - Determinado por digestão com ácido sulfúrico, catalizada 
por sulfato de cobre e sulfato de sódio; após a transformação de todo ni-
trogênio em sal amoniacal, êste foi decomposto por NaOH e o amoníaco 
recolhido em solução de ácido bórico a 4% e titulado com 1101 0,01 N. 

p11 em água e KCZ normal - Determinados potenciomêtricamente numa sus-
pensão solo-líquido de aproximadamente 1:2,5 e o tempo de contacto nunca 
inferior a meia hora, agitando-se a suspensão imediata antes da leitura. 



- 121 - 

P assimilável - Extraído com urna solução 0,050 N em 11C1 e 0,025 N em 
11250. (North Carolina). O P é dosado colorimêtricamente pela redução 
do complexo fosfomolíbdico com ácido ascórbico, em presença de sal de 
bismuto. 

Ataque pelo II.SO (d = 1,47) - Sob refluxo, 2 g de terra fina sêca ao ar fo- 
ram fervidos durante uma hora com 50 ml de 11 2 S0. (d = 1,47); termi- 
nada a fervura, o material foi resfriado, diluído e filtrado para balão afe- 
rido de 250 ml, nêle sendo feitas as determinações abaixo: 

Si02  - A sílica, proveniente dos silicatos atacados pelo ácido sulfúrico de 
densidade 1,47, foi determinada fervendo-se durante meia hora o re-
síduo da determinação anterior com 200 ml de solução Na 2 00, a 59ó 
em becher de metal Monel; em uma alíquota dessa solução já filtra-
da, determinou-se a sílica colorimêtricamente. 

Al203  - Em 50 ml do ataque sulfúrico sito separados os outros metais pesa-
dos com NaOH a 30% em excesso; uma alíquota dêsse filtrado é 
neutralizado com 1101, gôta a gôta, e o alumínio determinado volu-
mêtricamente pelo EDTA. 

Fe203  - Determinado em 50 ml do ataque sulfúrico pelo método do bicroma-
to, usando-se difenilamina como indicador e cloreto estanoso como 
redutor. 

TiO, - Determinado no filtrado do ataque sulfúrico pelo método colorimé-
trico clássico de água oxigenada, após a eliminação da matéria orgâ-
nica pelo aquecimento de algumas gôtas de solução concentrada de 
KMnO. 

I'205  - Determinado colorimêtricamente no filtrado do ataque sulfúrico, pela 
redução do complexo fosfomolíbdico com ácido ascórbico, em pre-
sença de sal de bismuto. 

Ki e Kr - As relações Ki e Kr, isto é, as relações SiO,/ALO, e SiOilAl,O, 
+ Fe20, foram calculadas sob forma molecular, baseadas nas deter-
minações acima descritas, resultantes do ataque sulfúrico na própria 
terra fina e não na fração argila, uma vez que os resultados se equi-
valem na grande maioria dos casos (Vettori, 1959). 

Jielaçéo Al2 0,1Fe,0, - Calculada sob forma molecular a partir dos resulta-
dos do ataque sulfúrico. 

Ctr, Mg' e Ali-' -' pennugdveis - Extraídos com solução normal de 1(01 na 
proporção 1:10. Numa alíquota determinou-se o Al pela titulação da 
da acidez, usando-se azul bromotiniol como indicador. Nesta mesma 
alíquota, dividida em 2 porções iguais, foram determinados Ca e Ca + 
+ Mg'-  pelo EDTA. 

e N& pennutávei.s - Extraídos com 1101 0,05 N e determinados por fo-
tometria de chama. 

Valor S (bases permutáveis) - Obtido pela soma de Ca, Mar,  jc e Na. 

11 + Al'-' peimuidveis - Extraídos com acetato de Ca normal de p11 7 e titu-
lada a acidez resultante pelo NaOH 0,1 N usando-se fenolítaleina como 
indicador. 
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IIt pérmuidvel - Calculado subtraindo-se do valor H e A1H 4  o valor de Al. 

Valor 2' (capacidade de permuta de catíons) - Obtido pela soma de S, ll 
e AI. 

8 x 100. 
Valor V (saturação de bases) - Calculado pela fórmula 

T 

Equivalente de CaCO, - Determinado pelo processo gasométrico, comparan-
do-se o volume de CO 2  produzido pelo tratamento da amostra com 1101 
1:1, com o volume de 002 obtido pelo tratamento de CaCO, com o mesmo 
ácido. 

Percentagem de dgua da pasta saturada - Determinada pelo método capilar 
de Longenecker e Lyerly. 

Condutividade do extrato de saturação - Calculada por regra de três, a par-
tir da condutividade do éxtrato aquoso 1:1 e da percentagem de água da 
pasta saturada. 

ANÁLISE MINERALÓGICA 

Calhaus, cascalhos e areias (grossa + fina) - Os componentes mineral6gicos 
foram identificados por métodos éticos (Fry, 1933; Winchell e Winchell, 
1959), usando-se o microscópio polarizante e lupa binocular, sendo feita 
a contagem das espécies sôbre placa milimetrada ou papel milimetrado. 

Quando necessário, foram empregados microtestes químicos (Feigl, 1954) 
para certos minerais opacos ou outros muito intemperizados. Nas frações ca-
lhaus e cascalhos, a análise foi qualitativa e estimada a dominância dos. com-
ponentes mineralógicos. Na fração areia (grossa + fina) foi feita determina-
ção qualitativa e semiquantitativa dos componentes mineralógicos, sendo os 
resultados expressos sob a forma de percentagem em relação a 100 g de areias 
(grossA + fina).. 

Observação - Nos quadros dos resultados analíticõs, x significa que o resul-
tado numérico obtido é menor que a unidade utilizada para expressar o 
resultado e o hífen (-) significa que não se dispõe de resultados. 
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RELAÇÃO DOS PERFIS DE SOLOS 

Unidade de Solo 
Fase de 

vegetação Município 
1 	Esta- 

do 

1 Areias Cinzentas Com text. média caatinga Paulistana P1 
Fragipan (Regosol eutróficas) 
Com Fragipan) 

2 Areias Quartzosas Ver- text. areno- castinga Eliseu 	Mar- P1 
melhas e Amarelas (distróficas) sa tina 

3 (distróficas) text. areno- floresta semi- Araguatins PA 
sa sempre-verde 

4 (distróficas) text. areno- floresta semi- Barra do Bu-. MT 
sa sempre-verde gres 

com babaçu 

5 (distróficas) text. areno- cerrado Araguatins PÁ 
(int. p/Latosol) sa 

6 " (distróficas) text. areno- cerrado 	(cer- Jataf GO 
(int. p/Latosol) sa radão) 

7 (distróficas) text. aleno- cerrado - DF 
sa 

8 (distróficas) text.areno- cerrado Poxoréu MT 
sa 

9 (distróficas) text. areno- cerrado Cachoeira GO 
(int. pfLatosol) sa Alta 

10 (distrófleas) text. areno- cerrado (cam- Cuiabá MT 
sa po-cerrado) 

11 Brunizem 	Averme- (eutrófioo) text. 	argi- floresta cadu- Rosário Oeste MT 
lhado loca). cifólia 

12 (eutrófico) text. 	argi- floresta semi- Miranda MT 
loca caducifólia 

13 " (eutriSfico) text. 	argi- floresta semi- Pôrto Velho 110 
loca sempre-verde 

14 Laterita Ilidromórfi- text. 	argi- fliiresta de Capim PA 
ca Distrófica loca várzea 

15 text. 	agi- floresta de Anhangá FA 
loca (inter- várzea 
mediária p1 
média 

16 text. 	argi- campina de Muaná PA 
loca várzea 

17 text. 	argi- campina de Cuiabá MT 
loca várzea 

18 " 	 de ter- text. 	argi- floresta semi- Jrituia FA 
renos elevados losa sempre-verde 

19 LaterlticoflrunoAver- taxt. 	argi- campestre Bonito MT 
melhado 	Distrófico losa(m. ar- 
(int. plLatosol) giloca) 

20 " 	 " 	 " tet. 	argi- floresta cadu- Bana do Bu- MT 
loca cifólia grcs 

21 " text. 	argi- floresta semi- - DF 
loca caducifólia 
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Unidade de solo Fase de 
vegetação i Muncípio ( 	

Esta- 
do 

22 Lateritico Bruno Aver- text. 	argi- floresta semi- - DF 
melhado Eutrófico losa caducifélia 

(int. p/mé- 
dia) 

23 " 	" 	" text. 	stgi- floresta semi- Rialma GO 
losa(m. ar- caducifólia 
gilosa) 

21»» »  text. 	argi- floresta semi- Alenquer FÁ 
(int. p/Latosol) losa sempre-verde 

25 Latosol Amarelo (distrófico) text. 	argi- floresta semi- Mazagâo A? 
losa(m. ar- sempre-verde 
gilosa) 

26 " 	" 	" (distrófico) text. 	argi- floresta semi- Santarém FÂ 
(Ilúmico ?) losa(m. ar- sempre-verde 

gilosa) 

27 """ (distrófico) text. 	argi- floresta semi- Santarém PA 
(Ilúmico 7) losa(m. ar- sempre-verde 

gilosa) 

(distrófico) text. 	argi- floresta semi- Capim PÁ 
losa(m. ar- sempre-verde 
gilosa) 

29 " 	" 	" (distrófico) text. 	argi- flo*sta semi- Santarém PA 
losa(m. ar- sempre-verde 
glosa) 

30 """ (distrófico) text. 	argi- cerrado Macapá AI' 
loca 

31 """ (distrófico) text. média floresta semi- Irituia PÁ 
sempre-verde 

32 " 	" 	" (distrófico) têxt. média floresta semi- Caracaral Ri', 
(int.p/Podzólico Ver- sempre-verde 
melho Amarelo 7) 

33 " 	" 	" (distrófico) text. média floresta semi- Manaus AM 
sempre-verde 

31 " 	" 	" (distrófico) text. média cerrado Boa Vista ItE 

35 Latosol Roxo (distrófico) text. 	argi- floresta semi- Dourados MT 
losa(m. ar- sempre-verde 
gilosa) 

36 "" 	" (distrófico) text. 	argi- cerrado Diamantino MT 
losa(m. ar- 
gilosa) 

37 " 	" 	" (disb$fico) text, 	argi- cerrado Rio Verde GO 
loca 

33 " 	" 	" (distr3fico) text. 	argi- cerrado (caiu- Rio Brilhante MT 
losa(m. ar- po-cerrado) 
gilosa) 

39 5' " " (eutrófico) text. 	argi- floresta semi- Dourados MT 
losa(m. ar- sempre-verde 
gilosa) 

40 Latosol Vermelho (distrófico) text. 	argi- floresta semi- Fôrto Velho RO 
Amarelo losa(m. ar- sempre-verde 

glosa) 
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Unidade de Solo Fase de Municfio pdo 
1 	Esta- 

vegetação 

41 Latosol Vermelho (distrófico) text. 	argi- cerrado Rondonópolis MT 
Amarelo losa (m. ar- 

gilosa) 

42 " (distr5fico) text. 	argi- cerrado Diamantino MT 
losa 

43 " (distrófico) text. média caatinga Eliseu 	Mar- P1 
tina 

41 (distrófico) text. média caatinga Picos P1 
45 " 	" (distr5ficd) text. média floresta semi- Pérto Velho 110 

sempre-verde 

46 " (distrófico) text. média cerrado (cam- - DF 
pina de sur- 
gente) 

47 Latosol Vermelho (distrófico) text. 	argi- floresta senil- Trindade GO 
Escuro losa caducifólia 

43 " (distrófico) text. 	argi- floresta semi- Goiânia GO 
Ioga caducifólia 

49 " 	" (distrófico) text. 	argi- floresta semi- Jaciara MT 
losa sempre-verde 

com babaçu 

50 """ (distrófico) text. 	argi- cerrado (cam- Rio Verde de MT 
losa (m. ar- po-cerrado) Mato Grosso 
gilosa) 

51 " (distrófico) text. 	argi- cerrado Rondonópolis Ml 
Ioga (m. ar- 
gilosa) 

52 " 	" 	" (distrófico) text. 	argi- cerrado Diamantino MT 
Ioga (m. ar- 
gilosa) 

53 " 	" 	" (distréfico) text.. argi- cerrado Diamantino MT 
losa 

SI » 	" (distrófico) text 	argi- cerrado DF 
Ioga (m. ar- 
gilosa) 

55 " 	" (distrófico) text. 	argi- cerrado Anápolis GO 
ioga 

56 " (distrófico) text. 	argi- cerrado - DF 
losa (m. ar- 
gilosa) 

57 " (distrófico) text. 	argi- cerrado Silvania GO 
losa 

53 " 	" 	" (distrófico) text. média floresta semi- Jardim MT 
caducifólia 

59 " 	" (distrófico) text.média floresta semi- Iguatemi MT 
sempre-verde 

60 " 	" (distrófico) text. média cerrado Rio Brilhante MT 
(int. p/Areias Quart- 
zosas Vermelhas e 
Amarelas) 
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N.  de Solo Fase de 
vegetao Município 

1 	Esta- 
do 

61 Podzólico 	Vermelho (distrófico) text. 	argi- floresta semi- Irituia PÂ 
Amarelo (int. p/Lato- lona sempre-verde 
sol) 

62 " 	
" 	 " (distrófico) text. 	ari- floresta semi- Pôrto Velho 1K) 

losa sempre-verde 

63 """ (distrófico) text. mé- cerrado Campo Ml' 
(abr6ptico) dia Grande 

61 " 	 " 	 " (distrófico) text. m&. cerrado Campina MG 
dia Verde 

65 """ (distrófico) text. má- cerrado Três Lagoas l'lT 
(int. pLatosol) dia 

66 Podzólico Vermelho text. m& floresta cadu- Cuiabá MT 
Amarelo l'línthico (distrófico) dia cifólia 

67 """ (distrófico) tcxt. 	argi- floresta semi- Rio Branco AC 
losa sempre-verde 

68 Podzólieo Vermelho text 	argi- floresta cadu- Cáceres MT 
Amarelo Equivalente losa cifólia 
Eutrófico 

69 """ text. 	argi- floresta semi- Uruana GO 
(int. p/Lateritico Bru- lona caducifólia 
no Avermelhado) 

70 1,1 
	" 	 " text. 	argi- floresta semi- Anhangá PÁ 

(int. p/Laterltico Bru- losa sempre-verde 
no Avermelhado) com babaçu 

71 " 	 " 	 " text. má- caatinga Eliseu Mar- P1 
dia tins 

72 " 	 " 	 " text. má- floresta semi- Imperatriz MÁ 
(int. pfLatosol) dia caducifólia 

com babaçu 

73 " 	 " 	 " text. má- floresta semi- Imperatriz MÁ 
(abrúptico) dia caducifólia 

com babaçu 

74 Solonetz-Solodizado (eutrófico) text. 	argi- floresta cadu- Pôrto Mur- MT 
lona cifólia (com- tinho 

plexo floresta 
caducifólia 	e 
campos do 
pantanal) 

75 Solos Aluviais (distróficos) text. areno- floresta de Anhangit FA 
sa várzea 

76 Solos Bnznos No (eutróficos) text, má- caatinga Eliseu P1 
Cailcicos dia Martins 

77 So1osBrunosnoCáI- text. 	argi- floresta semi- Pôrto Velho 110 
cicos Grumussólicos (eutróficos) losa (m. caducifólia 

argilosa) 

78 Solos Gley llCimico (distróficos) text. 	argi- campina de - DF 
losa várzea 
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1 	Unidade de Solo 
Fase de 	 1 Esta- 

vegetação 	Município 	do 

79 Solos Gley flàmico (eutróficos) text. 	argi- campina de Prainha PA 
losa várzea 

80 Solos Glcy Pouco text. 	argi- floresta de Anhangá PA 
Jlúmico (distróficos) loca (inter- várzea 

mediária 
p/média) 

81 " 	 " (distróficos) text. 	argi- floresta de Xrituia PÂ 
loca várzea 

82 " 	 " 	 " (distróficos) txt. 	argi- campina de - DF 
losa várzea 

83 " 	 " (eutróficos) üext. 	argi- campina de Prainha PA 
- loca várzea 

81 " 	 " 	 " (eutróficos) text. má- campina de Chaves PA 
dia várzea 

83 Solos Glcy Thiomór- text. 	argi- campina de Soure PA 
ficos (salino, liúmico) loca várzea 

86 Solos Grumuss6licos (eutróficos) text. 	argi- floresta senil- Monte Alegre PA 
losa caducifólia 

87 Solos Indiscriminados (dis&óficos) text. 	argi- floresta semi- Anhangá PA 
Conerecionários 	Tro- losa casca- sempre-verde 
picais (com 	13 latos- Ilienta com babaçu 
sálico) 

os " 	 " 	 " (distróficos) text. 	argi- cerrado (cam- Macapá AP 
(com II textural) losa casca- po-cerrado) 

lhenta (tu. 
argilosa) 

89 " 	 " 	 " (distróficos) text. 	argi- cerrado N. S. do Li- - MT 
(com 13 latossólico, losa casca- vtamento 
plintliieo) Ilienta 

90 " 	 " 	 " (distróficos) text. 	argi- cerrado - DF 
(com II latossólico, losa cascr- 
húmico) lhenti) (m. 

- argilosa)• 

(distróficos) text. 	argi- cerrado Cuiabá MT 
(com 13 textural, plin- losa casca- 
thico) lhenta 

92 " 	 " 	 " (distróficos) text. 	argi- cerrado Itondonópolis MT 
(com 13 textural, plín- losa casca- 
thico) lhenta 

93 " 	 " 	 " (eutróficos) text 	argi- caatinga Picos P1 
(com B textural) loca casca- 

lhe nta 

91 Solos Litossálicos com text. 	argi- floresta cadu- Antonio MT 
alto teor de cálcio loca cifólia João 
(com A chernozêmico) 

95 SolàsLitossálicoscom taxt. má- cerrado DF 
baixo teor de cálcio dia 

96 Solos Orgânicos (distróficos) text. 	argi- campina de DF 
losa várzea 

97 Solos Salmos Costei- (eutróficos) text. 	argi- campina de Soure PÁ 
ros Indiscriminados - losa (m. várzea (pIaui- 

argilosa) ole alagadiça 
suma) 



DESCRIÇÃO DOS PERFIS E DADOS ANALÍTICOS 

Perfil - 1 

DescriçJo de campo - 10 P1 (MA/DPEA/SUDENE/DRN): 
Data - 15/11/67. 
Classificação - Areais Cinzentas Com Fragipan (utrófieas) (Regosol Eu-
trófico Com Fragipan) textura média fase caatinga. 
Localização - Estrada Afrânio (PE) - Paulista (P1), a 24 1cm de Afrânio. 

Município de Paulistana. Piauí. 
Situação e declive - Lado direito da estrada, em corte de voçoroca no têrço 

médio de elevação com 4-6% de dedividade. 
Altitude - 880 metros. 
Drenagem - Fortemente drenado na parte superior até aos 50 cm; imperfei-

tamente drenado abaixo dos 50 cm. 
Erosão - Laminar moderada em sulcos frequentes. 
Litologia e lfornwçüo Geológica - Gnaisscs. Pré-Cambriano (CD). 
Material originário - Gnaisse de coloração clara. 
Uso atual - Pecuária extensiva. 
Jielêvo - Local - Suavemcnte ondulado formado por colinas baixas, verten-

tes ligeiramente convexas de poucas centenas de metros. Regional - Sua. 
vemente ondulado. 

Vegetação - Caatinga arbóreo-arbustiva pouco densa, de porte 3-4 metros, 
apresentando clareiras e rochas em lajeados. Grande freqüência de fa. 
veleiro, iniburana, marmeleiro, caatingueira, pereiro, jurema e xique-
-xi que. 

A1  - O -. 20 cm, bruno acinzentado escuro (lOYlt 4/2, úmido), cinza bit-
nado claro (10YIL 6/2, sêco); areia franca; grãos simples; 
muitos poros pequenos; sôlto, sôlto, não plástico e não pega-
joso; transição plana e gradual. 

A2  - 20 - 50 cm, cinza escuro (lOYlt 4/1, úmido), cinza claro (10YR 7/2, 
sêco); areia franca; grãos simples; muitos poros pequenos; 
sôlto, sôlto, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
abrupta. 

C. - 50 - 80 em, cinza claro (10YIL 6/1, úmido), branco (10YJI 8/1, sêco); 
franco argilo-arenoso; maciça; poucos poros pequenos e muito 
pequenos; extremamente firme, extremamente duro, não 
plástico e não pegajoso. 

- 	80 cm; Gnaisse. 

Observações - Raízes comuns no A 1  e A2 . Éste solo se encontra na peHferia 
de uma mancha de Areias Cinzentas Com Fragipan, sendo intermediário 
para Solo ilalomórfico. 



Perfil: 1 	 Município: Paulistana, P1. 

Amostra Sêca p11 
Horizonte Ao Ar (%) C.E. do 

Equi- Equi- extra- 
Amos- valen- valen- to de 
trade tede tede sat. 
Lab. Cas- Umi- CaCO 3  mmhosr 
no Sím- Profun- Calhaus calho Á KCI N dade %. 

bolo didade >20 	1 20-2 25°c 
cm mm mm 

3659 A1 0-20 O 2 5,1 4,4  
3660 A2  - 50 0 3 5,4 4,6 3 - 
3661 C, -80+ O 5 7,4 5,6 19 O 1,3 

Ataque Por 112804 	D-1,47 1 P 
(%) 1 Al203  As!i- 

ki tal -milá- 
vel 

____  
Fe208  

8102 Al203  Fe202  TiO2  P205 ppm 

2,2 2,2 0,7 0,48 0,03 1,68 1,42 5,50 2 
1,9 1,4 0,8 0,47 0,01 2,29 1,68 2,80 1 

13,9 8,6 1,8 0,54 0,01 2,76 2,44 7,44 <1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) 

(Sat. 100.A1 

1 Valor 1 Valor de 
bases) A1+S 

Ca Mg K Na+ I 8 H T 
(Soma) i (Soma) 

0,6 0,1 0,13 0,04 0,9 0,2 1,0 2,1 43 18 
0,4 0,2 0,06 0,04 0,7 0,2 0,2 1,1 64 22 
1,2 1,6 0,06 0,06 3,0 O O 3,0 100 O 

Composiç4o Granulométrica (%) 
DispersAo com NaOH Argila 

O disper- Grau Silte 
0% N% Areia saem deflo- 

N Areia 	 Silte 	Argila fina Água culaço Argila 
grossa 	020- 	0,05- 	<0,002 % 
2-0,20 	_é,os 	-0,002 	mm 

0,50 0,04 i3 49 31 17 3 2 33 5.67 
0,09 0,02 5 60 26 11 3 2 33 3,67 
0,13 0,03 4 45 16 11 28 26 7 0,39 
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Análise Miner1ógica 

A1  - Areias - 887o de quartzo hialino ou vítreo incolor (alguns de côr 
amarela), arestados; 12% de feldspato potássico semi ou não 
intemperizado; traços de ilmenita, biotita, muscovita e turma. 
una. Detritos: fragmentos de raiz e sementes. 

Cascalho - predomínio de. quartzo vítreo férruginosõ ou incolor, ates-
tados em geral, sendo que parte dêles ocorre sob a forma de 
agregados (quartzito?); outros sãõ idiomorfos; feldspato 
potássico, corroído, semi ou não intemperizado; incrustações 
de turmalina, biotita intemperizada e muscovita e inclusões 
de biotitá não intemperizada nos fragmentos de quartzo. De-
tritos: fragmentos de raízes. 

Obs.:. nota-se a ocorrência de "olhos" de quartzo de forma 
arredondada-  ou alongada dentro do feldspato potássico, in-
dicando possível textura micropegmática. 

A2 - Areias - 787o de quartzo hialino ou vítreo incolor (alguns de côr 
amarela), arestados;229ó do feldspato potássico semi ou não 
intemperizado; traçós de ilinenita, biotita, muscovitã, turma-
lina 'e detritos:: fragmento de raízes. 

Cascalho - idem cascalho da amostra: anterior, não se constatando a 
presença de detritos orgânicos. 

CX  - Areias - 67% de quartzo hialino ou vítreo incolor. (alguns de côr 
amarela), arestados; 337o de feldspato potássico senji ou não 
intemperizado; traços de ilmenita, biotita, muscovita e tur-
malina. 

Cascalho - idem cascalho da amostra anterior, ocorrendo nesta amos-
tra fragmentos de carvão. 



Perfil - 2 

Descrição de campo - 76 P1 (PRO-AG). 

Data .-, 8/9/66 

(Jlassifiiaçao 	4reias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) fase 
caatinga. 

Localização - Estrada  que vai da sede do Núcleo à Lagox Cerãáda, a 4 1cm 
da sede do Núcleo,, lado direito da mesma. Município de Eliseu Martins. 
Piauí. 

Situa çâo e declive - Trincheira aberta em têrço superior de uma dievação 
cora 27o  a 37o  de declive. 

Altitude - 390 metros. 

Drenagem - Excessivamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia P ForniaØo Geológica - Arenito possivelmente Devoniano, 

Material originário - Arenito. 

Uso atual - Pastagem naturaL e na época das águas plantio de mandioca. 

Relêvo - Suave ondulado, conàtituído por elevações com tôpo plano, verten-
tes planas de milhares de metros e vales em "V" muito aberto. 

Vegetação - Caatinga. 

A1  - O - 10 cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/2, úmido); areia; 
grilos simples e fraQa pequena a muito pequena granular; 
muitos poros; sôlto, i  muito friável, não plástico e hão pe-
gajoso; transição plana e gradual. 

AO - 10 - 57 cm, bruno avermelhado (5YR 4/4, úmid6); areiti; grãos 
simples e fraca pequena granular; muitos poros; sôlto, sôl. 
to, não plástico e não pegajoso; transição plana,e difusa. 

- 57 - 130 cm, bruno (6.5YR 5/4, úmido); aria; grãos simples com 
aspecto de maciça "in situ"; muitos poros; niacio, sôlto, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e difusa. 

02 - 130 - 100 cm, bruno (7.5YR 5/4, úmido); aieia franca; grãos sim-
ples com aspecto de maciça "in situ"; muitos poros; macio, 
sôlto, não plástico e não pegajoso. 

Observações - Raízes secundárias de 2 a 10 min. de diâmetro comuns em A 1  
e AO, poucas em 0 e raras em 02. 

Nesta unidade, na parte abaeiada do vale, ocorre Solo Hidromórfico on-
de, . segundo informações, fazem o plantio de arróz nas águas. No A. e 
AO krotovinas tubulares de 1,5 em de comprimento decorrentes de ação 
de cupinzeiros. 

0 solo sofre freqüentes queimadas. 
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Perfil: 2 	 Municfpio: Eliseu Martins. ri. 

Amostra Sêcã 
Horizonte Ao Ar (%) p11 Equi- 

Amos- 
tra.d4. 

valen- 

Profun- Calhaus Cas- 
Lab. 

te de 
Umi-
dade • didade >20 I_ Mem 

ealho Água XCI N 
boto 

- 
a mm 20-2 

2705 A 0-10 O O 4,9 3,9 
2706 AO -57 O O 4,8 4,1 3 
2707 C1  -130 O O 4,7 4,4 3 
2703 C2 -190+ O O 4,8 4,4 

Ataque Por 112504 	D-1,47 p 

Al203  Assi- 
______  ki kr miM-

vel Fe201  
Si01 Al203  Fe201 TIO2 P205 ppIa 

2,4 2,3 1,0 0,12 0,02 1,78 1,39 3,63 5 
2,0 1,9 1,5 0,12 0,02 1,79 1,19 2,00 1 
3,0 3,0 1,6 0,17 0,02 1,70 1,27 2,94 1 
4,2 3,9 1,8 0,20 0,02 1,83 1,42 3,41 1 

Complexo Sortivo 
Valor (mE/lOOg) 

(Sat. 100.AI 

Valor . Valor de 
bases) Al'S 

Ca'4  M W Na' 5 Al' .H T "7° (Soma) (Soma) 

0,9 	0,3 0,07 0,02 1,3 0,6 3,2 5,1 25 32 
0,2 0,09 0,02 0,3 0,6 1,2 2,1 14 67 
0,2 0,01 0,02 0,2 0,4 1,2 1,8 11 67 
0,2 0,01 0,01 .0,2 0,5 0,4 1,1 18 71 

1 Composição Granulométrica 
Dispersfto com NaOH Argila 

O disper- Grau 
de jn Silte 

0% N% - 
N Areia sa em 

Água culaAo Argila Areia fina Silte Argila % 
grossa 0,20- 0,05- <0,002 
2-0,20 -0,05 . -0,002 mm 

0,9.8 0,05 20 79 11 4 6 2 67 0,67 
0,25 0,02 - 	13 76 18 1 5 2 60 0,20 
0,19 0,01 19 67 23 3 7 4 43 0,43 
0,14 0,01 14 59 27 4 10 6 40 0.40 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 997o de quartzo, maioria dôs grãos com as facs bem dS-
restadas, muitos com aderência de óxido deferro; ;199' de.cqn-
créç6es ferruginosas; traços de detritos. 

AO - Areais - 09% de quartzo, maioria dos grãos com as faccs,bemdesa-
restadas, muitos com.. aderência de óxido dq fero;' 17o de 
concreções ferruginosas; traços de detritos. 

- Areias - 99% de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem desa. 
restadas, muitos com aderência de óxido de feno;:1% de 
concreções ferruginosas. 

% - Areias - 09% de quartzo, maioria dos grãos com aderência de Óxido 
de ferrõ, muitos com asfacés bem désarStadas'1% d&cõn 

creções ferruginosas. 
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Perfil - 3 

Descriçdo de campo - 296 (Sombroek, Sampaio) 

ClasàificaçciJo - Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) fase 
floresta semi-sempre-verde. 

Tioczlizaçõo - Rio Antonino, corte transversal 6, estaca 23. Lat. 6 021' S. Long. 
48°16W. Município de Araguatins. Pará. 

Drenagem - Excessivamente drenado. 

flÍaterial originário - Sedimentos Pleistocênicos. 

Uso atual - Nenhum. 

flelêvo -_1  Extenso terraço plano, cêrca de 10 m acima do nível de riacho 
próximo. 

Vegeta çâo - Floresta semi-sempre-verde. Copa fechada de árvores finas 
(umiri, muitas palmeiras inajá e bacaba). 

01 - 12 - 2 cm, resíduos vegetais não decompostos. 

0 - 2 - O em, resíduos vegetais parcialmente decompostos e raízes 
finas. 

A1  - O - 10 cm, bruno escuro (10YR 4/3); areia; grãos simples; friá-
vel, não plástico e não pegajoso; transição clara. 

AO - 10 - 70 cm, bruno amarelado (10YR 5/4); areia franca; maciça 
porosa pouco coerente e fraca média a pequena blocos sub-
angulares; ligeiramente duro a duro, muito friável, não 
plástico e não pegajoso; transição gradual. 

- 70 - 140 em, amarelo avermelhado (7.5YR 6/6); areia franca; ma-
ciça porosa pouco coerente e fraca média blocos subangu-
lares; muito friável, não plástico e não pegajoso; transi-
ção difusa. 

- 140 	220 cm, bruno forte (7.5YR 5/8); areia franca; muito friável, 
não plástico e não pegajoso; transição difusa. 

% - 220 - 290 cm, amarelo avermelhado (5YR 6/8); areia franca; não 
plástico e não pegajoso; transição clara. 

- 290 - 320 cm, amarelo avermelhado (7.5YR 6/8), mosqueado comum, 
médio e distinto, bruno muito pálido (10YR 7/4); franco 
arenoso; muito friável, não plástico e não pegajoso. 

Observações - Raízes abundantes no A 1 , muitas no AO e C e poucas no 02 
e C. 
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Perfil: 3 	 Município: Araguatins. PA. 

Horizonte Amostra Sêca 	1 p11 
Ao Ar(%) Equi- 

Amos- valen- _______________ _________________________________ 
.tra de te de 

Lab. 
n.° Sím- 

Profun- 
didade 

Calhaus 
> 20 

C( 
Água KCl N 

Um1 
dade 

bolo cm mm 20-2 
mn 

33203 A1 0- 10 O O 4,5 3,6 7 
33.204 AC - 70 O O 5,1 4,2 7 
33.205 Ci -140 O X 4,9 4,2 6 
33.206 C2 -220 O X 5,0 4,2 7 
33.207 C3 -290 0 X 5,0 4,1 6 
33.208 C4g  -320+ O X 4,8 4,1 7 

Ataque Por 112504 	D-1,47 p 
Al203  Assi- 

___________________ Id kr miM1 
vel Fe203 

5i02 Al203 Fe2O3 TIO2 P205 ppm 

2,6 2,1 0,8 0,21 0,03 2,11 1,70 4,10 6 
3,3 3,5 0,8 0,33 0,02 1,60 1,40 6,86 3 
3,5 3,5 1,2 0,36 0,02 1,70 1,39 4,57 1 
3,7 3,6 0,8 0,36 0,02 1,75 1,53 7,94 1 
4,2 4,1 1,0 0,34 0,02 1,75 1,51 6,47 1 
4,2 4,1 0,6 0,30 0,02 1,75 1,60 1 	10,84 1 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 

V 
(Sat. 100.À1 

Valor Valor de M+S 0C4  Mg K 1 	Na 8 A1 W• T bases) 
(Soma) (Soma) % 

0,5 0,06 0,03 0,6 0,9 3,8 5,3 11 60 
0,3 0,06 0,04 0,4 0,5 2,5 3,4 12 56 
0,3 0,04 0,07 0,4 0,4 1,7 2,5 16 50 
0,3 0,06 0,05 0,4 0,4 0,9 1,7 24 50 
0,3 0,06 0,05 0,4 0,3 0,9 1,6 26 43 
0,4 0,08 0,08 0,6 0,3 0,9 1,8 33 33 

Composição Graxzulométrica (%) 
Dispersão com NaOlI Argila Grau 

0% N% 
o - disper- de fio- Silte _____  

N Areia Areia  Silte Argila sa em 
Água 

culação 
% Argila 

0,05- c0,002 
- -0,002 mm 

0,97 0,10 10 17 71 6 6 1 83 1,00 
0,41 0,04 10 20 64 8 8 2 75 1,00 
0,21 0,02 11 13 70 9 8 3 63 1,13 
0,18 0,02 9 16 68 8 8 2 75 1,00 
0,09 0,02 5 15 67 7 11 1 91 0,64 
0,08 0,02 4 13 66 10 11 O 100 0,91 
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Análise Mineralógica 

- Cascalho - quartzo com as faces desarestadas; concreQões niagnetíti-
cas; concre5es hematíticas; concreções ferruginosas negras; 
concreçôes ferruginosas com inclusão de quartzo; concre-
çôes argilosas; concreções limoníticas com inclusão de 
quartzo; fragmentos de arenito com grãos de quartzo ro-
lados. 

02 - Cascalho - quartzo triturado com as faces desarestadas; concreç6es 
magnetíticas; concreções hematíticas; concreções ferrugi-
nossa negras; concreções limoníticas; concreções limoníti-
cas hematíticas; concreções areníticas. 

03 - Cascalho - quartzo leitoso com as faces desarestadas, milonitizado; con-
creções opalinas; concreções ferruginosas negras; concre-
ções limoníticas com inclusão de quartzo; concreções mag-
netíticas; fragmentos de arenito com os grãos de quartzo 
rolados. 

Ciig - Cascalho - quartzo hialino e leitoso; concreções ferruginosas negras; 
concreções limoníticas com inclusão de quartzo; fragmen-
tos de arenito com os grãos rolados; concreções hematíti-
cal. 
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Perfil - 4 

Descrição de campo - 73 MT (PRO-AG). 

Data: 13/7/66. 

Classifica ção - Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) fase 
floresta semi-sempre-verde com babaçu. 

Localização - Estrada Barra do Bugres-Tapirapuã, a 50 kin de Barra do 
Bugres. Município de Barra do Bugres. Mato Grosso. 

Situação e declive - Trincheira em tõpo de elevação com declividade nula. 

Drenagem - Excessivamente drenado. 

Erosão - Nula. 

Litologia ,e Formação Geológica - Grupo Alto Paraguai. Ordoviciano? 

Material originário - Arenito. 

Uso atual - Nenhum. 

Relêvo - Local - Plano. Regional - Suave ondulado, constituído por eleva-
ções de tôpo esbatido, vertentes curtas e planas de dezenas de metros, 
vales em "V" aberto. 

Vegetação - Floresta semi.sempre-verde com babaçu. 

Observaçóes - Foram coletadas apenas amostras dos horizontes A 1  e 02. Não 
foi feita a descrição morfológica do perfil. 
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Perfil: 4 	 Município: Barra do Bugres. MT. 

Amostra Sêca 
Horizonte Ao Ar (%) p11 

Amos- Equi- 
tra de - valen- _______ _______ 

1 Lab; tede 
a.' Cas- Umi- 

Stm- Profun- Calhaus 1 calho Água ICCI N dado 
bolo didade > 20 20-2 

cm  i mm  

2407 Ai 0-20 O O 3,9 3,5 5 
2408 C2 100-120 O O 4,7 4,0 8 

Ataque Por 112804 	0-1,47 P 

Id kr 
Al203 Assi-

niilá- 
Fe203 vei 

8i02 AlsOa 	1 Fe203 TIO2 P205 PP 

2,6 2,5 0,8 0,18 0,01 1,77 1,47 	4,90 2 
3,8 4,2 1,0 0,29 0,01 1,54 1,34 	6,63 2 

Complexo Sortivo Valor 
(mEJlOOg) y 

(SaL 
de 

100-Ai 

Valor Valor bases) AI +8 
CC r NC 5 Al -  11 T % 

(Soma) (Soma) 

0,3 0,02 0,02 0,3 0,9 2,7 3,9 8 75 
0,3 0,02 0,02 0,3 0,6 1,5 2,4 13 67 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C disper- i 	Grau 
de fio- Silte 

- 
N Areia Areia  SiDo Argila 

saem 
Água. culação Argila 

grossa fina 
0,20-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 -0,002 mm 

0,95 0,05 19 65 24 3 8 4 50 0,38 
0,24 0,02 12 68 19 1 12 7 42 0,08 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 100% de quartzo, grãos com as faces bem desarestaclas, mui-
tos com aderência de óxido de ferro, uns bem hialinos; traços 
de detritos. 

O, - Areias -. 1005o de quartzo, grãos hialinos, a maioria com as faces bem 
desarestadas, alguns grãos com aderência de óxido de ferro, 
alguns grãos triturados; traços de magnetita. 
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Perfil - 5 

Descrição de campo - 298 (Sombroek, Sampaio). 

Classificação - Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) fase 
cerrado (intermediário para Latosol). 

Localização - Araguatins, 1,5 km da cidade. Lat. 5 038' S. Long. 48006' W. 
Município de Araguatins. Pará. 

Drenagem -. Excessivamente drenado. 
Litologia e material originário - Arenito retrabalhado do membro Samam-

baia da Formação Pastos Bons. Jura-Triássico. 
Uso atual - Pastagem naturul. 
Relêvo - Planalto quase plano, cêrca de 15 m acima do nível de riacho. 
Vegetação - Cerrado com arbustos e raras árvores baixas e algumas áreas dc 

campo aberto. 

- 2 - 0 cm, constituído de resíduos vegetais não decompostos. 
A 1  - 0 - 30 cm, bruno acinzentado escuro (lOYlt 4/2); areia; maciça 

porosa coerente e fraca pequena a média subangular; ai-
guina areia branca ao redor dos elementos estruturais; du-
ro, muito friável a sôlto, não plástico e não pegajoso; tran-
sição gradual. 

AO - 30 - 65 cm, bruno amarelado claro (10YR 6/4); areia; maciça po-
rosa coerente e fraca pequena a média blocos subangula-
res; ligeiramente duro, muito friável a sôlto, não plástico 
e não pegajoso; transição gradual. 

- 65 .-.. 130 cm, amarelo avermelhado (7.5YR 6/6); areia franca; maci-
ça porosa coerente; ligeiramente dum, muito friável a sôl-
to, não plástico e não pegajoso; transição difusa. 

02 - 130 - 220 cm, amarelo avermelhado (7.5YR 6/7); franco arenoso; li-
geiramente duro, muito friável a sôlto, não plástico e não 
pegajoso; pedaços de carvão vegetal dispersos; transição 
difusa. 

0, - 220 - 320 cm, amarelo avermelhado (7.5YR 6/8); franco arenoso; li-
geiramente duro, muito friável a sôlto, não plástico e não 
pegajoso. 

Observação - A partir de 130 cm foi usado trado. Raízes comuns no A. e AO 
e poucas no Ci, 03 e 0,. 
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Perfil: 5 	 Município: Araguatias. PA. 

Horizonte 
Amostra Sca 

Ao Ar (%) p11 Equi- 
Amos- . . valen- 
tra de te de Cas- 

n.' Stm- 
Profun- 
didade 

Calhaus 
>20. calho Água ECI N 

Uni-
dade 

bolà 20-2 
cm mm ntnt 

33.213 A1 0- 30 O 5,1 4,0 5 
33.214 AC -65 O X 4,9 4,0 O 
33.215 C1 -130 O X 5,0 4,0 8 
33.216 C2 -220 O X 5,3 4,2 9 
33.217 C3 -320+ O X 5,2 4,1 8 

Ataque Por 112SO4 	D-1,47 p 
Al202 Assi- 

 Id itt mil-
vel Fe101 ______  

8102 Al201 FeO TiO, P205 ppm 

3,4 3,4 0,7 0,30 0,02 1,70 1,51 7,74 2 
4,0 3,9 0,8 0,33 0,02 1,74 1,54 7,64 2 
6,0 5,9 .1,2 0,50 0,02 1,73 1,53 7,71 1 
0,0 5,8 1,2 0,49 0,02 1,76 1,55 7,57 1 
7,0 6,5 1,4 0,53 0,02 1,82 1,60 7,32 1 

Complexo Sortivo Valor 
(rnE/lOOg) v 

(Sat. 
de 

100.AI 

Valor Valor bases) A1+S 
CC' Mg K Na 5 AI~  11 T % 

(Soma) (Soma) 

0,3 0,03 0,02 0,3 0,4 1,7 2,4 	1 12 57 
0,3 0,03 0,02 0,3 0,4 1,3 2,0 	1 15 57 
0,3 0,04 0,03 0,3 0,3 1,1 1,7 	1 18 50 
0,3 0,05 0,04 0,4 0,2 0,9 1,5 	1 27 33 
0,3 0,04 0,05 0,4 0,2 0,9 1,5 	J 27 33 

Composiço Granulométrica (%) 
Dispersno com NaOI{ Argila 

C 
_____ _____ __________ 

disper- Crau 
de fio- Silte 

C% N% - N Areia sa em 
Água culpo  

Argila Areia 	fina 	Silte 	Argila 'o 
grossa 	0,20- 	0,05- 	1 <0,002 
2-0,20 	-0,05 	-0,002 	mm 

0,38 0,03 13 65 26 4 5 3 40 0,80 
0,24 0,02 12 62 29 1 8 4 50 0,12 
0,13 0,02 7 62 22 4 12 O 100 0,33 
0,09 0,01 9 54 27 4 15 O 100 0,27 
0,12 0,01 12 50 29 5 16 O 100 0,31 
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Análise Mineraiógica 

A1  - Cascalho - quartzo leitoso mais ou menos rolado; quartzo triturado; 
fragmentos de arenito com os grãos de quartzo rolados; 
concreções ferruginosas; concreções hematíticas ;  carvão.. 

AO - Cascalho - quartzo leitoso, alguns rolados; fragmentos da arenito com 
grãos de quartzo rolados; concreções geotíticas; càrvão. 

01 - Cascalho - quartzo com verniz ferruginoso; quartzo milohitizado; 
concreç6ea limoníticas hematíticas com inclusão de. quartzo 
rolado; ëonèreções ferruginosas; fragmentos de arenito com 
grãos de quartzo rolados. 

02 - Cascalho .- quartzo com verniz ferruginoso; quartzo milonitiza4o; frag-
mentos de arenito com grãos de quartzo rolados; concreçóes 
hematíticas; concreções geotíticas; concreções limoníticas com 
inclusão de quartzo. 

03 - Cascalho - quartzo leitoso com as faces desarestadas; quartzo milonitiza-
do; quartzo sacaróide; quartzo hialino;, concreções, hrnonf-
ticas com invólucro hematítico; concreções:limoníticas com 
inclusão de quartzo; concrcçdes silicificadas; fragmentos 
de árgilito. 
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Perfil - 6 

Descrição de carnpo - 18 GO (PRO-AG). 

Data - 24/4/66. 

Classificação - Areias Quartzosas Vermelhs e Amae1as (distróficas). fase 
cerrado (intermediário para Latosol). 

Localiza ção - Estrada Canal de São Simão-Jataí, a 122 1cm do Canal de São 
Simão, lado esquerdo da estrada e a 80 metros da mesma. Município de 
Jataí. Goiás. 

Situação e declive - Trincheira sob cerradão, a 80 m da estrada, lado es-
querdo, em tôpo de elevação, declividade 0,5%. 

Altitude - 530 metros. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Erosão - Nula. 

Litologia e Formação Geológica - Arenito Bauru. Cretácico. 

Material originário - Desenvolvido a partir do Arenito Baum. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Tielêvo - Local - Plano. Regional - Suave ondulado, pendentes longas, 
vales em "V" aberto de fundo côncavo. 

Vegetação - CerTadão. 

A1  - O - 8 cm, bruno avermelhado escuro (5Y11 3/3); franco areno-
so; fraca pequena a média granular e grãos simples; ligei-
ramente duro, friável, não plástico e não pegajoso; transi-
ção plana e clara. 

AO - 8 - 26 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4); areia franca; 
fraca pequena a média granular e grãos simples; ligeira-
mente duro, friável, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e gradual. 

- 26 - 75 cm, vermelho escuro (2.5Y11 3/5); areia franca; fraca 
muito pequena a pequena granular e grãos simples; ligeira-
mente duro, muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e difusa. 

02 - 75 - 115 cm, vermelho escuro (10R 3/5); franco arenoso; pequena e 
média granular e grãos simples, com aspecto maciço muito 
poroso pouco coeso "in situ"; friável, ligeiramente plástico 
e não pegajoso; transição plana e difusa. 

- 115 - 230 em, vermelho escuro (10R 3/6); franco arenoso; pequena a 
média granular e grãos simples, com aspecto maciço muito 
poroso pouco cocso "in situ"; muito friável, ligeiramente 
plástico e não pegaj 050; transição plana e difusa. 

04 - 230 - 380 cm, vermelho escuro (10R 3/6); franco arenoso; ligeira- 
mente plástico e ligeiramente pegajoso. 
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Observaçóo - Observaram-se pontos de areia lavada ao longo de. todo perfil. 
Há uma camada de fôlhas sêcas na superfície, formando um horizonte 01. 
Presença de vooroca.s próximas à trincheira. Presença de colméia de abe-
ilhas nativas no horizonte £ Usou-se o trado a partir de 180 cm. Raízes 
abundantes, grossas, médias e finas, de diâmetro menor no A 1 ; abundan-
tes e médias no AO; poucas e finas no Ci;  a partir do % são escassas, 
sendo que algumas são grossas, indo até o fundo da trincheira, 
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Perfil: 6 	 Município: .Jataf. GO. 

horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%) 

fill Equi- 
Amos- valen- 1 
Ira de 
Lab. 

te de 	1 
________________ ________________ 

Cas- 
________________ 

n.° 
1 Sím- 1 

Profun- 
didade 

Calhaus 
>20  calho Água KCI N 

Umi-
riade 

bolo 	i 1 20-2 
cm mm 	1 mm 

1908 Ai 	l°- o 014,0 3,9 11 
1909 AC[-26 ei o 	14,4 4,2 61 
1910 Ci 	1-75 01 O 4,3 4,3 61 
1911 C2 -115 O 0 5,1 4,5 7 	1 
1912 C 3 	i 2)0 O O 5,4 4,6 7 	1 
1913 C4 	1 -380+ 1 O 5,6 4,8 8 

Ataque Por 115504 	D-1,47 1 1 p 
1 Al203 Assi- 

ki kr 	1 milá- 
vel FezOa 

Si02 A1503  Fe203 TiO2 P202 ppm 

3,3 3,0 1 	1,7 0,35 0,01 	1 1,87 	1 1,38 1 	2,77 16 
3,0 2,7 1 	1,4 1 	0,32 	1 0,Q2 	1 1,89 1,42 3,03 11 
3,3 1 	3,0 1,7 1 	0,37 0,ff2 	1 1,87 1,38 1 	2,77 6 
4,0 3,7 2,1 1 	0,42 	1 0,02 1,84 1,35 2,76 4 
4,6 1 	4,2 2,5 0,53 	1 0,02  1 1,86 1,35 1 	2,63 1 

4,3 2,6  1 	0,50 0,02 1,86 1 	1,34 2,60 1 

Complexo Sortivo 
(nWJlOOg) Valor 

V 
(Sat. 100.Al 1 1 Valor Valor de 

A1+S CaMr K NaI 5 Al Jr  1 	T bases) 

1 
(Soma) 1 (Soma) 

0,4 	0,6 1 	0,22 0,02 1 	1,2 1 	1,9 15,1 18,2 7 1 	61 
0,2 

1 	
0,04 0,01 0,3 0,8 3,3 4,4 7 1 

0,2 0,02 1 	0,01 0,2 1 	0,6 1,9 2,7 1 
0, 2 io,oilo,oi 10,210,4 0,9 1,5 13 67 
0,2 10,01 0,01 10,210,3 0,7 1,2 17160  
0,2 0.02  0.02  0,210.2 0,6 1,0 20150 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII Argila Grau 

C disper- de fio- Silte 

- N Areia Areia 
fina Silte Argila 

sa em 
Água coaçã l 	o Argila 

grossa 020-  0,05- <0,002 
2-0,20  -0,002 mm 

1,80 0,11 1 	16 68 13 5 14 6 57 0,36 
0,47 0,04 1 	12 71 16 3 10 5 50 1 	0,30 
0,31 0,03 11 70 16 3 11 7 36 1 	0,27 
0,17 0,02 i 	9 64 19 3 14 O 36 j 	0,21 
0,15 0,021 8166 17 3 14 8 4310,2 1 
0,16 0.021 8 62 20 3 15 O 100 

0.20 
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Análise Mineralógica 

A1 - Areias - 97% de quartzo, grãos Itialinos com as faces bem desaresta- 
- das, a maioria com aderência de óxido de ferro, alguns com 

faces corroldas, grãos corrugados; 37o de detritos e carvão. 

AO - Areias - 98% de quartzo, grãos com as faces desarestadas, a maioria 
com aderência de óxido de ferro, muitos grãos com as pare-
des corrugadas; 1% de magnetita; 1% de detritos e carvão; 
traços de tunnalina e estaurolita. 

- Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos com as faces bem desaresta-
das, a maioria com aderência de óxido de ferro, uns grãos 
triturados, a maioria com as paredes corrugadas; traços de 
magnetita, detritos e carvão. 

02 - Areias - 1009ó de quartzo, grãos bem desarestados, a maioria com ade--
rência de óxido de ferro, grãos com as paredes corrugadas; 
traços de magnetita. 

- Areias - 100% de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, grãos 
corrugados, grãos triturados; traços de concreçôes magnetí-
ticas e estaurolita. 

04 - Areias - 1007o de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, grãos 
corrugados, grãos triturados, a maioria com aderência de 
óxido de ferro; traços de magnetita e turmalina. 
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Perfil - 7 

Descrição de campo - 45 DF (PRO-AG). 

Data - 7/7/66. 

Classificação - Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) fase 
cerrado. 

Localização - Área da Estação Experimental de Brasília. Distrito Federal. 

Situa çõo e declive - Trincheira situada em meia encosta de elevação, com dc-
clivo de 3%. 

Altitude - 1.040 metros. 

Drenagem - Excessivamente drenado. 

Erosão - Forte, com ocorrência de voçorocas. 

Litologia e Formação Geológica - Quartzito referido ao Pré.Cambriano (A). 

Material originário - Produtos de alteração do quartzito. (Material pseudo-
-autóctone?). 

Uso atual - Pastagem natural. 

lielêvo - Suave ondulado, com encostas de poucas centenas de metros. 

Vegetação - Cerrado, com ocorrência de indaiá e canela-de-ema e substrato 
graniinóide. 

A, - 0 - 12 cm, bruno escuro (7.5Y11 3/2, úmido), bruno escuro (7.5Y11 
3/2, úmido amassado), bruno escuro (7.5YR 4/2, sêco) e 
bruno (7.5YJt 5/4, sêeo triturado); areia franca; fraca 
muito pequena a grande granular; macio, muito friável, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e clara. 

AC - 12 40 em, bruno avermelhado escuro (5YTt 3/4, úmido), bruno 
avermelhado escuro (5YIt 3/4, úmido amassado), bruno es. 
curo (7.5YR 4/4, sêco e sêeo triturado); areia franca; fra-
ca muito pequena e média granular; macio, muito friável, 
não plático e não pegajoso; transição plana e gradual. 

- 40 - 65 cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/4); areia franca; 
maciça porosa pouco coerente que se desfaz prontamente 
em grãos individuais; macio, muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 

- 65 - 105 em, bruno avermelhado (5YR 4/4); areia franca; maciça 
porosa pouco coerente que se desfaz prontamente em grãos 
individuais; macio, muito friáve], ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 

- 105 - 155 cm, vennelho amarelado (5Y11 5/6); areia franca; maciça 
porosa pouco coerente que se desfaz prontamente em grãos 
individuais; macio, muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e abrupta. 
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- 155 - 180 cm, vermelho amarelado (5YR 5/8); areia franca rnuitq 
cascalhenta. 

Obzervaçôes -.. Raízes abundantes no Ai  e AO, bastantes no O, C. e C. e raras 
no °4cii com diâmetro em tôrno de 3 mm. PresenQa de krotovinas no. A 1  
e AO. Horizonte C. constituído por pedras, cascalho e terra fina. 
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Perfil: 7 	 Municfpio: Distrito Federal. 

horizonte 	1 
Amostra Sêca plI  

Amos- AoAr(%) Equi 

trade 
1 valen- 

1 Profun- 
1 

Calhaus Lab. te de 
lJmi- n.° Sim- 1 didade 1 1 

>20 	1 
calho Ária ICCI N dado bolo 1 20-2 em ntm 	1 
mia 

2241 Ai 0- 12 O O 5,0 4,0 7 
2242 AC - 40 0 1 	1 4,8 4,2 6 	1 
2243 C - 65 O 1 .5,0 4,3 6 	1 
2244 C -105 O 1 	1 5,3 4,5 5 	1 
2245 ( -155 0 1 	1 5,4 4,6 5 	1 
2246 C,, -180+ 13 42 5,6 4,8 5 

Ataque Por 112504 	D-1,47 P 
(Y) A103 Assi- 

__________  1<1 kr inil:t- 
vel FezOa 

SiO Al203  Fc 203  TiO2  P205 ppm 

1,2 3,7 2,0 0,16 0,03 0,55 0,41 2,00 4 
1,0 1 	3,9 14 0,18 0,02 	1 0,43 1 	0,35 4,39 1 
1,1 1 	4,2 1 	'7,0 0,16 0,02 0,44 0,34 3,29 1 
0,9 1 	4,1 1,8 0,15 0,02 	1 0,37 1 	0,29 3,58 1 
1,2 1 	4,6 2,0 0,16 0,02 0,44 1 	0,35 3,60 2 
1,5 3,7 2,1 0,09 0,02 	1 0,69 0,51 2,76 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) V 
(Sat. 100.Al 

1 	Valor 
1 	s 

Valor de 
bacs) A1+S 

Ca 4  MC K4  Na4  Al 4  11+ T 
(Soma) (Soma) 

0,2 0,04 0,03 o 3 1,0 5,0 6,3 5 77 
0,2 1 	0,01 0,02 0,2 1 	0,6 1 	3,5 4,3 5 75 
0,2 1 	0,01 1 	0,03 0,2 1 	0,4 1 	2,9 3,5 6 67 
0,2 1 	0,01 0,03 1 	0,2 1 	0,2 1 	3,7 4,1 5 50 
0,2 1 	0,01 0,03 1 	0,2 1 	0,2 2,1 2,5 8 50 
0,2 0,01 002 02( O 1,4 1,6 13 O 

Composição Cranulométriea (%) 
hiispersfto com NaOhI Argila (]riui 1 (TJ 

1 dispor- de fl Silte _________ _____________________________ 
0% N% - N Areia 

A reia 
fina Silte Argila ia em 

Agita 
culaço i Argila grossa 

2-0,20 0,20-  0,05- 
-0,002 

<0,002 
mm 

% 

1,20 0,08 15 55 321 SI 8 1 88 0,63 
0,79 0,0s 16 54 341 si 7 2 71 0,71 
0,45 10,03 15 53 341 si 8 2 75 0,63 
0,33 10,03 11 50 361 5 9 4 56 0,56 
0,21 0,02 11 149 361 71 8 4 50 0,88 
0,08 0,01 8 40 44 9 7 3 57 1,29 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias 	90%; de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, a maio'. 
ria çom aderência ferruginosa, alguns com impregnação de 
óxido de feno; 107o de detritos; traços de concreções fer-
ruginosas, concreções argilosas creme e magnetita. 

AO - Areias 	08% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, milo- 
nitizados, alguns levemente desarestados, a maioria com ade-
rência ferruginosa; 1% de carvão; 1% de detritos; traços de 
concreç6es argilo-ferruginosas. 

Cascalho - 98% de concreç6es ferruginosas; 27o de quarto, grãos cor-
roidos, triturados, milonitizados; traços de concreções argilo-
ferruginosas e feldspato intemperizado. 

- Areias - 98% de quartzo hialino, grãos corroidos, triturados, alguns 
mionitizados, a maioria com aderência ferruginosa; 1% de 
carvão; 1% de detritos; traços de magnetita. 

Cascalho - 987o de concreçõcs ferruginosas, algumas com inclusão de 
quartzo; 2% de quartzo, grãos triturados, corroídos; tra-
ços de concreçóes argilo-ferruginosas. 

O, 	Aciás - 997o de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns 
milonitizados, a maioria com aderência ferruginosa; 117o de 
detritos; traços de concreções argilo-ferruginosas e concre-
ções argilosas. 

Cascalho - 97% de concreções ferruginosas, algumas com inclusão de 
quartzo; 39ó de quartzo, grãos corroídos, triturados, alguns 
com leve aderência ferruginosa. 

O, - A±eiàs - 999ó de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns 
milonitizados, a maioria com aderência ferruginosa; 1% de 
concreções ferruginosas e ferro-argilosas; traços de detritos. 

Cascalho— 907o de cocreções ferruginosas; 10% de quartzo, grãos 
Jeitosos, triturados, corroídos, milonitizados. 

- Arèias - 987o de quartzo hialino, grãos leitosos, alguns corroídos ai. 
guris triturados, alguns milotinizados; a maioria dos grãos 
hialinos apresentam aderência ferruginosa; 2% de concre-
çôea ferruginosas; traços de magnetita e detritos. 

Cascalho.— 9817o de concveções ferruginosas; 2% de quartzo, grãos cor. 
roídos, triturados. 

Calhaus - 95% de concreções ferruginosas; 57o de quartzo, grãos mi-
lotinizados, coitoídos, triturados. 
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Perfil - 8 

Descrição de campo - 60 MT (no-AO). 

Classificação - Areias Quartzosas Verrnelhas e Amarelas (distróficas) fase 
cerrado. 

Localização - Estrada Rondonópolis-Poxoréu a 60 lun de Rondonópolis, lado 
direito a 200 ia da estrada. Município de Poxoréu. Mato Grosso. 

Situação e declive - Trincheira em têrço médio de elevação com declivida-
dc do 1%, sob vegetação de gramíneas (capim-duro). 

Altitude - 560 metros. 

Drenagem - Excesrivamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológico - Arenitos da Série Aquidauana. Carboní-
fero Superior. 

Material originário - Arenito. 

Uso atual - Pastagem natural. 

liclêvo - Regional - Suave ondulado apresentando superfícies dissecadas 
com vales em "V" aberto, cora vertentes planas de centenas dc metros. 
Local - Pràticaruento plano. 

Vegetação - Cerrado. 

A 1  - O - 7 em, bruno avermelhado escuro (5Ylt 3/2, úmido) e bruno 
avermelhado (5YR 4.5/3, sêco); areia; fraca muito peque-
na a média granular e grãos simples; macio, muito friá-
vel, não plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta. 

AO - 7 - 35 em, bruno avermelhado escuro (5Y11 3/3.5, úmido) e bru-
no avermelhado (5YR 5.5/4, sêco); areia; fraca pequena a 
média granular e grãos simples; macio, muito friávcl, não 
plástico e não pegaj oso; transição plana e clara. 

- 35 - 67 cm, vermelho (2.5YR 4/6, úmido); areia; grãos simples; sôl-
to, sôlto, não plástico e não pegajoso; transição plana e difusa. 
difusa. 

02 - 67 - 200 em, vermelho (2.5YR 4/8, úmido); areia franca; grãos sim-
ples; sôlto, não plástico e não pegajoso. 

Observações - Raízes comuns, fasciculares no A,, com diâmetro inferior a 
2 mm, diminuindo gradativamente até o AO. Secundárias, com diâmetro 
variando entre 4 e 20 mm, ao longo de todo o perfil. 
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Perfil: 8 	 Municfpio: Poxoréu. MT. 

Amostra Sêca 
horizonte Ao Ar (%) phi 

Amos- 
Equi-. 
valen- Densi- Densi- Po- 

tra de dado dado rosi- 
da- Lab Cas- t 1 clr Apa- Iteal 
dc 

Sfm- Profun- 
didade 

Calhaus 
> 20 calho Água KCI N dado rente 

bolo 20-2 cm mm mm 

2331 Ai 7 0 O 5,5 4,1 5 1,43 2,7448 
2332 AO - 35 O 0 5,4 4,3 6 1,43 2,78 	( 49 
2333 Ci - 67 O O 5,6 4,3 4 1,41 2,60 1 	46 
2334 02 -200+ O O 5,6 4,4. 5 1,42 2,61 	1 46  

Ataque Por 112504 	D-1,47 
(%) P 

3d kr 
Alio3 Assi- 

miM- 
vel - ______  

Fe203 

SiOz Alioa Pe203 TiO2 P205 . ppm 

2,0 1,9 0,5 0,10 0,01 1,74 1,50 6,33 2 
2,0 2,1 0,6 0,10 0,01 1,57 1,32 5,25 2 
2,4 2,6 0,8 0,10 1 	0,01 1,54 1,29 5,20 1 
3,2 3,4 1,0 0,13 0,01 1,61 1,36 5,50 1 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 

(Sat. 
de 

bases) 

100.Al 

Valor - Valor Al+S 

Ca Mg K Na 5 Al' 1P T 
(Soma) (Soma) 

1,2 	0,2 0,08 0,03 1,5 1,2 2,3 5,0 30 44 
0,2• 0,03 0,01 0,2 0,5 2,0 2,7 7 71 
0,2 0,03 0,01 0,2 0,6 1,3 2,1 10 75 
0,2 0,01 0,02 0,2 0,3 0,6 1,1 18 60 

Composiçáo Granulomótrica (%) 
Disperso com NaOhI 

O 
Argila 
dispor- Grau SiRe 

0% - 
N 

Areia Areia 	 Silto 	Argila 
saem 
Água 

de fio- 
culaço Argila 

fina
rossa 	0,20- 	0,05- 	<0,002 %. 
2-0,20 	-o,os 	-0,002 	mm 

 

0,63 1 	0,04 16 40 49 5 3 50 0,83 1 
0,37 1 	0,03 12 43 47 4 6 4 33 0,67 
0,2110,02. 11 40 50 3 7 5 29 0,431 
0,11 0,01 11 40 45 6 9 8 11 0,67 1 
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Análise Mineralógica 

A 1  - Areias - 99% de quartzo hialino, todos os grãos levemente desares-
tados e bem desarestados, com aderência ferruginosã; 17o  
detritos; traços de carvão. 

AO - Areias - 99% de quartzo hialino, todos os grãos levemente desates-
tados e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de 
detritos; traços de turmalina rolada. 

- Areias - 99% de quartzo hialino, todos os grãos levemente desares-
tados e bem desarestados; 117o de detritos; traços de turma-
lina rolada e estaurolita (1 grão). 

02 - Areias - 100% de quartzo hialino, todos os grãos levemente desares. 
tados e bem desarcstados com aderência ferruginosa; tra-
ços do turmalina rolada e detritos. 
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Perfil - 9 

Descriçíio de campo - 19 GO (P1tO-AG). 

Data - 25/4/66. 

Classificação - Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) fase 
cerrado (intermediário para Latosol). 

Localiza çõo - Estrada Jata.í-Canal de S. Simão, 96,8 1cm de Jataí. Municí-
pio de Cachoeira Alta. Goiás. 

Situação e declive - Trincheira sob cerrado a 100 m do lado direito da es-
trada, no têrço superior de uma elevação com 1% de declive. 

Altitude - 340 metros. 

Drenagem - Excessivamnte drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Arenito Baum. Cretácico. 
Material originário - Arenito. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Iielêvo - Suave ondulado, com elevaç6es de tôpo esbatido, pendentes longas 
e retas de algumas centenas de metros. Vales em "V" muito aberto. 

Vegetação - Cerrado. 

A1  - O - 10 cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/2.5); areia; fraca 
pequena a média granular e grãos simples; ligeiramente 
duro, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e gradual. 

AO - 10 - 50 cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/3); areia; fraca 
pequena a média granular e grãos simples; ligeiramente 
duro, muito friável, não plástico e não pegajoso; tran- 
sição plana e !graduaL 

- 50 - 75 cm, bruno avermelhado escuro (4Ylt 3/4); areia franca; 
grãos simples com aspecto maciço muito poroso muito 
pouco coeso "in situ"; macio, muito friável, não plástico 
e não pegajoso; transição plana e difusa. 

03 - 75 - 150 cm, vermelho escuro (2.5YIt 3/6); areia franca; grãos sim-
ples com aspecto maciço muito poroso muito pouco coeso 
"ia situ"; friável, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e difusa. 

03  - 150 - 300 cnf, vermelho (2.5YR 4/6); areia franca; grãos simples 
com aspecto maciço muito poroso muito pouco coeso "in 
situ"; muito friável, não plástico e ligeiramente pegajoso. 

Observaçôes - A partir de 180 cm usou-se o trado. Raízes abundantes no A 1  
e AO, escassas no C e 02, com diâmetro maior que 1 mm, Atividade bio-
lógica até o início do 02. 
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Perfil: 9 	 Munictpio: Cachoeira Alta. GO. 

Horizonte Amostra S&a p11 
Ao Ar (%) Equi- 

Amos- valen- 

Cas- 1 trade tede 
Lab. 
n S!m- 

Profun- Calhaus calho Água 	1 KCl N Umi-
dade 

bolo 
didade > 20 20-2 

cm InIn mm 

1914 A1 0- 10 

0 

5,4 4,1 5 
1915 AO -50 O O 5,5 4,3 5 
1916 Ci - 75 

O 

O O 5,7 4,4 5 
1917 02 -150 O O 5,4 4,4 6 
1918 C -300+ O O 5,8 4,8 6 

Ataque Por 111804 	D-1,47 p 
(%) Al203 Assi- 

______  lá kr milá- 
vel FemOs 

SiO2 Al203  Fe203 
) 

TiO2  P205 ppm 

2,1 2,4 1,7 0,31 002 1,46 1,00 2,18 6 
2,6 2,8 1,8 0,40 0,02 1,59 1,13 2,45 1 
2,9 3,3 1,8 0,45 0,01 1,50 1,12 2,91 1 
3,6 4,2 2,2 0,55 0,04 1,46 1,09 2,93 1 
4,2 4,8 2,6 0,70 0,01 1,49 1,11 2,94 1 

Complexo Sortiva Valor 
(mt/lOOg) V 

(Sat. 
de 

100.Al 
- 

Valor bases) A1+S 

Ca M R NC 

F(VS1,mor.) 

AP W T 
 (Soma) 

0,5 0,10 0,04 0,6 1 	0,6 2,3 3,5 17 50 
0,3 0,03 0,02 0,4 J 	0,4 1,7 2,5 16 50 
0,2 0,02 0,02 0,2 i 	0,5 1,3 2,0 10 71 
0,2 0,01 0,01 0,2 1 	0,4 0,9 1,5 13 67 
0,2 0,01 0,02 0,2 0,2 0,6 1,0 20 50 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 Argila 

disper- Grau 
Silte 

Areia 0% N% 
- saem 

Água 
deflo- 
culação 

IS Areia fina Silte Argila % 
Argila 

rossa 0,20- 0,05- <0,002 
2-0,20 

-0,05  -0,002 mm 

0,62 0,05 12 67 21 4 8 3 63 0,50 
0,32 0,03 11 63 26 3 8 3 63 0,38 
0,25 0,02 13 60 27 3 10 5 50 0,30 
0,18 0,02 9 55 29 4 12 6 50 0,33 
0,11 0,01 11 55 28 4 13 O 100 0,31 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 1007o de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
grãos corroídos, alguns com as faces bem desarestadas; tra-
ços de detritos. 

AO - Areias - 987o de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, com 
aderência de óxido de ferro, grãos com as faces corrugadas, 
alguns triturados; 27o  de magnetita (na areia fina); traços 
de turmalina. 

- Areias - 99% de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas com 
aderência de óxido de ferro; 1% de magnetita (na areia 
fina). 

% - Areias - 99% de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, com 
aderência de óxido de ferro; 1% de magnetita (na areia 
fina). 

03 - Areias - 997o de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, maio-
ria dos grãos com aderência de óxido de ferro; 17 o  de mag-

netita e ilmenita; traços de turrnalina (na areia fina). 
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Perfil - 10 

Descrição de campo - 61 MT (PRO-AG). 

Data - 14/6/66. 

Classificação - Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) fase 
cena do. 

Localiza ção - 1cm 49 da estrada Jaciara-São Vicente, lado esquerdo da es-
trada, na serra dos Coroados. Município de Cuiabá. Mato Grosso. 

Situação e declive - Corte de estrada no têrço superior do elevação, com 
1,5% do declividade o cobertura vegetal de gramíneas não identificadas. 

Altitude - 860 metros. 

Drenagem - Excessivamente drenado. 

Erosão - Laminar ligein. 

Litologia e Formação Geológica - Série Chapadas (fácies Fumas?). Devo-
niano Inferior. 

Material originário - Arenito 

Uso atual - Pastagem natural. 

lelóvo - Suave ondulado, em tôpo de chapada, apresentando superfície dis-
secada, vales em "V" muito aberto, com vertentes planas de milhares de 
metros. 

Vegetação - Campo-cerrado. 

A 1  - O - 13 cm, cinzento muito escuro (2.5YR 3/1, úmido) e cinzento 
escuro (2.5YR 4/1, sêco); areia; fraca muito pequena a mé-
dia granular e grãos simples; macio, muito friável, não plás-
tico o não pegajoso; transição plana e gradual. 

AC - 13 - 32 cm, cinzento muito escuro (5YR 3/1, úmido) e cinzento es-
curo (5YR 4/1, sêco); areia; fraca muito pequena a peque-
na granular e grãos simples; macio, muito friável, não plás-
tico e não pegajoso; transição plana e clara. 

- 32 - 57 cm, bruno avermelhado escuro (5Y11 3/2, úmido); areia; 
grãos simples; sôlto, sôlto, não plástico e não pcgajoso; 
transição plana e difusa. 

- 57 - 300 cm, bruno (7.5YR 5/2, úmido); areia franca; grãos sim- 
ples; sôlto, sôlto, não plástico e não pegajoso. 

Obsérvações - Raízes abundantes, fasciculares até 2 mm de diâmetro no A 1 , 

comuns, socundárias até 20 mm de diâmetro no AC e poucas, pivotantes 
e secundárias, até 20 mm de diâmetro, no C 1  e C,. A partir de 200 cm 
usou-se trado de caneco. Aparecerum seixos rolados a 300 cm de pro-
fundidade. 
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Perfil: 10 	 Municipio: Cuiabd,. MT. 

Amostra S&a 
horizonte Ao Ar (%) 

Amos- 
Equi- 
valen- Densi- Densi- Poro- tra de te de dad e dade sida- Lab. Umi- de 

 
Real 

Sim- Profun- 
didade 

Calhaus 
>20 calho Água ROl N 

b olo cm mm rum 

2335 A2 0-13 O 1 5,2 4,1 4 1,44 2,57 44 
2336 AO -32 0 1 5,3 4,3 5 1,36 2,60j 48 
2337 C - 57 O 2 M 4, 1 	1,39 2,59 1 	46 
2338 02 -300 O 3 5,9 4,7 6  1 	1,42 2,63 46 

Ataque Por ll2SO4 	D-1,47 1' 
(%) Al203 Assi- 

ki kr ruiM-
. 	vel 

____________________  
Fe203 

5102 Al203 FesO; TiOz P205 ppm 

1,0 3,3 3,9 0,16 0,03 0,53 0,30 1,33 1 
0,8 3,1 4,2 0,15 0,03 0,43 0,23 1,15 2 
0,9 4,9 4,0 0,19 0,03 0,31 0,21 1,92. . 1 
1,3 6,4 4,0 0,24 0,03 0,35 0,25 2,52 1 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 

(Sat. 
100.Al 

Valor 
Mg 

 
Valor 

de 
bases) 

Al+S 

Ca 
K. 

NC 5 Al' fl4 '1' 
(Soma) (Soma) 

0,2 0,04 O 0,2 0,8 2,2 3,2 6 80 
0,2 0,03 O 0,2 0,4 2,0 2,6 8 67 
0,2 0,02 O 0,2 0,4 1,7 2,3 9 67 
0,2 0,03 O 0,2 0,2 1,2 1,6 13 50 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

O dr-ispe 
Grau 

de fl Silte 
 

C% N% - 
N 

Areia Areia 	 Silte 	Argila 
saem 
Água 

culação 
finagrossa 	 0,05- 	<0,002 % 

-0,002 	mm 

0,45 0,03 15 62 28 4 6 2 67 0,67 
0,30 0,02 15 59 31 4 6 2 67 0,67 
0,23 0,02 12 57 30 	. 3 9 5 44 0,33 
0,16 0,01 16 62 24 3 11 7 36 0,27 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 87% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, alguns leve-
mente, alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa; 
10% dc concreções ferruginosas, algumas pisolíticas; 2% 
de ilmenita magnética e concreções magnetíticas; 1% de de-
tritos. 

Cascalho - 997o de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência fer-
ruginosa; 1% de magnetita; traços de concreções ferruginosas 
o detritos. 

AC - Areias - 88% do quartzo hialino, alguns grãos corroídos, alguns tri-
turados, alguns levemente desarestados, alguns bem desares-
tados, com aderência ferruginosa; 10% de concreções ferru-
ginosas, algumas roladas; 2% de ilmenita magnética e eon-
ereções magnetíticas; traços de detritos. 

Cascalho - 100% de quartzo hialino, grãos eorroídos, cora aderência fer-
ruginosa; traços de conereções ferruginosas e detritos. 

- Areias - 937o de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns com 
aderência ferruginosa, levemente desarestados, alguns bem 
desarestados com aderência ferruginosa; 5% de concreções 
ferruginosas, algumas pisolíticas; 27o de feldspato potássico, 
ilinenita magnética e concreções magnéticas; traços de de-
tritos. 

Cascalho - 100% do quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, com ade-
rência ferruginosa; traços de concreções ferruginosas. 

- Areias - 88% de quartzo hialino, grãos corrof dos, triturados, alguns bem 
desarestados, alguns levemente desarestados, com aderência 
ferruginosa; 10% dc concreções ferruginosas, algumas ro-
ladas; 2% de ilrnenita magnética e concreções magnetíticas; 
traços de detritos. 

Cascalho - 1009ó de quartzo hialino, grãos corroidos, triturados, com ade-
rência ferruginosa; traços de concreções ferruginosas e detri-
tos. 
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Perfil - 11 

Descrição de campo - 9 MT (PRO-AG). 

Pata - 4/7/65. 

Classificação - Brunizem Avermelhado textura argilosa fase floresta cadu-
cifólia. 

Localização - BR-29 entre Rosário Oeste e Vilhena, 7 1cm depois de Nobres. 
Município de Rosário Oeste. Mato Grosso. 

Situação e declive - Corte de estrada em têrço inferior de encosta, variando 
no local os declives de 5 a 107o. 

Altitude - 400 metros. 

Drenagem - Moderada. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Calcário do Grupo Araras. Cambro.Or-
doviciano. 

Material originário - Material proveniente de meteorização do calcário meta-
mórfico "in situ" afetado por adução de material análogo de áreas adia. 
centes. 

Uso atual - No local nenhum. 

Relêvo - Suave ondulado em sopé. Alinhamento montanhoso compreendendo 
vales intermontanos estreitos e longos em "V". 

Vegetação .- Floresta caducifólia. 

A - O - 25 cm, prêto (2.5YJL 2/1); franco argiloso; moderada pequena 
O - 10) a grande granular e subangular, ligeiramente duro, friávcl, 

plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

132— 25 - 65 cm, bruno avermelhado escuro (2.5Y11 2/4), mosqueado pe- 
(40 - 50) queno a médio, comum e difuso, bruno avermelhado escuro 

(2.5YR 3/4); argila; forte grande prismática composta de 
fone pequena a média subangular e angular; cerosidade for-
te e comum revestindo parte dos elementos de estrutura; 
muito duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transi-
ção plana e gradual. 

O - 65 - 80 cm, bruno avermelhado escuro (2.5Ylt 3/4), com pontuaçécs 
(65 - 75) brancas que apresentam ligeira efervescência c/llCl; argila; 

moderada grande prismática composta de forte pequena a 
média subangular e angular; certisidade forte e comum, reves-
tindo pane dos elementos de estrutura; muito duro, friável, 
muito plástico e muito pegajoso. 

Observações - As descriçées e as amostragens correspondem às profundida-
des entre parênteses. Raízes comuns no A, daí em diante diminuem gra-
dativamente até o B2, predominando raízes fascieulares, algumas com diâ-
metro até 5 mm. Característica a presença de aroeiras na composição 
da vegetação. Afloramento de calcários em áreas circunvizinhas. 
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Perfil: 11 	 Muaicfpio: Rosário Oeste. MT. 

Amostra Sêca 
horizonte Ao Ar (%) P 

Equi- 
$ - Amos valen- 

Ira de te de - 
Lab. 

o.° 1 Im-  Profun- Calhaus calho 
TJmi-
dade 1 bolo didade N 

cm mm 	1 mm 

1262 A 0 -10 0 X 5,9 5,3 23 
1263 132, 40-50 1 	0 X 6,7 5,6 27 
1264 C 

________ 

63-75 

• 

0 

1 
1 	x 6,8 6,0 

___ 

26 

___ ___ ___ 

Ataque Por 11 5504 	1)4,47 1' 
(%) Al203 Assi- 

________ ki kr mitá- 
vel 

- 
Fe20 3  

Si02  Al203  Fe20 3  TiO2  P205 ppm 

11,8 0,9 3,8 0,35 0,09 2,03 1,63 4,09 8 
20,7 18,4 5,8 0,45 0,06 1,91 1,59 4,98 3 
19,2 16,7 5,4 0,40 0,05 1,95 1,62 4,86 4 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Va!or 

V 
(Sat. 100.A1 1 Valor Valor de A1+S CC Mg K Na 5 	1 

Al 

 JI T bases) 
(Soma) (Soma) % 

14,8 4,5 0,24 0,06 19,6 O 3,6 	i 23,2 84 O 
11,4 4,9 0,12 0,09 16,5 1 	0 1,5 1 	18,0 92 O 
0,2 4,0 0,09 0,09 13,4 O 0,6 14,0 96 O 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOIJ 

Argila Grau o disper- de Silte 
0% N% - 

N Areia teia  Silte Argila 
saem 
Água culação Argila 

grossa Ø' 0,05- <0,002 % 
2-0,20  - -0,002 mm 

1,78 0,14 13 10 17 42 31 12 61 1,35 
0,78 1 	0,0s 10 8 9 1 	35 48 23 52 0,73 
0,48 0,03 - 7 12 35 46 28 39 0,76 
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Análise Mineralógica 

A - Areias - 907o de quartzo, a maioria dos grãos com as faces bem desa-
restadas, muitos grãos com aderência de óxido de ferro, alguns 
grãos mionitizados; 55o de concreç5es ferruginosas; 57o de car-
vão e detritos; traços de concreções magnetíticas, concreções 
argilosas creme e fragmentos de silica. 

Cascalho - 507o de concreções ferruginosas, com inclus6es de quartzo; 407o 
de material argilo-silicoso; 10% de quartzo milonitizado; tra-
ços de fragmentos de calcedônia. 

B2t-Arcias - 70% de quartzo, muitos grãos com aderência de óxido de 
ferro, alguns grãos com as faces bem desarestadas; 15% de 
um material leitoso argilo-silicoso; 15% de concreções ferru-
ginosas e concreções ferromanganosas; traços de concreções 
argilo-leitosas. 

Cascalho - 407o de quartzo leitoso, fragmentos de calcedônia; 307o de 
concreções ferruginosas e ferromanganosas; 307o de material 
argilo-silicoso. 

o - Areias - 855o de quartzo, a maioria dos grãos com as faces bem desa- 
restadas; 5% de concreções ferruginosas; 107o de concreçõcs 
argilo-leitosas; traços de fragmentos de opala, concreções man- 
ganosas e concreções magnetíticas. 

Cascalho - 60% de quartzo leitoso; 307o de concreções ferruginosas e 
concreções ferromanganosas; 107o de material argilo-silicoso. 



- 163 - 

Perfil - 12 

Descrição dc campo - 57 MT-sul (IBIIA). 

Data - 13/3/69. 

Classificação - Brunizem Avermelhado textura argilosa fase floresta semi-
caducifólia. 

Localização - Estrada Miranda-Campão, a 53 km de Miranda, lado direito 
da mesma entrando 50 metros. Município de Miranda. Mato Grosso. 

Situação e declive - Coletado em trincheira cru local pràticamente plano com 
deelividade de 0,5%, sob vegetação de eolonião e palmeiras baeuri. 

Ltltitvde - 260 metros. 

Drenagem - Bem a moderadamente drenado. 

Erosão - Nula a laminar ligeira. 

Litologia e I"ormaçã•o Gcológica - Calcários, quartzitos, ardósias e filitos da 
Formação Tamengo. Grupo Corumbá. Cambro-Ordoviciano. 

jilatcrial originário - Depósito colúvio-aluvial (acumulação local cm pequeno 
vale intermonfano). 

Uso atual - Pastagem de eolonião. 

llelêvo - Local - Pràticamente plano (vale aplainado intennontano). 

Vegetação - Floresta semicadueifólia (desmaiada), cedro, peroba, canafís-
tula o angico. 

A 1 , - O - 10 em, prêto (10YR 2/1, úmido), bruno muito escuro (lOYlt 
2/2, úmido amassado), cinza muito escuro (lOYJt 3/1, sêco) 
e bruno acinzentado escuro (10YR 4/2, sêco triturado); 
franco argilo-siltoso; moderada média a grande granular; 
ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeira-
mente pegajoso; transição plana e clara. 

A l2  - 10 - 28 cm, cinza muito escuro (10YR 3/1, úmido e úmido amas-
sado); prêto (10YR 2/1, sêco) e bruno acinzentado muito 
escuro (10YR 3/2, sêco triturado); franco argilo-siltoso; 
fraca média a grande granular; ligeiramente duro, friá. 
vel, ligeiramente plástico e pegajoso; transição plana e 
clara. 

A, - 28 - 40 em, côr variegada constituída de bruno muito escuro (10YR 
2/2) e bruno amarelado escuro (10YR 3/4); argila sil-
tosa; moderada pequena blocos subangulares e moderada 
média a grande granular; superfície fôsca; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

B 1  - 40 - 55 em, côr variegada constituída de bruno acinzentado muito 
escuro (10YR 3/2), bruno escuro (IIOYR 3/3) e bruno 
muito escuro (10YR 2/2); argila siltosa; moderada peque-
na a média blocos subangulares; superfície fôsca; duro, 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana 
e gradual. 
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- 55 .-. 90 cm, côr variegada constituída de bruno acinzentado muito 
escuro (2.5Y 3/2), bruno oliváceo (2.5Y 4/4) e bruno 
muito escuro (10YB 2/2); argila; moderada média a gran-
de blocos angulares e subangulares; superfície fôsca; muito 
duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição pla-
na e difusa. 

13, - 90 - 160 cm, côr variegada constituída de bruno acinzentado muito 
escuro (25Y 3/2), bruno amarelado (10YR 5/6), bruno 
amarelado escuro (2.5YR 4/2) e prêto (N 2/); argila com 
cascalho moderada média a grande blocos angulares e sub-
angulares; superfície fôsca; muito duro, firme, muito plás-
tico e muito pegajoso. 

O - 160 - 230 cm, côr variegada constituída de bruno amarelado (10YR 
5/8), bruno oliváceo claro (2.5Y 5/4), bruno acinzentado 
escuro (2.5Y 4/2) e prêto (N 2/); argila com cascalho; 
muito plástico e muito pegajoso. 

Observações - Apresenta cascalho ao longo de todo o perfil. Efervescência 
com 1101 ao longo do perfil, com maior intensidade no O - Foi usado o 
irado de caneco a partir de 150 cm. Raízes abundantes no A11, comuns no 
Al2 , poucas no A, e Bit e raras nos demais horizontes. Raízes de diâmetros 
de 0,5 a 5 cm, predominando as de menor diâmetro. Presença de krotovi-
nas o atividade biológica até o B,. 
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Perfil: 12 	 Município: Mirada. MT. 

horizonte 	1 Arnotra Sêca pTl 

Amos- 
Ao Ar (%) 

valen- Equiva- 
te  tra de 

Lab. 
n.° Sím- I'rofun- 

didade 

________-I
n 

 

Cas- 
clho Água XciN dade 

CaCO3  

bolo 20-2 cm  mm 

4779 Au 0- 10 1 x 7,9 6,9 33 1 
4780 Al2 -28 1 	o X 8,0 7,0 35 1 
4781 Ai -40 1 	0 1 7,8 6,8 31 
4782 Bit - 55 1 	O 2 7,3 6,7 32 
4783 B2t -Gol O 5 8,2 7,0 30 
4784 Bit -160 1 	O 8 8,3 7,1 29 4 
4785 O -230+1 4 1 	13 8,4 7,2 29 7 

Ataque Por 11 2SO4 	D-1,47 1 P 
(%) Al203 Assi- 

ki kr 
1 

miM- 
vel Fe203 

Si02  Al203 Fe203 TiO2  P205 ppm 

18,2 7,7 3,7 0,23 1,90 4,02 3,16 3,17 120 
17,2 8,1 3,7 0,24 1,34 3,61 2,81 3,43 45 
20,2 10,8 5,0 0,25 0,56 3,18 2,60 3,63 <1 
25,4 13,6 6,0 0,27 0,47 3,18 2,44 4,03 7 
24,3 14,0 5,4 0,23 0,35 2,95 2,37 3,88 2 
24,8 13,5 5,4 0,28 0,31 3,12 2,49 3,74 1 
24,6 13,0 5,5 0,26 0.33 3.22 2,55 3,74 1 

Complexo Sortivo 
Valor (mE/lOOg) 

(Sat. 
bOA! 

Valor Valor de A1+s 
Ca Mg JC NC S Alm h1 T bas) 

(Soma) (Soma) % 

29,6 1,3 0,60 0,13 31,6 O O 31,6 .100 O 
26,0 1,1 1 	0,13 0,12 27,4 O O 27,4 100 O 
22,9 0,9 1 	0,19 0,09 24,1 O O 24,1 100 O 
24,9 0,9  

j 	
0,16 0,10 26,1 O O 26,1 100 O 

24,8 1,1 0,09 0,22 26,2 O O 26,2 100 O 
24,9 2,1 1 	0,09 0,23 27,3 O O 27,3 100 O 
23,2 4,9 1 	0 . 0,5 0.34 28.5 O 0 28.5 100 0 

Composição Granulométrica (%) 
Düperão com NaOH Argila Grau 

O disper- de fl&. . Silte -- 
0% N% - 

N 
. Areia Areia 

fina Silte Argila sa em 
Água culão Argila 

prossa 0,2O- 0,05 - <0,002 
2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

5,29 0,55 10 5 10 51 34 23 32 1,50 
3,55 0,37 10 6 10 49 35 27 23 1,40 
1,34 0,18 7 6 9 42 43 38 12 0,98 
0,90 0,13 7 5 6144 45 44 2 0,98 
0,67 0,09 7 6 8 1 	38 43: 45 6 0;79 
0,42 0,08 5 8 5 1.39 48 10 79 0,81 
0,22 0,05 4 10 6 1 	32 46 8 83 0,83 
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Análise Mineralógica 

A11  - Areias - 66% de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns com aderência 
ferruginosa; 57o de concreçõcs ferruginosas e ferroinangano-
sas; 9% de carvão; 207o de detritos; traços de magnetita. 

Cascalho - 797o de quartzo hialino, grãos corroidos, com aderência ferru-
ginosa e muitos com aderência manganosa; 207o de concreções 
ferruginosas e ferromanganosas (a última cm maior percen-
tagem), algumas roladas; 1% de concreções calcárias. 

A l2  - Areias - 65% de quatro hialino, grãos corroidos, alguns com aderência 
ferruginosa; 10% de concreçõcs ferruginosas e ferromanga-
Rosas; 107o de carvão; 15% de detritos; traços de mica mus-
covita e magnetita. 

Cascalho - 60% de quartzo hialino, grãos corroídos a maioria com ade-
rência ferromanganosa e alguns com aderência ferruginosa; 
15% de concreções ferruginosas e ferromanganosas, algumas 
roladas; 157o de concreções ferro-argilosas, algumas roladas; 
107o de concreções argilo-humosas, algumas com manganês; 
traços de carvão e detritos. 

A3  - Areias - 737o de quartzo hialino, grãos corroidos alguns com aderên-
cia ferruginosa; 20% de concrcções ferruginosas e ferroman-
ganosas, algumas roladas; 57o de detritos; 29ó de carvão. 

Càscalho - 887o de quartzo hialino e leitoso com aderência ferroman. 
ganosa; 1017o de concreções argilo-humosas, algumas com man-
ganês; 2% de concreções ferromanganosas. 

l3 - Areias - 727o de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência fer-
ruginosa; 20% de concreçócis ferruginosas, ferro-argilosas e 
ferromanganosas, algumas roladas;  27o de concreções calcá-
rias; 3% de detritos; 37o de carvão; traços de mica musco-
vita intemperizada. 

Cascalho - 

- Areias - 71% de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente 
desarestados, com aderência ferruginosa; 20% de concreções 
calcárias; 77o de concreções ferruginosas, ferromanganosas 
e argilo-manganosas, algumas roladas; 1% de carvão; 1% de 
detritos; traços de magnetita e turmalina. 

Cascalho - 987o de concrcções calcárias, roladas; 1% de quartzo leitoso 
com aderência de ferro, manganês e calcário; 1% de concre-
ções ferromanganosas roladas. 

- Areias - 53% de quartzo hialino; grãos corroídos, com aderência fer-
ruginosa; 409ó de concreções caicárias; 6% de concreções fer-
ruginosas, ferromanganosas e argilo-manganosas, algumas ro-
ladas; 1% de detritos. 

Cascalho - 98% de concreções calcárias, roladas; 1% de quartzo hiali-
no e leitoso, com leve aderência de ferro, calcário e manga-
nês; 1% de concreçóes manganosas, algumas roladas. 
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o - Areias - 485o de concreções calcárias; 47% de quartzo hialino, grãos 
corroídos, triturados, alguns levemente desarestados; 5% de 
concreções ferruginosas, ferromanganosas e argilo-mangano-
sas, algumas roladas; traços de mica Inuscovita e detritos. 

Cascalho e Calhaus - 06% de concreç6es calcárias, algumas com aderência 
Inanganosa; 47o  de quartzo hialino e leitoso, com aderência 
de feiTo, manganês e calcário; traços de concreç6es manga-
nosas e detritos. 
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Perfil 13 

Descrição de campo - 2 110 (PR0-AG). 

Data - 30/6/65. 

Classifica ção - Brunizem Avermelhado textura argilosa fase floresta semi-
-sempre-verde. 

Localização - Estrada BR29, entre Nova Vida e Rondônia, distando 42 1cm 
da balsa do rio Jaru em direção a Cuiabá. Município de Pôrto Velho. Ter-
riti5rio de Rondônia. 

Situação e declive - Corte de estrada em têrço superior de encosta de coli-
na, com declive da ordem de 20% 

Altitude - 320 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Litologia e Formação G.eológica - Metanorito. Pré-Cambriano (CD). 

Material originário - Produtos de meteorização do metanorito. 

Uso atual - Exploração extrativa de castanha. 

tlelêvo - Ondulado, constituído por colinas de tôpo arredondado, com en-
costas ligeiramente convexas de dezenas de metros, declives de 15 a 2070, 
compreendendo pequenos vales em 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. 

A1  - O - 10 cm, vermelho escuro acinzentado (2.5Y11 3/2, úmido), bru-
no avermelhado escuro (2.5Yll 3/3, úmido amassado), bru-
no avermelhado (5Ylt 4/4, sêco triturado); franco argilo-
so; moderada pequena a média granular; ligeiramente duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

A, - 10 - 27 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/3, úmido e úmi-
do amassado), bruno avermelhado (5YR 4/5, sêco tritu-
rado); franco argiloso; moderada muito pcquena a peque-
na blocos subangulares; alguns pontos raros com cerosida-
de fraca; duro, friável, plástico e muito pegajoso; tran-
sição plana e gradual. 

Bit - 27 - 55 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4, úmido e úmi-
do amassado), bruno avermelhado (5YR 4/5, sêco tritura-
do); argila; forte média prismática composta de forte mui-
to pequena a pequena blocos angulares corri algumas uni-
dades blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; 
muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; tran-
sição plana e gradual. 

- 55 - 100 cm, bruno avermelhado (2.5Y11 4/4); muito argiloso; mo-
derada média prismática composta de forte muito pequena 
a pequena blocos angulares com algumas unidades blocos 
subangulares; cerosidade muita e forte; duro, firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição ondulada e clara 
(40-60 em). 
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B~ t -  100 - 190 cm, vermelho (2.5YR 4/6), com pontos brancos provenien-
tes de alteração do material originário; argila siltosa; fraca 
muito pequena blocos subangulares; macio, muito friável, 
muito plástico o muito pegajoso; transição plana e difusa. 

O - 190 - 219 cm, material constituído por rocha meteorizada, de colo-
ração variegada de vermelho, ocre, bruno amarelado e prô-
to metálico; franco; macio e muito friável. 

Observações - Raízes comuns no A 1, poucas no A3  e raras daí para baixo, pre-
dominando nas fendas de elementos de estrutura, atingindo até a tran-
sição entre o 13 2  e o B3. Poucos poros de diâmetro de 1 a 2 mm até o 
horizonte Bit  inclusive, notando-se que a quantidade é ligeiramente maior 
no A1. Alguns poros de diâmetro até 3 mm no B 2t  e B,. Linha de pedra 
que às vêzes se apresenta constituindo localmente leito de fragmentos de 
rocha de diâmetro variável de 1 cm até 20 cm, na parte mais superficial 
do perfil. 
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Perfil: 13 	 Município: Pôrto Velho. 110. 

Horizonte Amostra Sêca 
p11 Ao Ar (%) Equi- Amos- _______ valen- trade tede - .Lab. 

n.° Sín'.- Profun- Calhaus Cas- 
calho Umi- 

bolo didade >20 20-2 Água 1 XCI N dade 
cm mm mm 

.1224 Ai 0- 10 O 2 7,0 6,2 35 
1225 A3 -27 O 2 6,9 5,8 32 
1226 Bit - 55 O 1 6,3 5,1 33 
1227 B -100 O 1 6,1 5,0 41 
1228 Bai ,190 0 X 6,0 4,9 45 
1229 C -210-E1 O O 6,0 4,6 40 

Ataque Por 112SO4 	D-1,47 p 
ALiO3 Assi- 

ki kr milá- 
vcl 

______  
Fe203 

SiO3 Al203 FezOa TIO2 P205 ppin 

21,4 13,2 21,7 1,70 0,11 2,76 1,35 0,95 3 
22,6 14,3 23,2 1,89 0,10 2,69 1,32 0,97 1 
24,3 17,0 22,8 2,22 0,07 2,43 1,31 1,17 1 
31,7 22,5 22,2 2,72 0,05 2,39 1,47 1,59 >( 
33,6 22,4 21,3 2,57 0,06 2,55 1,59 1,65 X 
33,4 20,5 21,1 2,48 0,07 2,77 1,67 1,52 1 

Complexo Sortivo Valor (m.E/lOOg)    v 
(Sat. 100.A1 

Valor Valor de 
Al+S Ca' Mg 1Q Na 5 AF4  I1 T bases) 

(Soma) (Soma) % 

17,4 4,1 0,30 0,06 21,9 1 	o 1,7 23,6 93 
13,1 3,5 0,30 0,05 17,0 O 2,2 19,2 89 O 
10,4 3,5 0,42 0,04 14,4 	1 O 3,1 17,5 82 O 
10,7 5,6 0,38 0,04 16,7 	j O 2,9 19,6 85 0 
13,2 8,4 0,37 0,05 22,0 	1 O 3,1 25,1 83 O 
13,5 9,9 0,45 0,05 23,9 O 3,3 27,2 88 O 

Composiçáo Granulométrica (%) 
Dispersao com NaOIl Argila 

0% N% 
O Grau 

de fio- Silte disper- 
sa em - N Areia Silte Argila Água culro  Argila grossa 020- 0,05- <0,002 0/ o 

2-0,20 -6,os -0,002 mm 

2,19 0,26 8 17 11 40 32 15 53 1,25 
0,94 0,14 7 15 12 37 36 17 53 1,03 
0,40 0,07 6 11 10 33 46 28 39 0,72 
0,30 0,07 4 6 6 23 65 36 45 0,35 
0,16 0,03 5 5 8 29 48 16 67 0,81 
0,09 0,02 5 15 12 45 28 16 43 1,61 
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Análise Mineralógica 

Areias - 95% de concreções magnetíticas em maior quantidade, con-
ereções manganosas, concreções ferromanganosas e concre-
ções ferruginosas; 4% de quartzo triturado, com aderência 
de óxido de ferro; 17o de ilmenita; traços de detritos. 

Cascalho - 92% de concreções ferruginosas, concreçõcs manganosas, 
concreções ferromanganosas e concreções magnetíticas; 5% 
de quartzo, grãos mais ou menos milonitizados, alguns com 
aderência de óxido de ferro; 37o de ilmenita com quartzo. 

A, - Areias - 95% de ilmenita magnética em maior quantidade, concre-
çõcs ferruginosas, concreçêes ferromanganosas e concreções 
manganosas; 5% de quartzo hialino triturado, muitos grãos 
com aderência de óxido de ferro; traços de feldspato intem-
perizado. 

Cascalho - 60% de ilmenita com quartzo triturado em maior percen-
tagem, concreções ferruginosas, concreções ferromanganosas 
e concreções manganosas; 407o  de quartzo milonitizado e 
muitos grãos com aderência de óxido de ferro; traços de 
feldsp ato. 

- Areias - 00% de ilmenita magnética, concreções ferruginosas, con-
creções manganosas e concrcções ferrornanganosas; 97o de 
quartzo hialino triturado, muitos grãos com aderência de 
óxido de ferro; 1% de feldspato intemperizado; traços de 
um material argiloso verde claro. 

Cascalho - 80% de concreções ferruginosas, concreções ferromanganosas, 
concreções manganosas, ilmenita com quartzo e concreções 
magnetíticas; 207o de quartzo triturado, muitos grãos com 
aderência de óxido de ferro, mis grãos milonitizados. 

- Areias - 00% de ilmenita, concreções ferruginosas, magnetita, con-
creções ferromanganosas e concreções manganosas; 9% de 
quartzo, grãos leitosos, triturados, muitos com aderência de 
óxido de ferro; 1% de feldspato. 

Cascalho - 857o  do concreções ferruginosas, concreções ferromangano-. 
sas, concreções manganosas, magnetita e ilmenita com quart-
zo; 157o  de quartzo, uns grãos triturados, muitos miloniti-
zados, com aderência de óxido de ferro. 

- Areias - 807o de um material argiloso de côr creme e um material 
argiloso de côr verde claro; 107o de concreções manganosas e 
ferruginosas; 10% de ilmenita e màgnetita. 

Cascalho - 607o de concreções ferruginosas, concreções ferromangano-
sas, concrcções manganosas e ilmenita com óxido de ferro; 
407o de quartzo, muitos grãos milonitizados e com aderên-
cia de óxido de ferro. 

o - Areias - 50% de material argiloso de côr verde e material argiloso 
de côr creme; 50% de ilmenita magnética e magnetita; traços 
de quartzo e concreções argilo-leitosas. 
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Perfil - 14 

Descrição de campo - 214 (Sombroek) 
Classificação - Laterita ilidromórfica Distr6fica textura argilosa fase f lo-

resta de várzea. 

Localização - Ao longo da rodovia J3R-14, a 252 km ao sul de São Miguel do 
Guamá. Município de Capim. Pará. 

Altitude - 90 metros. 
Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Material originário - Sedimentos fluviais Pleistocênicos. 
Uso atual - Nenhum.. 

Helêvo - Parte levemente mais baixa em terreno quase plano, 5 m acima do 
nível de riacho próximo. A superfície não tem microrrelevo específico. 

Vegetação - Floresta de várzea, com estrato arbustivo denso, sem vegetação 
rasteira e trepadeira. 

O 	- 3 - 1 cm, resíduos vegetais não decompostos., 

02 	1 	O cm, resíduos vegetais parcialmente decompostos, com abun. 
dância de raízes finas. 

A 1  - O - 5 cm, bruno (10YR 5/3); franco arenoso; fraca pequena a 
média blocos subangulares; macio, muito friável, não plás-
tico e não pegajoso; transição clara; 

A2  - 5 - 40 cm, amarelo (10YR 7/7), mosqueado comum, pequeno e 
distinto, bruno forte (7.5YR 5/8); franco argilo-arcnoso 
com cascalho; moderada média blocos angulares e suban-
guiares; duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição clara. 

- 40 - 80 cm, branco (10YR 8/2), mosqueado abundante, pequeno 
a médio e distinto, bruno forte (7.5Y11 5/8) e vermelho 
claro (2.5YR 6/8) ; al com cascalho; fraca a modera-
da grandes blocos angulares; fihnes de argila tênues e co-
muns; compacto; muito duro, muito firme, plástico e pe-
gajoso; concreç6es lateríticas semibrandas; transição gra-
dual. 

1321  - 80 - 150 cm', branco (2.5YR 8/2),. mosqueado abundante, grande 
e distinto, vermelho claro (2.5YR 6/8) e amarelo (lOYlt 
7/8); argila com cascalho; maciça e fraca grande blocos 
subangulares; compacto;• muito firme, plástico e pegajoso. 

Observações - Raízes abundantes no A 1, muitas no A 2  e poucas no 
Poucos poros ao longo do perfil. 
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Perfil: 14 	 Munici pio: Capm. PA. 

Jlorizonte 
Amostra sêca 

Ao Ar (%) pIl 

Amos- _____________ ______ ______ Equi-  ______ 
1 tra de valen- 

Lab. 
n.° Sf m- Profun- 1 Calhaus 1 

Cas- 
calho Água Xci N 

te de 
Umi- 

bolo didade >20 20-2 dade 
cm mm 	1 mm 

32.313 A1 0- 5 O 0 4,1 3,5 10 
32.314 A2 - 40 O 6 4,5 3,8 16 
32.315 fljtcn - 80 1 9 4,6 3,9 21 
32.316 Bst -150+ 1 5 4,9 4,1 22 

 

Ataque Por JISOg 	D47 p 

(%) Al203 Assi- 
ki kr mil4- 

vel Fe203 
8i02 Al203 FezOz 1i02 P205 ppm 

6,1 4,6 1,4 0,96 0,02 2,26 1,89 5,17 
14,9 	1 11,2 1 	2,6 1 	1,05 0,02 2,26 1,97 6,78 1 
21,5 1 	17,7 1 	3,4 1,01 0,02 2,07 1,84 8,18 X 
24,2 21,3 3,0 1,04 0,02 1,93 1,77 11,17 

Complexo Sortivo \talor 
(mE/lOOg) 

(Sat. 100.AI 
de - - 

Valor Valor bases) A1+S 
Ca M K NC 8 A1 IP T 

(sorna) (sonm) 

0,4 0,07 0,04 1 	0,5 0,7 1,5 2,7 19 58 
0,4 0,06 0,03 0,5 0,5 0,9 1,9 26 50 
0,4 0,08 0,04 0,5 0,5 0,3 1,3 38 1 	50 
0,7 0,08 0,04 0,8 0,2 0,2 1,2 67  1 	20  

Composição Granulométrica (%) 
• Dispersão com NaOJl 

Argila Grau 
• C disper- de flj.. Silte 

C% N% -- 
N Areia Areia Silte Argila 

saem 
Água culação  Argila 

grossa fina 
0,20-  0,0 3- <0,002 % 

2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

0,34 0,06 6 12 61 13 14 3 79 0,29 
0,12 0,06 2 6 1 	si ii 32 15 53 0,09 
0,13 0,04 3 5 1 	37 10 48 O 100 0,08 
0,01 - - 5 29 13 53 O 100 0,13 
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Perfil - 15 

Descrição de campo 	287 (Sombroek, Sampaio). 

Classifica çâo - Laterita ilidromórfica Distr6fica textura argilosa fase flo-
resta de várzea. 

Localização - Rio Piranha, corte transversal 6, estaca 60 Lat. 6°08' S. Long. 
48°11 VI, Município de Anhangá. Pará. 

Drenagem - Imperfeitainente drenado. 

Litologia e material originário - Argilito siltoso do membro Motuca da For-
inação Pastos Bons. Jura-Tri&ssico. 

Uso atual - Nenhum. 

Relêvo - Terreno quase plano, cêrca de 2 m acima do nível de riacho próxi-
mo; microrrelevo muito pobremente definido de canaletas. 

Vegetaç&., -z--  Floresta de várzea, chamada floresta "cipoal". Árvores finas 
do copa aberta (ausência de "umuri" e "mogno") e diversas palmeiras 
"inajá". Em geral alta, vegetação arbustiva aberta, altas "sororocas", al-
gumas palmáceas açai, algumas plantas rasteiras e trepadeiras. Camada 
de campo aberto com plantas bem rasteiras. 

01 - 5 - 0,5 cm, resíduos vegetais não decompostos. 

02 - 0,5 - O cm, resíduos vegetais parcialmente decompostos com raí-
zes finais e areia fina sôlta. 

A 1  - 0 - 5 cm, bruno claro acinzentado (10YR 6/3), mosqueado 
abundante, pequeno e difuso, bruno amarelado (10YR 
5/8); franco com cascalho; fraca a moderada pequena 
blocos subangulares; muito friável, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição gradual. 

Au. -  5 - 30 cm, cinzento claro (10YR 7/2), mosqueado abundante, 
pequeno e distinto, bruno amarelado (10YR 5/8); fran-
co muito cascalhento; fraca média a pequena blocos sub-
angulares; muito friável, ligeiramente plástico e ligeira-
mente pegajoso; muitas concreções lateríticas duras ver-
melho escuro, transição clara. 

Bit - 30 - 50 cm, cinzento claro (10YR7/1), mosqueado abundante mé-
dio e difuso, vermelho amarelado (5YR 4/6); franco ar-
giloso; moderada, pequena blocos subangulares; poucos e 
tênues filmes de argila; .friável, plástico e pegajoso; tran-
sição graduaL 

- 50 - 80 cm, bruno muito claro acinzentado (10YR 7/4), mosquea-
do abundante, médio e proeminente, vermelho (10Y11 4/6) 
e branco (10YR 8/2); franco argilo-siltoso; fruca média 
prismática constituída de moderada pequena blocos angu-
lares e subangulares; filmes de argila tênues e comuns; 
compacto; friável a firme, muito plástico e muito pegajo-
80; transição gradual. 
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- 80 - 100 cm, branco (10YR 8/1), mosqueado abundante, médio e 
proeminente, bruno forte (7.5YTt 4/8) e amarelo (lOYlt 
7/6); franco argilo-siltoso; fraca média prismática cons-
tituída de moderada pequena a média' blocos angulares e 
subangulares; filmes de argila comuns e distintos; friável 
a firme, muito plástico e muito pegajoso em geral com-
pacto; transição gradual. 

O - 100 - 120 cnf, branco (N 8/), mosqueado abundante, médio a gran-
de e proeminente, vermelho escuro (7.511 3/8) e amarelo 
(10YR 7/6); franco argilo-siltoso; fraca a média blocos 
angulares e subangulares; poucos e tênues filmes de ar-
gila; friável, muito plástico e muito pegajoso. 

Observa çôes - Perfil coletado no início da estação sêca, quando o nível do len-
çol freático estava abaixo de 120 cm. Raízes abundantes no A 1, A22 e 
raras no B 21 . Poucos poros ao longo de todo perfil. 
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Perfil: 15 	 Município: Anhangá. FA. 

- Horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%) Equi- 

Amos- valen- 
trade tede - 
Lab. Profun- Calhaus j Cas- Urni- 

•° Sím- didade > 20, Água XC! N dade 
bolo cm mm mm 

33.162 Ai 0- 	5 O 9 4,6 4,0 15 
33.163 A20  -30 7 65 4,8 3,7 15 
33.164 Bit -50 O 2 4,7 3,6 24 
33.165 B2t -80 0 1 4,7 3,6 28 
33.166 Bu -100 O 1 4,4 3,6 26 
33.167 O -120+ O 1 4,9 3,6 25 

Ataque For 112SO4 	D-1,47 P 
Assi- 

ki kr -- 
EezOa 

milá- 
vel 

_____________  

SiO3  AhOa Fe20 TIO2 1 	P206 ppm 

5,5 2,4 1,6 0,26 0,03 3,90 2,73 2,35 6 
7,8 4,8 3,9 0,54 0,03 2,77 1,82 1,93 2 

15,8 9,7 6,2 0,47 0,03 2,77 1,97 2,45 2 
19,4 12,2 7,2 0,61 0,03 2,70 1,96 2,66 2 
17,6 11,1 4,1 0,47 0,03 2,70 2,18 4,25 2 
16,7 J 	10,7 4,7 0,54 0,03 2,65 2,07 3,58 2 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 

V 
(Sat. 

100.A1 

A1+S Valor Valor de 
Ca M X+ Na 8 A1 I1 1' bases) 

(Soma) (Soma) % 

1,1 0,8 0,25 1,68 3,8 0,4 4,0 8,2 46 10 
0,4 0,4 0,18 0,02 1,0 1,8 1,8 4,6 22 64 
0,4 0,7 0,25 0,05 1,4 4,0 2,4 7,8 18 74 
0,4 0,8 0,29 0,08 1,6 5,8 2,0 9,4 17 78 
0,3 1,8 0,29 1,30 3,7 4,7 1,6 10,0 37 56 
0,3 1,2 0,23 0,05 1,8 4,4 1,6 7,8 23 71 

Composiçào Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 Argila Grau 

O 
____________ _____ ______ - disper- de (lo- Silte 

C% N% - N Areia 	 Silte 	Argila $a cm 
Água culação Argila 

grossa 	 0,03- 	<0,002 
- 	-0,002 	mm 

1,80 0,17 11 10 40 39 11 3 73 3,55 
0,68 0,06 11 8 34 41 17 10 41 2,41 
0,36 0,05 7 4 19 44 33 16 52 1,33 
0,26 0,04 7 3 12 47 38 9 76 1,24 
0,19 0,03 6 1 13 55 31 1 97 1,77 
0,15 0,03 5 2 16 52 30 8 75 1,73 
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Análise Mineralógica 

A 1  - Cascalho - quartzo leitoso, grãos com as faces desarestadas, concre-
çôes ferruginosas negras; concreç6es ferruginosas casta-

nho, concreções ferruginosas hematíticas; concreç6es ar-
gilo-ferruginosas; concreç6es ferro-argilosas; concreQões 
magnetíticas; fragmentos de arenito. 

A 2t. - Cascalho - quartzo leitoso com as faces desarestadas; fragmentos de 
arenito; concreQões ferruginosas negras; concreç6es fer-
ruginosas (hematíticas); concreções limoníticas hematí-
ticas. 

- Cascalho - quartzo milonitizado com aderência de óxido de ferro; 
fragmentos de arenito; coúcreções ferruginosas negras; 
concreções hematíticas; concreções geotíticas. 

- Cascalho - quartzo com verniz ferruginoso; concreções hematíticas; 
concreQões ferruginosas negras pisolíticas; concreçôes li-
moníticas; concreções niagnetíticas (poucas). 

- Cascalho - quartzo hialino, com verniz ferruginoso; concreções hema-
títicas; concreções ferruginosas negras; concreções limo.. 
níticas; concreções magnetíticas. 

O - Cascalho - fragmentos de argilito ou siltito; concreções hematíticas; 
concreções ferruginosas negras; concreções limoníticas. 
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Perfil - 16 

Descriçõo dà campo - 157 (Day, Sombroek). 

Classificaçõo. - Laterita ilidromórfica Distrófica textuia argilosa fase caiu-
pina de várzea. 

Localiza çâo - Zona Sudeste de Marajó. Fazenda Santo André, 40 1cm ao 
norte da sede do Município Muaná. Pará. 

Drenagem - Mal drenado. 

Litologia e material originário - Sedimentos. Iloloceno. 

Uso• atual - Pastagem natural. 

Relêvo 	Planície do deita amazônico. 

Vegetaçâo - Campina de várzea.. 

A1  - O - 30 cm, prêto (N 2/); franco arenoso (fino) orgânico; for-
te pequena granular; muito friável; transiçâo gradual. 

A2  - 30 - 60 cm, cinzento claro (lOYB 7/1) mosqueado pouco peque-
no distinto amarelo avermelhado (7.5Ylt 6/8); argila 
arenosa; firme; transiçáo gradual. 

- 60 - 270 cm, branco (N 8/) mosqueado abundante grande proe- 
minente vermelho escuro (7.511 3/6) e pouco amarelo 
(10YR 7/8); argila; muito firme; nas manchas verme- 
lhas muitos nódulos pequenos semibrandos vermelho es- 
curo acinzentado. 

JICC - 270 - 325 cm, branco (N 8/) mosqueado abundante grande proe-
minente amarelo (10YR 8/8) e vermelho claro (2.5Y11 
6/8); franco arenoso fino; muito friável a sôlto. 

Observações - A partir de 60 centímetros utilizou-se trado. Em perfil simi- 
lar em área próxima, constatou-se no horizonte B2 estrutura fraca a ino- 
derada grande prismática, composta de forte grande blocos subangula. 
res, apresentando cerosidade (filmes de argila). 
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Perfil: 16 	 Municfpio: Muaná. PA. 

Amostra Sêca 
horizonte Ao Ar (%) pil 

Amos- 
Equi- 

trade 
- valen. 

l Lab. 
Profun- Calhaus 

ede  Cas- 
calho Água KCl N 

Umi-
dade 

bolo didade > 20 
cm mm mm 

31.852 A, 0-30 O O 4,8 3,8 29 
31.853 A, -60 0 0 4,9 3,8 26 
31.854 Bit -270 O O 4,8 3,7 30 
31.855 ITCg  -325+ O O 4,7 3,7 16 

Ataque Por 11SO4 	D-1,47 P 
(%) Al20, Assi- 

ki kr - 
Fe,O, 

milá- 
vel 1 SiO, Al20 1  Fe203  TiO2 i 	P,Os ppm 

8,2 6,0 0,7 0,43 0,02 2,32 2,17 14,75 5 
17,3 14,3 1,5 0,62 0,02 2,06 1,93 15,56 1 
22,6 18,1 7,6 0,66 0,02 2,12 1,67 3,69 1 	4 
4,7 3,8 1,0 0,36 0,02 2,11 1,81 6,17 2 

Complexo Sortívo Valor 
(mE/lOOg)   V 

(Sat. ioo.Ài 
Valor Valor de 

Al+S Ca Mg K Na F  5 A1't h1 T bases) 
(Soma) (Soma) % 

0,4 0,10 0,08 0,6 3,4 	8,3 12,3 5 85 
0,6 0,09 0,06 0,8 4,9 	0,3 6,0 13 86 
0,8 0,14 0,06 1,0 7,8 	- 	0,1 8,9 11 89 
0,6 0,08 0,07 0,8 0,6 1,4 57 - 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOlI 

C 
Argila Grau Silte-- 

_______ _______ _______ _______ 
disper- 

C% N% - 
N Areia Areia  Silte Argila  

sa em 
Água 

deflo- 
culação Argila 

grossa fina 0,05- <0,002 % 
2-0,20 -0,002 mm 

3,13 0,21 15 1 69 12 18 -  5 72 10,67 
0,42 0,05 8 1 1 49 9 41 1 98 0,12 
0,21. 0,03 7 4 1 	26 18 .52 1 98 1 	0,35 
0,04 0,01 4 1 	j 78 10 11' 1 91  I.0;1 
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Perfil 17 

Descrição de campo - 62 MT (PRO-AG). 
Data - 15/6/66. - 
Classificação - Laterita Ilidromóríica Distrófica textura argilosa fase caiu-

pina de várzea. 
Lõcalizaçao - Estrada Cuiabá-São Vicente, 1cm 50, lado esquerdo, a 200 tu da 

mesma. Município de Cuiabá. Mato Grosso. 
Situação e declive - Trincheira em várzea, com declividade nula e sob cober-

tura vegetal herbácea não identificada. 
Altitude - 280 metros. 
Drenagem - Mal drenado. 
Erosão - Nula. 
Litologia e Fonnação Geol6gica - Sedimentos do iloloceno. 

Material originário - Sedimentos argilo-arenosos. 
Uso atual - Pastagem natural. 
Relêvo - Plano, com microrrelevo de murundus. 
Vegetação - Campina de várzea, moitas de tucum (palináceas) e algumas es. 

pécies de cerrado nos murundus. 

A 1  - O - 10 cm, cinzento escuro (10YR 4/1); franco argilo-arenoso; 
fraca, muito pequena a média granular e grãos simples; 
friável, plástico e pegajoso; transição ondulada e abrup-
ta (8-13 cm). 

A, - 10 - 34 cm, cinzento brunado claro (10YR 6/2), mosqueado co 
num, médio a grande e proeminente, bruno forte 
(7.5YR 5/6); argila arenosa com cascalhos; maciça; 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

JIB21 - 34 - 49 cm, cinzento (10YR 6/1), mosqueado comum, grande e 
proeminente, bruno forte (7.5YR 5/8) e pouco grande 
e proeminente, vermelho (10R 5/6); argila; maciça; friá-
vel, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

IIB22 - 49 .-. 76 cm, cinzento (10YR 6/1), mosqueado comum, grande e 
proeminente, vermelho (10R 5/6) e côres amareladas; 
argila; moderada média blocos subangulares; firme, plás-
tico e pegajoso; transição ondulada e clara (21-34 cm). 

II1323 - 76 - 115 em, coloração variegada, composta de cinzento claro 
(10YB 7/1) e amarelo brunado (10YR 6/8); argila; 
moderada média blocos subangulares; firme, plástico e 
pegajoso; transição plana e clara. 

IIB. - 115 - 135 cm, bruno amarelado (10YR 5/6), mosqueado comum, 
grande e distinto, cinzento claro (10YR 7/1); argila; 
maciça; plástico e pegajoso. 

Observações - O lençol freátieo foi atingido a 120 cm. Raízes raras no hori. 
- zonte A. 



- 181 - 

Perfil: 17 	 Tvlunicípio: GuiaM. MT. 

horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%) pIE Equi- 

Amos- valeu- tra de 
Lab. te de Cas- 
,. Sim- 	1 

'I'rohm- 
didade 

Calhaus 
>20 calho Água KC1 N 

Urni- 
dade bolo 	1 20-2 cm m m mal 

2339 A1 0- 10 O 1 4,4 4,3 20 
2340 A2 - 34 O 6 4,8 4,2 17 
2341 II Bnt - 49 O 1 5,3 4,0 26 
2342 II B2 - 76 O 2 5,4 4,0 27 
2343 II 1323t -115 O 2 5,6 4,0 27 
2344 II E3 -135+ )< 3 5,7 4,0 27 

Ataque Por 112804 	D-1,47 p 
(%) Al203 Assi- 

Id kr milit- 
vel 

______  
Fe20 3  

Si02 Al203  Fe203  TiO2 P205 ppm 

10,2 8,7 1,3 1 	0,34 0,03 2,00 1,82 10,52 3 
12,6 10,9 4,5 0,28 0,03 1,97 1,56 3,80 2 
21,0 17,1 7,4 1 	0,35 0,02 2,09 1,64 3,63 2 
21,3 16,8 4,8 1 	0,24 0,02 2,16 1,82 5,49 1 
21,9 17,1 6,7 1 	0,31 0,02 2,18 1,74 4,00 1 
19,3 15,4 10,0 0,31 0,02 2,13 1,47 2,22 1 

Complexo Sortivo Valor 1 
(mE/lOOg) 

(t. 100.A1 

Ca Mg K Na 
Valor 

5 AI h1 
Valor 

T 
de 

bases) AI 

(Soma) (Soma) % 

0,5 0,13 0,04 0,7 1,9 1 6,3 11 73 
0,5 0,13 0,04 0,7 1,9 1 	1,9 4,5 16 73 
0,3 0,04 0,04 0,4 4,4 1 	2,0 6,8 6 92 
0,3 0,04 0,05 0,4 5,0 1 	1,3 6,7 6 93 
0,4 0,07 007 0,5 4,1 1 	1,7 6,3 8 89 
0,5 0,04 0,05 0,6 3,8 2,4 6,8 9 86 

Composiçan Granu1.onLétrica (%) 
Dipersto com NaOII Argila Grau 

C% N% 
C 

- 
disper- 
sa em de 	. 

culação 
Silte 

Areia Areia Silte Argila 
grossa fi na 

0120-  o,os- <0,002 Água 

2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

1,27 0,19 7 34 21 14 31 9 71 0,45 
0,39 0,00 7 26 21 18 35 20 43 0,51 
0,18 0,04 5 13 14 17 56 1 98 0,30 
0,10 0,03 3 12 15 16 57 X 100 0,28 
0,15 0,04 4 13 14 16 57 1 98 0,28 
0,06 0,02 3 15 16 17 52 1 93 0,33 
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Análise Mineralógica 

A 1 	Areias - 100% de quartzo, alguns grãos com as faces bem desares- 
fadas, a maioria com aderência de óxido dc ferro, alguns 
grãos triturado; muitos com verniz ferruginoso; traços 
de detritos. 

Cascalho - 90% de quartzo, grãos triturados, muitos com adeiência 
de óxido dc ferro, alguns com as faces bem desarestadas, 
uns com verniz ferruginoso, alguns milonitizados; 10% 
de concreções ferruginosas, algumas com inclusfíes dc 
grãos de quartzo com as faces bem desarcstadas. 

A, - Areias - 00% de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bem 
desarestadas, a maioria com aderência de óxido dc ferro, 
uns com verniz ferruginoso, uns triturados, uns corroí-
dos; 107o de concreções ferruginosas. 

Cascalho - 60% de cjuartzo, grãos leitosos, com aderência de óxido 
de ferro, •uns milonitizados; 40% cio concreções ferrugi-
nosas e atenoferruginosas. 

IIB21 - Areias - 85% de qüartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bem 
desarestadas, uns triturados, uns corroídos, a maioria com 
aderência de óxido de ferro, uns com verniz ferruginoso; 
15% de concreções ferruginosas. 

Cascalho - 70% de quartzo, uns grãos triturados, uns milonitizados, 
alguns com aderência de óxido de ferro; 30% de concre-
ções ferruginosas. 

IIB 2 , 1  - Areias - 907o de quartzo, alguns grãos com as faces bem desares-
tadas, alguns triturados, alguns com aderência de óxido 
dc ferro, uns com verniz ferruginoso; 107o de concreçõcs 
ferruginosas. 

Cascalho - 95% de quartzo, grãos triturados, alguns milonitizados, 
uns bem desarestados; 5% de concreç6es arenoferrugi. 
nosas. 

I1B23 - Areias - 90% de quartzo, grãos hialinos, poucos com as faces bem 
desarestadas, uns triturados, uns com aderência de óxido 
de ferro; 107o de concreções ferruginosas. 

• Cascalho - 05% de quartzo (fragmentos de quartzito?), grãos milo-
nitizados, alguns com aderência de óxido de ferro; 5% 
de concreções arenoferruginosas. 

IIB, - Aréias - 007o de quartzo, grãos hialinos, uns com aderência de 
óxido de ferro, alguns com as faces levemente desaresta-
das, alguns triturados; 107o de concreções ferruginosas: 
traços do detritos. 

Cascalho - 909ó de quartzo, (fragmentos de quartzito?), grãos milo- 
nitizados; 10% de concreções ferruginosas. 

Calhaus - 1007o de, fragmentos de rocha intemperizada (quartzi-
to?). 
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Perfil - 18 

Descrição de campo - 199 (Day, Sombroek). 

Classificação - Laterita Ilidromórfica Ditrófica de terrenos elevado textu-
ra argilosa fase floresta semi-sempre-verde. 

Localização - Ao longo da rodovia BR-14, a 129 1cm ao sul de São Miúuel do 
Ouamá, 5 lan para leste. Município de Irituia. Pará. 

Altitude - 90 metros. 

Drcirngcm - Imperfeitamcnte drenado. 

Litologia e material originária - Sedimentos lacustres. Plioceno. 

J?elêto - Antigo terraço extenso, com topografia plana, situado a erca de 
50 m acima do nível dc riacho próximo. Apresenta microrrelevo iem ea-
naletas. 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. Substrato denso de arbustos, poucas 
lianas o trepadeiras. 

0 1  - 4 - 2 em, resíduos vegetais não decompostos. 

02 - 2 - 0 em, resíduos vegetais parcialmente decompostos e• raízes 
finas. 

A 1  - O - 3 em, cinzento claro (lOYlt 6/1); argila; moderada peque- - 

na subangular; muito duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição clara. 

A 2  - 3 - 20 cm, branco (10YR 8/2), mosqueado abundante, pequeno e 
difuso, amarelo brunado (10YR 6/8); muito argiloso; fra-
ca a moderada média subangular; muito duro, friável a 
firme, plástico e pegajoso, transição gradual. 

- 20 - 100 em, branco (10YR 8/1), mosqueado abundante, médio e 
proeminente, vermelho (2.5YR 4/8) e amarelo 1  (10YR 
7/8); muito argiloso; moderada a fraca média subangu-
lar; cerosidade pouca e fraca; muito duro, muito compac-
to; firme, plástico e pegajoso; transição gradual. 

B 22  ..-. 100 - 150 cmt, vermelho claro (2.5YR 6/8), mosqueado abundante, 
médio o proeminente, branco (10YR 8/1) e amareló (lOYlt 
7/8); muito argiloso; muito compacto; firme, plástico e pc-
gajoso. 

Observaçôes - Raízes finas abundantes no A 1 , poucas no A, e ausentes dai 
em diante. Muitos poros no A 1, comuns no A, e aparentemente ausentes 
daí em diante. 
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Perfil: 18 	 Município: Irituia. PÁ. 

Amostra S&a 
Horizonte Ao Ar (%) pH 

Amos- Equi- 

Ira de valen- 

Lab. tede 

Sím- Profun- C Umi-
dade 

bolo didale >20 1  Água KCI•N 

MUI 

32.677 A, O- 3 O 0 5,3 4,4 28, 
32.678 A2 - 20 O 0 4,7 4,0 27 
32.679 B21 -100 O 0 5,2 4,3 30 
32.680 B25 -150k O 0 5,3 4,4 31 

Ataque Por H$04 D-1,47 1 
(%) £203 1 	Assi- 

___  ki kr --Imll1t-
Fe203 1 	vel 

8i02 A103  Fe203  TiO2 P205 ppm 

23,5 21,6 1,0 0,94 0,05 1,85 1,79 33,17 18 
28,6 27,3 2,0 1,12 0,04 1,78 1,70 20,88 6 
33,5 32,1 2,5 0,93 0,04 1,77 1,69 20,42 1 
35,8 34,8 2,4 1,18 0,04 1,75 1,68 23,07 <1 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 	1 

V 
(Sat. 	i 100.Al 

Al+S Valor Valor de 
Ca Mg'+ K+ Na 5 AIH+ ll T bases) 

(Soma) (Soma) %. 

1,9 1 1 5. 0,21 0,11 3,7 0,2 5,9 9,8 38 5 
0,4 0,8 0,16 0,09 1,5 0,7 3,4 5,6 27 32 
0,2 0,7 0,15 0,08 1,1 0,7 24 4,2 26 39 
0,2 0,7 0,18 0,09 1,2 0,5 2,6 4,3 28 33 

Composição Grnnulométrica (%) 
Dispersão com NaOH 

Argila Grau Silte 
C disper- de fio- - 

C% N% - sa ela culação Argila 
N Areia fina Silte Argila Água % 

0,05- <0,002 % 
- -0,002 mm 

2,35 0,22 11 12 16 19 53 24 55 0,36 
1,00 0,09 11 7 11 11 71 28 61 0,15 
0,36 0,06 6 4 8 6 82 O 100 0,07 
0,27 0,04 7 3 6 9 82 O 100 0,11 
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Perfil - 19 

Descrição de campo - 59 MT-sul (IBRA) 
Data - 14/3/69 
Classificação -. Laterítico Bruno Avermelhado Distrófico textura argilosa 

fase campestre (intermediário para Latosol). 
Localiza çáo - Estrada Bonito-Aquidauana, 4 km após Bonito, lado direito da 

estrada. Município do Bonito. Mato Grosso. 
Situaç& e declive - Perfil coletado e descrito em trincheira aberta em tôpo 

dc elevação, com declives em tôrno de 2% e sob cobertura graminóide. 

Altitude - 340 metros. 
Drenagem - Bern a acentuadamente drenado. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Litologia e Formação Geológica - Ardósias e filitos da Formaçáo Guaicurus 

do Grupo Corumbá. Cambro.Ordoviciano. 
Material originário - Depósito detrítico de natureza argilosa preenchendo 

vale intermontano entre cristas monoelinais paralelas. 
Uso atual - Pastagem natural. 
l'cgctaç4o - Campestre. 

A, - 0- 

A, - 8-

- 20-

- 40 - 

8 cm, bruno avenuelhado escuro (5Ylt 3/3, úmido e úmido 
amassado) e bruno avermelhado escuro (5Y11 3/4, sêco e 
sêco triturado); fuinco argiloso; moderada pequena a 
grande granular; duro, firme, plástico e pegajoso; transi-
çito plana e clara. 

20 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4, úmido, úmido 
amassado, sêco e sêco triturado); franco argiloso; forte 
pequena a grande granular; duro, fume, plástico e pega-
joso; transição plana o clara. 

40 cm, vermelho escuro (2.5Y12, 3/6); argila; moderada PC. 

quena a grande granular e fraca pequena a média blocos 
subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso; transição 
plana o gradual. 

85 cm, vermelho (1.5Y11 4/6); argila; fraca pequena a mui-
to pequena blocos subangulares; cerosidade fraca e co-
mum; dum, friável, plástico e peajoso; transição plana 
e difusa. 

- 85 - 200 cm, vermelho (1.5Y11 4/6); argila; moderada pequena a 
média blocos subangularcs; cerosidade moderada e comum; 
ligeiramente duro, friávcl, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 

- 200 - 260 cm, vermelho (1.5Y11 4/8); argila; duro, friável, plásti-
co o pegajoso. 

Observações - Trincheira com 180 cm de profundidade, a partir daí usou-se 
trado de caneco. Raízes comuns no A,, poucas no A. e raras no B1. Ocor-
rências do krotovinas. 



-18&- 

Perfil: 19 	 Município: Bonito. MT. 

IToSon Amostra S&a pll Ao Ar Equk 
Amos- valen- 
trade 
Lab. 

tede Cas- - 1 

fl.• 
Profun- 
didade 

Calhus 
>20 •tJL Água ICCIN 

Umi-
dade bo mm 

mm 

4788 A1 0-8 0 X 5,9 4,7 21 
4789 A 3  -20 O 1 5,3 4,1 21 
4790 Bit -40 0 X 5,3 4,0 23 
4791 B21t - 85 O 2 5,3 4,0 24 
4792 1122t -200 0 3 5,3 4,0 24 
4793 B23 -260+ 0 4 5,4 4,0 23 

Ataque Por 1I$O 	1>1 47 
Al203 ' 

ki kr mil 
vel Fe203  

Si02 	Al203  Fe203  TiO2 P205 ppm 

14,5 10,6 5,2 0,52 0,05 2,33 1,77 3,15 3 
15,7 11,8 5,4 0,53 0,04 2,26 1,75 3,41 1 
18,9 14,3 6,1 0,56 0,04 2,25 1,77 3,68 <1 
21,1 16,0 7,1 0,55 0,03 2,24 1,75 3,57 <1 
19,9 15,7 6,3 0,55 0,03 2,15 1,72 3,95 <1 
23,2 17,6 6,9 0,58 0,02 2,24 1,70 4,02 <1 

Complexo Sortivo Valor 
(mEJlOOg) 

(Sat. 100.Al 
Valor Valor de 

Ca4  Mgt K1  Na s Ar4-' -  11 p bases) Al+S 
(soma) (soma) % 

5,1 2,4 0,26 0,04 7,8 O 3,3 11,1 70 O 
3,7 1,1 0,07 0,03 4,9 0,8 4,1 9,8 50 14 
2,8 0,8 0,05 0,03 3,7 1,6 4,7 10,0 37 30 
1,9 0,5 0,03 0,02 2,5 2,1 4,4 9,0 28 46 
2,1 0,8 0,09 0,03 3,0 2,1 4,3 9,4 32 41 
2,4 1,6 0,03 0,02 4,1 1,7 3,6 9,4 44 29 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 Argila Grau 

O disper- de fIo- Silte 
• N% - N Areia Silte Argila sa em 

Água culação Argila 
1 	o,os- 

- - I 01 002- mm 

1,48 0,14 11 10 26 28 36 13 64 0,78 
1,25 1 	0,11 11 11 22 28 39 22 44 1 	0,72 
0,81 1 	0,09 9 9 20 26 45 21 53 1 	0,58 
0,60 0,06 10 7 19 23 51 3 94 0,45 
0,31 0,05 6 8 18 21 53 O 100 1 	0,40 

OI31004I 8 7 18 26 49 O 100 0,53 
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Análise Mineralógica 

- 	- Areias - 100% dc quartzo; traços de concrcç5es ferruginosas (algu- 
mas são magnetiticas), concreç6es argilo-humosas, fraginen- 
tos do raiz e casca de sementes. 

Ca.scalho - quartzo 	vítreo 	incolor 	(alguns 	grãos 	ferruginosos) 	em 
maior proporção. Apresentam-se em geral semidesarestados, 
arestados e uns são levemente desarestados, com aderência 
argilo-humosa 	e 	argilo-ferruginosa; 	concreç6es 	ferrugino- 
sas; 	concreç6es 	argilo-humosas; 	concreçGes 	manganosas; 
fragmentos do raiz e casca de sementes. 

A, 	- Areias - 100% de quartzo; traços de concreções ferruginosas (algu- 
mas são magnetíticas), concreções argilo-humosas, fragmen. 
tos do raiz e casca de sementes. 

Cascalho - quartzo 	vítreo 	incolor 	(alguns 	grãos 	ferruginosos) 	em 
maior proporção. Apresentam-se em geral semidesarestados, 
arestados e uns são levemente desarestados, com aderência 
argilo-humosa e argilo-fenuginosa; conereções ferruginosas; 
conercçôes 	argilo-humosas; 	concreções 	manganosas; 	frag- 
mentos do raiz e casca de scmentes. 

Bit 	- Areias - 100% de quartzo; traços de eoncreções ferruginosas (algu- 
mas são magnetíticas), concreções argilo-humosas, fragmen- 
tos de ntiz e casca de scmentes. 

Cascalho - quartzo 	vítreo 	incolor 	(alguns 	grãos 	ferruginosos) 	em 
maior proporção. Apresentam-se em geral semidesarestados, 
arestados e uns são levemente desarestados, com aderência 
argilo-humosa e argilo-ferruginosa; concreções ferruginosas; 
concreções 	argilo-humosas; 	concreções 	manganosas; 	frag- 
mentos de raiz e casca do sementes. 

- Areias - 100% de quartzo; traços de conereções ferruginosas (algu- 
mas são magnetíticas) - 

Cascalho - predomínio do quartzo vítreo incolor (alguns grãos leito- 
sos), semidcsarcstados  e 	arestados, notando-se alguns bem 
desarestados, apresentando em geral aderência argilo-ferru- 
ginosa; eoncrcções ferruginosas; fragmentos de talco; frag- 
mentos de quartzo com muscovita; concreções manganosas; 
fragmentos de raiz. 

- Areias - 100% de quartzo; traços de concreções ferruginosas (algu- 
mas são magnetíticas). 

Cascalho - quartzo vítreo incolor em maior proporção e alguns grãos 
leitosos. Apresentam-se arestados a semidesarestados, alguns 
desarestados, observando-se aderência argilo-ferruginosa; con- 
ereções 	ferruginosas; 	concreções manganosas; 	fragmentos 
de raiz. 



- Areias - 100% de quartzo; tratos de concrcç6es ferruginosas (algu-
mas são magnetíticas). 

Cascalho - predomínio de quartzo vítreo incolor, alguns grãos leitosos, 
em geral arestados e semi-desarestados, com aderência argilo-
-ferruginosa; concreôes ferruginosas; fragmentos de rocha, 
posvelmente sedimentar ou meta-sedimentar, contendo 
material argiloso; siricita-muscovita e outros minerais não 
identificados; agregados de minerais de côr esverdeada, 
contendo quartzo, muscovita e outros minerais não identi-
ficados; fragmentos de raiz. 
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Perfil - 20 

Descrição de campo - 72 MT (PRO-AG). 

Data - 26/6/66. 

Classificação - Laterítico Bruno Avermelhado Eutrófico textura argilosa fase 
floresta caducifólia, 

Localização - Estrada Barra do Bugres-Cuiabá, a 71 1cm de Barra do 1k-
gres, lado direito da estrada. Município Barra do Bugres. Mato Grosso. 

Situação e declive - Amostra coletada em pequena trincheira aberta sob ve-
getação florestal caducifólia. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Fohnaçffo Geológica - Rocha do Grupo Araras. Carnbro-Ordovi. 
ciano. 

31aterial originário - Provàvelmente calcários. 

Uso atual - Pastagem natural. 

liclêvo - Ondulado, ocupando o sopó do alinhamentos montanhosos ou 
camas". 

Vegetação - Floresta caducifólia. 

A1  - 0 - 15 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/3, úmido); franco argiloso; 
forte pequena a grande granular. 

- 40 - 60 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4, úmido); muito 
argiloso; forte pequena a média blocos angulares e subangu. 
lares; cerosidade forte e abundante. 

Observações - Foram descritos e coletados simente os horizontes A 1  e B. 
Presença de concreções de manganês e fragmentos de quartzito no hori-
zonte B. 
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Perfil: 20 	 Município: Barra do Bugres. MT, 

Amostra Sêca 
Horizonte Ao Ar (%) pH  

Amos- Equi- 
valen- tra de jde Lab. 

IL° Sím- Profun- Calhaus Cas- 
calho 

Umi- 
dade 

bolo didade >20 20-2 Água KCI N 
cm mm 

Dm1 

2405 A1  0- 15 O 12 0,2 5,2 24 
2400 B 40-60 O 5,5 4,2 31 

Ataque Por 112804 	ID-1,47 p 
(%) 1 Al203  Mal- 

ki la 1- 
Fe203  

milá- 
vel ____  

Si02 Al203  Fe203  TiOs P,03 ppm 

18,9 13,9 10,5 0,55 0,03 2,32 1,50 2,00 4 
26,8 19,5 10,6 0,69 0,05 2,34 1,74 2,89 1 

Complexo Sortivo 
(mE/IOOg) Valor 

V 100.Al (Sat. 
Al+s Valor Va or de 

Ca Mg K Na 8 Al JT+ T bases) 
(Soma) (Soma) % 

4,5 2,1 0,04 0,02 1 	6,7 O 3,3 10,0 67 O 
1,5 0,7 0,21 0,02 24 1,7 2,2 6,3 33 41 

Composição Cranulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C disper- d?fl Silte 
C% N% - 

N Areia Areia Silta Argila 
saem 
Água c ul 	ão Argila 

grossa fina 
0,20..  0,05- <0,002 % 

2-0,20 .0,002 mm 

1,61 0,12 13 19 21 21 39 26 33 0,M 
0,500,05 10 6 11 17 66 2 97 0,26 
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Análise Mineralógica 

A 1  - Areias -.- 48% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, alguns le- 
vemente desarestados, alguns bem desarestados, alguns com 
aderencia 	ferruginosa, 	poucos 	com 	aderência manganosa; 
47% 	de concreções ferruginosas, ferro-argilo-manganosas e 
fcrromanganosas (a última em maior percentagem); 57o dc 
detritos; traços de magnctita. 

Cascalho - 100% 	de 	concreçêes 	ferruginosas, 	ferro-argilosas, 	argilo- 
-manganosas e ferromanganosas (a última em maior percen- 
tagem) ; traços de quartzo hialino com aderência manganosa 
o detritos. 

- Areias - 50% 	dc quartzo liialino, 	alguns grãos corroídos, alguns le- 
vemente desarcstados, alguns bem desarestados, com aderên- 
eia ferruginosa, poucos com aderência manganosa; 405ó dc 
concrcções feruginosas, 	ferro-argilosas, 	argilo-manganosas 	e 
fcrromanganosas; 1% de detritos; traços de mica, biotita in- 
tcmperizada e magnetita. 

Cascalho - 100% 	de 	eoncreções 	ferruginosas, 	ferro-argilosas, 	argilo- 
-manganosas e ferromanganosas (a última em maior percen- 
tagein) 	traços de detritos. 
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Perfil - 21 

Descriçâo de campo - 12 (Brami). 

Classifica çâo - Laterítico Bruno Avermelhado Eutrófico textura argilosa fase 
floresta semicaducifólia. 

Localizaçffo - Imediaôes da pedreira da FEIIICAL, ribeirâo da Contagem. 
Distrito Federal. 

Litologia e material originário - Calcário. Provàvelniente Cambro-Ordovi-
ciano. 

A1  - O - 15 em, bruno escuro (lOYlt 3/3); argila arenosa; média gra-
nular. 

- 15 - 35 em, bruno amarelado escuro (10YB 4/4); argila arenosa; blo-
cos subangulares; presença de cerosidade. 

-. 35 - 85 eni, vermelho amaxelado (5YR 4/6); argila; blocos subangu. 
lares; presença de cerosidade. 
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rerru: 21 	 Município: Distrito Federal. 

Amostra Sêca 
horizonte Ao Ar (%) pH 

Amos- Equi- 
tra de _____________ valen- 

1 
_ ______________ 

Lab. tede 

Sfra- 1 
Profun- 
didade 

Calhaus 
>20 Água KCl N 

Umi-
dado 

bolo  Cm mm mm 

32.547 A1 l5 - - 6,0 5,3 31 
32.548 Bit 	1 - - - 5,7 4,8 27 
32.549 B - 85+ - - 5,7 4,8 24 

Ataque Por 112804 	D-1,47 
(%) Al203 Assi- 

ki kr milá- 
vel Fe203  

Si02  A1503  Fe20 3  Ti02 P205 ppm 

14,3 8,3 4,3 0,28 0,18 2,93 2,20 3,03 21 
13,9. 8,6 4,7 0,30 	1 0,15 2,75 2,04 2,88 5 
17,1 11,2 5,2 0,36 0,12 2,60 2,00 3,38 4 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) v 

(Sat. 100.Al 

Valor 1 Valor de 

Ca M R Na 5 Al 1 'p bases) A1+S 
(Soma) i (Soma) % 

7,5 1,3 0,14 0,13 9,1 5,0 14,1 65 - 
7,7 1,1 0,12 0,13 9,1 4,9 14,1 65 - 
6,4 1,0 0,08 0,08 7,6 2,5 10,1 75 - 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

O . disper- 
Grau 

de f Silte 
C% N% - 

N 
saem 
Água culação Argila Areia 	 Silte 	Argila % 0,05- 	<0,002 

-0,002 	mm 

3,14 0,27 12 2 45 17 36 12 67 0,47 
2,18 0,20 11 2 47 15 36 13 64 0,42 
0,81 0,10 8 1 37 19 43 21 51 0,44 
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Perfil - 22 

Descrição de campo - 13 (Braun). 

Classificação - Laterítico Bruno Avermelhado Eutrófico texttira argilosa 
fase floresta semicadueifólia. 

Localização - Vale do rio do Sal, à margem direita do córrego Curralinho, 
na estnda Brasilândia-liio do Sai. Distrito Federal. 

Litologia e material originário - Calcário. Provàvelmente Cmnbro.Ordovi-
ciano. 

A1  - O - 20 cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/4); franco argiloso; 
média granular. 

Bit  - 20 - 40 cm, bruno avermelhado escuro (2.5Y11 3/4); franco argi-
loso; blocos subangulares; presença de cerosidade. 

B2 — 40 —110 em 4, vermelho escuro (2.5YB, 3/6); franco argiloso; blo- 
cos subangulares; presença de cerosidade. 
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Perfil: 22 	 Municfpio: Distrito Federal. 

horizonte 
Amostra Saca 

Ao Ar (%) 
Equi- 

Amos- valen- 
tra de te de 
Lab. 
ri.0  1 Profun- Calhaus Calho dado 

bolo didade >20 Água KCl N 
cm mm mm - 

32.550 A1 0-20 - - 6,0 5,0 22 
32.551 B, - 40 - - 5,9 4,9 21 
32.552 B2 -110+ - - 6,1 5,2 21 

Ataque For 112804 	D-1,47 1' 
(%) Al203 Assi- 

______  ki kr milá- 
vel Fe20 

8i02 Al203 Fe203  TiO2  F205 ppm 

11,7 8,1 4,4 0,19 0,07 ( 2,46 1,82 2,89 4 
12,3 1 	9,5 4,6 0,21 0,06 2,20 1,68 3,24 4 
13,4 11,0 5,'2 0,21 0,05 2,07 1,59 3,32 4 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) 
1 100.Al (Sat. 

Valor Valor de 
Ca Mg4  1C Na 5 Al" I1 T bases) 

(Sorna) (Soma) % 

4,1 1,4 0,12 0,06 5,7 3,3 9,0 63 - 
4,1 1,8 0,08 0,06 6,0 2,5 8,5 71 - 
4,5 0,7 0,06 0,05 5,3 1,7 7,0 76 - 

Composiçáo Granulométrica (%) 
Dispersào Com NaOIl 

Argila 
C dispor- d?no-  Silte 

C% N% - 
N Areia 	4reia 	1 	Silte 	Argila 

sa em 
Água 

eulaão Argi!a 
grossa 	o- 	1 	0,05- 	<0,002 % 

- 	-, 	-0,002 	mm 

1,46 0,13 11 3 38 20 33 12 64 0,79 
0,76 0,07 11 4 42 22 32 14 56 0,69 
0,43 0,06 7 3 43 18 36 15 58 0,50 
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Perfil - 23 

Descriç&, de campo - 21 GO (PRO-ACfl. 

Data - 29/4/65. 

Classificação - Laterítico Bruno Avermelhado Eutrófico textura argilosa 
fase floresta semicaducif61ia. 

Localização - Rodovia Belém-Brasília, distando 4 1cm da ponte sôbre o rio 
das Almas, em direção a Anápolis, lado esquerdo. Município de Rialma. 
Goiás. 

Situação e declive - Trincheira situada em têrço superior de elevação, com 
4 a 57o de declive. 

Altitude - 540 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 
Erosão - Moderada em sulcos. 

Litologia Ponnaç5o geológica - Metanorito. Pró-Cambriano (CD). 
iIÍateriaZ originário - Produto de meteorização "in situ" capeado por mate-

rial transportado de natureza análoga. 

Uso atuai - Pastagem de jarauá no local do perfil, além de culturas de mi-
ilio,, cana.de-açúcar e banana. 

rzeuv'o +— Suave ondulado, com elevaç6es de tôpo arredondado, pendentes de 
centenas de metros e vales em "V" aberto. 

Vegetaçk — Atual — Pastagem com presença de bacuri e guariroba. Primi-
tiva - Floresta semicaducifólia. 

A1. —. O — 14 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/3, úmido) e, 
vermelho escuro acinzentado (1011 3/2.5, sêco); argila; 
forte pequena granular; muito duro, firme, muito plás-
tico e muito pegajoso; transição plana e clara. 

A3  - 14 — 30 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido) e 
vermelho escuro acinzentado (1011 3/3, sêco); muito ar-
giloso; moderada pequena subangular; muito duro, 
firme, muito plástico e muito pegaj 050; trunsição pla-
na o clara. 

B zIt 	30 — 70 cm, vermelho escuro acinzentado (1YR 3/4); muito 
argiloso; forte pequena a média blocos subangulares e 
angulares; cerosidade abundante e forte; firme, muito 
'plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual. 

70 — 100 cm, vermelho escuro (1YR 3/5); muito argiloso; forte 
pequena a média blocos angulares e subangulares; co-
rosidade abundante e forte; firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e difusa. 

flB,, - 100 — 150 cm, vermelho escuro (1YR 3/6); muito' argiloso; forte 
pequena blocos angulares e subangulares; cerosidade 
abundante e forte; firme, muito plástico e muito pega-
joso; transição plana e gradual. 
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IIIB3 - 150-260 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/7); argila siltosa; forte 
pequena blocos angulares e subangulares; cerosidade 
abundante e moderada; friável, plástico e pegajoso; 
transição gradual. 

1110 - 260 - 290 enif, vermelho (2.5YR 4/6); franco siltoso; ligeiramen-
te plástico e ligeiramente pegajoso. 

Observaçôes - há pouca atração pelo ímã e efervescência com água oxige- 
nada. Presença de pedras no II%, t  e seixos de 1 a 3 cm de diâmetro, no 
horizonte B21t. Raízes abundantes no A,, comuns no A,, B,, t  e 

e escassas no II B z 3t c IIIB,. Usou-se trado a partir de 170 cm 
(fundo de trincheira). 
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Perfil: 23 	 Município: Itialma. GO. 

II oriz ente Amostra sA  ca pH 
Amos- Ao Ar (%) Equi- 

trade valen- 

Profun- Calhaus Cas- 1 
1 La te de 

Umi- n. Sím-
bolo didade >20 calho 

20-2 Água 1 1(01 N dade 
cm mm mm 

1924 A1 0-14 O x 5,7 5,3 31 
1925 A2  - 30 O x 5,8 5,2 32 
1926 B21 -70 O 2 5,7 5,1 35 
1927 B28  -100 O 1 5,8 5,3 39 
1928 JIB2at -150 16 3 6,0 5,8 37 
1929 IIIB,t -260 O O 6,3 6,1 38 
1930 III O -290+ O O 5,6 4,5 40  

Ataque Por 115804 	D-147 p 
(%) Al203  Assi- 

ki kr MiM, 
vel re203 

Si02  Al203  Fe203 TIO2 P205 ppm 

19,1 15,5 15,4 2,23 0,17 2,10 1,28 1,58 29 
23,0 20,0 16,6 2,06 0,33 1,96 1,28 1,89 35 
26,7 23,6 16,8 1,66 0,28 1,92 1,32 2,20 58 
27,2 24,1 16,6 1,49 0,21 1,92 1;33 1,18 26 
27,8 25,5 17,2 1,15 0,15 1,85 1,30 2,33 7 
28,8 24,2 14,5 0,62 0,08 2,02 1,46 2,62 1 
25,6 20,1 11,8 0,39 0,04  2,17 1,58 2,67 1 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) 

(Sat. 100.Al 
Valor 1 Valor de 

AI-3-S Ca4  MC 1Ç+ Nat 5 Al 1 	ii' T bases) 
(soma) (soma) % 

9,1 2,0 0,16 0,08 11,3 O 5,2 16,5 68 O 
6,1 1,7 0,22 0,06 8,1 O 6,7 14,8 55 O 
4,2 1,2 0,22 0,04 5,7 O 3,0 8,7 66 O 
4,1 1,2 0,18 0,04 5,5 O 2,2 7,7 71 O 
4,0 1,2 0,15 0,05 5,4 O 1,2 6,6 82 O 
4,2 1,3 0,05 0,04 5,6 O 0,5 6,1 92 O 
4,7 1,7 0,03 0,04 6,5 0,3 1,0 7,8 83 4 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII Argila Grau 

0% N% 
O 
- 

disper- de fio-  Silte --  
Areia 

Argila Are ia na Silte Argila sa em 
Água 

culação 
% grossa 

0,20-  0,05- <0,002 
2-0,20 

-0,05  -0,002 mm 

2,16 0,19 11 7 13 32 48 34 29 0,67 
1,00 0,08 13 6 9 23 62 50 19 0,37 
052 0,06 9 4 6 16 74 58 22 0,22 
0,49 0,07 7 3 6 17 74 3 96 0,23 
0,29 0,05 6 2 4 19 75 O 100 0,25 
0,11 0,03 4 1 3 56 40 )< 100 1,40 
0,07 0,02 4 2 7 69 22 1 95 3,14 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 75% de quartzo, gritos hialinos, muitos com aderência 
de óxido de ferro, grãos triturados, alguns corroídos; 
15% de magnetita; 10% de concreç6es ferruginosas e 
ilmenita; traços de turmalina e anfibólio. 

Cascalho - 08% de quartzo, um grão grande milonitizado, grãos 
triturados com aderência de óxido dc ferro, alguns 
com inclusões de óxido de ferro, fragmentos de cal-
cedônia; 2% de concrcçóes ferruginosas; traços de 
conereções argilosas, estaurolita e anfibólio. 

A3  - Areias - 60% de quartzo, gritos hialinos, alguns corroídos, mui-
tos com aderência de óxido de feno, uns grãos tritura-
dos; 40% de magnetita e ilmenita; traços de anfibólio, 
estaurolita e detritos. 

Cascalho - 70% de quartzo, com aderência de óxido de ferro, 
gritos leitosos, muito triturados; 205o de concreções 
ferromanganosas e concreçôes ferruginosas; 10% de 
concreç5es argilo.ferruginosas. 

- Areias - 70% de quartzo, grãos triturados, corroidos, alguns 
com aderência dc óxido de ferro; traços de anfibólio, 
estaurolita, turmalina e titanita; 307o do magnetita, 
conereçêes ferruginosas e ilmenita. 

Cascalho - 50% de quartzo, grãos milonitizados, alguns com ade-
rência de óxido de ferro; 50% de concreçôes arenofer-
ruginosas, concreções manganosas e concreçôes ferru-
ginosas com silicificaçito incipiente. 

- Areias - 60% de quartzo, grãos hialinos, muitos com aderên-
cia de óxido de ferro, alguns grãos triturados; 407o dc 
ilmenita, concreções ferruginosas, magnetita, turmali-
na o estaurolita. 

Cascalho - 70% de quartzo, grãos triturados, milonitizados, mui-
tos com aderência de óxido de ferro; 15% de concre-
ções ferromanganosas e concreções ferruginosas com si-
licificação incipiente; 157o de concreçôes ferruginosas e 
concreções fcrromanganosas. 

IIB23 - Areias - 609ó de quartzo, grãos hialinos, a maioria dos grãos 
corroídos, muitos com aderência de óxido de ferro; 407o 
de magnetita, ilmenita e concreções ferruginosas; tra-
ços de anfibólio e mica. 

Calhaus e Cascalho - 80% de quartzo, grãos milonitizados; 10% de concre-
çôcs ferruginosas com silieificaçito incipiente; 107o de 
concrcçõcs ferruginosas. 

IIIB3 - Areias - 70% de quartzo, grãos hialinos, corroldos, a maioria 
com aderência de óxido de ferro; 30% de ilmenita e 
magnetita; traços dc concrcçôes ferruginosas, mica 
muscovita, anfibólio e turmalina. 

IIIC - Areias - 07% de quartzo, grãos hialinos, alguns corroídos, al-
guns com aderência de óxido de ferro; 2% de anfibó-
lio; 17o de concreções manganosas. 
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Perfil - 24 

Descrição de campo - 5 (8' OSBOS). 
Data - 24/7/61. 

Classificação - Laterítico Bruno Avermelhado Eutrófico textura argilosa fase 
floresta semi-sempre-verde (intermediário para Latosol). 

Localização - A 15 lan de Alenquer. Município de Alenquer, Pará. 
Situação e declive - Trincheira em tôpo de colina, com declives até 5%. 
Altitude - 50 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Erosão - Pràticamente nula. 
Litologia e Pornwçõo Geológica - Eruptivas básicas. Rético. 
Material originário - Produto de meteorização "in situ" capeado por mate-

rial transportado de natureza análoga. 
Uso atual - Pastagem de capim-elefante e jaraguá, além de culturas de mi-

lho, cacau, juta, banana e feijão. 
ReMvo - Suave ondulado. 
Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. 

A3 	- O - 5 cm, vermelho muito escuro (2.5YR 2.5/2); franco ar- 
giloso; forte grande granular; firme, muito plástico e 
pegajoso; transição plana e clara. 

A3 	- 5 - 18 cm, bruno avermelhado escuro (2.5Ylt 3/3); franco 
argiloso; moderada muito pequena a média subangu-
lar; cerosidade muita e fone; firme, plástico e pega-
joso; transição plana e clara. 

Bit - 18 - 45 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YJt 3.5/4); argila; 
moderada muito pequena a média subangular; cero-
sidade fraca e comum; friável, plástico e pegajoso; 
tnnsiçáo plana e graduai. 

- 45 - 80 cm, bruno avermelhado (2.5YR 4/4); argila; modera-
da muito pequena a média subangular; cerosidade 
fraca e comum; friável, plástico e pegajoso; transi-
ção plana e difusa. 

- 80 - 125 cm, vermelho (2.5YR 4/5); argila; fraca muito pe-
quena a média subangular; cerosidade fraca e co-
mum; friável plástico e pegajoso; transição ondula-
da e clara. 

BtØft - 125 - 150 cm, horizonte constituído por mistura de concreçées 
lateríticas de 2 a 20 mm, algumas do tipo "chumbo 
de caça", fragmentos de rocha decomposta (eruptiva 
básica) até 15 cm e terra fina; vermelho (2.5YR 4/5); 
argila cascalhenta; transição ondulada e clara. 



IIB24 - 150 - 180 cra, vermelho escuro (2.5YR 3/5); argila; fraca mui-
to pequena a média angular e subangular; cerosida-
de fraca e comum; friável, plástico e pcgajoso. 

Observaçôcs - Côr da rocha em decomposição, amarelo avermelhado (7.5Ylt 
7/6). Presença de carvão no horizonte B e "chumbo de caça" no A, e 
IIB24 . Raízes secundárias até 2 cm de diâmetro predominando até o ho-
rizonte A3, diminuindo até o B21, sendo raras nos horizontes inferiores, 
Poucos poros e canais ao longo de todo o perfil. 
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Perfil: 24 	 Município: Alenquer. PA. 

Horizonte Amostra Sêca pH 
Amos- Ao Ar(%) Equi- 

trade valen- 
te de 

1 
1 

Lab. 
Sím- Profun- Calhaus Cas. 

calho Umi- 1 
bolo didade >20 20-2 Agua ROl N 

1 
dade 1 

ciii miii mm 

33.486 A1 	0- 	SI - - 6,3 5,7 29 
33.487 Aa 	t 	- 18 1 	- - 5.9 5,3 27 
33.488 B11 - - 5,9 5,6 27 
33.489 B21 	1 	- 80 - - 6,3 6,1 27 
33.490 Bnt 	1 	-125 - - 6,3 6,4 28 
33.491 n231 0,j 	-150 j 	- - 6,2 6,7 33 
33.492 JIB 24t 	1 	-180+1 - - 6,2 6,7 37  

Ataque Por 11 2SO4 	D-1,47 p 
(%) Al203 Mal- 

lá kr miM- 
vel Fe203 

SiOl Al2 03 Pe203 TiO2 P205 ppm 

13,6 11,6 11,4 1,57 0,09 1,99 1,23 1,60 7 
15,1 13,9 11,8 1,61 0,07 1,85 1,20 1,85 4 
16,6 16,5 13,5 1,49 0,05 1,71 1,12 1,92 2 
17,5 16,9 13,7 1,57 0,05 1,76 1,16 1,93 3 
17,6 20,4 15,8 2,10 0,06 1,47 0,98 2,03 3 
17,0 27,0 21,8 2,26 0,09 1,07 0,71 1,94 2 
24,8 24,3 19,9 2,17 0,07  1,74 1,14 1,92 1 	2 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg)    V 
(Sat. 

100.Àl - 
AI-Es Valor Valor de 

Ca Mg4 t K N& 5 Al I1 T bases) 
(Soma) (Soma) % 

122 2,6 0,28 0,02 15,1 O 2,8 17,9 84 O 
6,0 1,6 0,16 0,02 7,8 O 2,8 10,6 74 O 
2,4 0,8 0,06 0,02 3,3 O 1,4 4,7 70 O 
2,1 0,7 004 0,02 2,9 O 0,9 3,8 76 O 
1,8 0,8 0,04 0,02 2,7 O 0,6 3,3 82 O 
1,6 08 0,04 003 2,5 O 0,4 2,9 86 O 
2,6 1,3 0,03 0,02 4,0 O 0,3 43 95 O 

Composiçáo Granulom&rica (%) 
Dispersão com NaOII Argila 

O _______ _______ disper- Grau 
de fio- Silte 

Areia Areia 

_______ 

Silte 

_______ 

Argila 
0% N% - 

N 
sa em 
Agita culação Argila 

grossa fina 
(1,20 0,03- <0,002 % 

2-0,20 
-0,05  -0,002 mm 

2,65 029 9 20 23 29 28 14 50 1,04 
1,60 0,19 8 15 24 26 35 22 37 0,74 
0,51 0,04 13 15 23 19 43 3 93 0,44 
0,38 0,03 13 13 24 19 44 O 100 0,43 
0,24 0,02 12 13 20 22 45 O 100 0,49 
0,24 0,02 12 14 15 25 46 O 100 0,54 
0,16 0,02 8 5 9 26 60 O 100 0,43 
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Análise Mineralógica 

A 1 	- Areias - 50% de eoncrcçêcs hernatítieas e magnetita; 47% de 
quartzo hialino, caiu aderência de óxido de ferro; 3% 
de detritos e carvao. 

A, 	- Areias - 50% dc concreçêcs hematíticas e eoncrcç6cs limoníti- 
cas, concreçes manganosas e magnetita; 50% de quart-
zo hialino, com aderência de óxido de ferro. 

- Areias - 70% de magnetite, concreções hematíticas e eonereçêes 
limoníticas; 30% de quartzo, na maioria com aderência 
de óxido de ferro; traços dc concrcçêes manganosas. 

13211 - Areias - 70% de magnetita, concreçêes hematíticas e concreções 
limoníticas; 30% de quartzo, com aderência de óxido de 
ferro; traços de conereçõcs iaanganosas. 

13221 - Areias - 80% de magnetita, conereções heniatíticas e concreções 
lirnonítieas; 20% do quartzo, com aderência de óxido de 
ferro. 

- Areias - 40% de magnetite; 40% de concreções hematíticas e 
limonítieas; 20% de quartzo, com aderência de óxido de 
ferro; traços de fragmentos de rocha. 

11B 241  - Areias 	905ó de concreções hematíticas, conercçõcs limonítieas e 
magnctitíeas; 107o de quartzo anguloso com aderência 
de óxido de ferro; traços de detritos. 

0132.: A magnetita ocorre sob a forma de eonercções. 



Perfil - 25 

Descrição de campo - 33 (Day). 

Classifico&âo - Latosol Amarelo (distrófico) textura argilosa fase floresta 
semi-sempre-verde. 

Localização 	.Pôrto Platon. Município de Mazagão. Território do Amapá. 

A 1  - O - 10 cm, bruno; muito argiloso. 

A 3  - 10 - 25 cm, bruno amarelado; muito argiloso. 

- 25 - - 45 cm, amarelo avermelhado; muito argiloso. 

- 40 - 70 cm, amarelo avermelhado; muito argiloso. 

- 70 - 120 cm, amarelo avermelhado; muito argiloso, muito concre 
cionário. 
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Perfil: 25 	 Município: Mazagão. Ar. 

Amostra Saca pIl Horizonte Ao Ar (%) 
Equi- 

Amos- valen- 
trade tede 
Lab. 1 Profun- Calhaus calho Água 1CCIN 

n. 
00 

diclade >20 
cm mm mm 

29.898 A1 0- 10 - - 4,1 3,4 30 
29.899 A3 -25 - 1 	- 4,4 3,7 31 
29.900 - - - 4,6 3,9 31 
29.901 1321 - 70 - 1 	- 5,0 4,1 32 
29.902 1322 -120+ 

- 
- 5,1 4,8 33 

Ataque Por 112SO4 	13-1,47 1 p 
1 	Al203 Assi 

Id kr mi4- 
te! Fe303 

Si02  Ah03 	Fe203 TiO2  P205  ppm 

24,3 22,1 9,4 - 0,05 1,87 1,47 3,69 5 
26,5 24,7 10,5 - 0,03 1,82 1,44 3,69 5 
- - - - 0,03 - - - 4 

28,7 26,8 10,8 - 0,03 1,82 1,45 3,89 4 
- - - - 0,04 - - - 4 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) V 

(SaL 100.A! 

1 de 
Valor Valor bases) A!+S 

Ca1* Mg. K+ 	1 Na 	1 s Al 	1 114  T 
(Soma) 

- - - - 0,5 121 12,6 4 - 
- - - - 	1 0,5 8,1 8,6 6 - 
- - - 

- 0,5 5,6 6,1 8 - 
- - - - 0,5 3,3 3,8 13 - 
- - - 

- 
0,5 2,2 2,7 19 - 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 

_________ _____ Argila Grau 
0 disper- de fio- Silte - 

0% N% - Areia sa em culação 
ri Areia fina Silte Argila Água % Argila 

grossa 0,20-  0,05- <0,002 % 
2-020 -0,05 -o,0o2 mm 

2,63 0,24 11 16 8 12 64 21 67 0,19 
1,53 0,14 11 17 1 10 72 25 65 0,14 
1,00 0,12 8 8 5 7 80 1 99 0,09 
0,57 0,07 8 9 4 6 81 O 100 0,07 
0,47 0,06 8 9 4 5 82 O 100 0,06 
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Perfil - 26 

De.scriçõo de campo - 42 (Day). 

(Yiassificaçâo - Latosol Amarelo (húmico? distrófico) textura argilosix fase 
floresta semi-sempre-verde. 

Localizaçõo - Ouruá-Una. Município de Santarém. Pará. 

A1  - O - 30 cm, bruno escuro (10YR 4/3); muito argiloso; forte peque-
na a muito pequena subangular; firme, friável, plástico e 
pegajoso; transição ondulada e clara. 

A3  - 30 - 45 cm, bruno (10YR 4/4); muito argiloso; fraca grande sub-
angular, composta de forte muito pequena subanguhtr; friá-
vel, plástico e pegajoso; transição ondulada e gradual. 

- 45 - 90 cm, bruno forte (7.5YR 5/6) com algumas manchas brunas 
(7.5YR 4/4); muito argiloso; estrutura e consistência seme-
lhantes às do A 3 ; transição ondulada e difusa. 

- 90 - 130 cm, bruno forte (7.5Ylt 5/8); muito argiloso; fraca a mo-
derada muito pequena subangular; friável, plástico e pega-
joso.  
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Perfil: 26 	 Municipio: Santarém. PA. 

horizonte Amostra sêca p11 Ao Ar (T0) Equi- Amos- valeu- trade te de 

a? Sfm- Profun- Calhaus Cas 
calho Umi- 

1 
bolo 	1 

 didade >20 20-2 Áa XCI N dade 
cm mm ir.ni 

30.074 Ai 0- 30 - - 4,4 3,8 43 
30.075 A3 - 45 - - 4,6 3,8 37 
30.076 Ri - 90 - - 4,7 3,8 36 
30.077 132 -130+ - - 4,9 3,9 34 

Ataque Por }1 2SO4 	0-147 Í p 
(%) 1 1 Al,O 	1 Assi- 

ki 1 	kr 1 miM- 
vel Fe303 	1 

Si02 Al203 Fe203 TiO2 P205 pprn 

32,4 30,2 5,3 - 0,03 1,82 1,64 8,94 5 
36,1 32,2 5,6 - 0,03 1 1,91 1,72 9,02 4 
35,8 32,1 5,6 - 0,03 1 1,90 1,71 8,99 4 
36,5 3,5 5,6 - 0,03 

j 	
1,91 1,72 9,10 4 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) v 

(Sat. 100.Al 

de Valor Valor bs) AI + 5 
Ca Mg K Na 5 M4+' ll T 

(soma) (soma) 

- - - - 0,7 14,8 15,5 4 - 
- - - 1 	- 0,5 6,5 7,0 7 - 
- - - 1 	- 0,5 4,3 4,8 10 - 
- - 

- 
- 0,5 2,6 3,1 16 - 

Composiçáo Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOhl 

_______ _______ Argila Grau C disper- de fio-  SiRe 
C% N% - N Areia Areia Silte Argh 

sa em 
Água cuJação  Mla 

grossa fina 
0,20-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 -0,05 0,002- mm 

3,56 0,26 14 6 7 14 73 18 75 0,19 
1,23 0,09 14 3 6 7 84 34 59 0,08 
0,83 0,06 14 4 4 4 88 4 95 0,05 
0,56 0,04 14 3 7 6 84 O 100 0,07 



Perfil - 27 

Descriçifo de campo - 40 (Day). 

CZassificat&o - Latosol Amarelo (húmico? distrófico) textura argilosa fase 
floresta semi-sempre-verde. 

Localização - Curuá-Una. Município de Santarém. Pará. 

A, 1' - O - 20 cm, bruno escuro; muito argiloso, 

A l2  - 20 - 40 cm, bruno escuro; muito argiloso. 

A3  - 40 - 60 cm, bruno; muito argiloso. 

- 60 - 90 cm, amarelo avermelhado; muito argiloso. 

B22  - 90 - 120 cnP, amarelo avermelhado; muito argiloso. 
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Perfil: 27 	 Municfpio: Santarém. PA. 

horizonte Amostra SAca 
Ao Ar (%) Equi- Amos- valeu- trade tede Lab. 

n.o q Profun- Calhaus Cas- 
calho 

Umi-
dade 

bolo didade > 20 20-2 Áa KCI N 
em mm mm 

30.065 Ai, 0- 20 - - 3,9 3,6 39 
30.066 Ai2 - 40 - - 4,1 3,7 37 
30067 A3  -60 - - 4,2 3,8 36 
30.068 133j  - 90 - - 4,2 3,6 35 
30.069 Bn -120+ - - 4,1 3,7 34 

Ataque Por 112804 	D-1,47 P 
(%) Al203  Assi- 

ki kr milá- 
vel 

_____________  
Fe203 

Si02 Al203  Fe203  TiO2  P205 ppm 

34,3 28,6 5,0 - 0,05 2,04 1,83 8,98 9 
33,1 29,4 5,4 - 0,04 2,03 1,82 8,55 5 
36,6 31,1 5,4 - 0,04 2,00 1,80 9,05 4 
37,1 32,2 5,5 - 0,04 1,96 1,77 9,20 4 
37,2 33,5 5,3 - 0,04 1,89 1,72 9,92 4 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 

100.A1 (St. 

Valor 1 Valor 
bzs)  A1+S 

CC' MC'-  K Na 5 	j A1+++ 1 	1P T 
(Soma) (Soma) 

- - - - 0,8 17,1 17,9 4 - 
- - - - 0,6 10,7 11,3 5 - 
- - - 0,5 6,8 7,3 7 - 
- - - 0,5 4,7 52 10 - 
- - - - 0,3 3,5 3,8 8 - 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII 

C 
Argila 
disper- Grau Silte 

Areia Areia Silte Argila 
C% N% - N 

saem 
Água 

de fio. 
culaçAo Argila 

grossa fina 
0,20-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

3,48 0,32111 5 5 8 82 24 71 0,10 
1,98 0,17112 41 31 8185 26 70 0,09 
1,11 1,10111 3 2 7 88 O 100 0,08 
0,76 007111 21 si 5188 O 100 0,06 
0,51 0.06 j 	9 31 91 7181 O 100 0,09 

___ 
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Perfil - 28 

Descrição d€ campo - 216 (Sombroek). 

Classificaç do - Latosol Amarelo (distrófico) textura argilosa fase floresta 
semi-sempre-verde. 

Localização 	Ao longo da rodovia 1311-14, 201 kin ao sul de São Miguel do 
Guamá. Município de Capim. Pará. 

Altitude - 210 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Litologia e material originário - Sedimentos lacustres do Plioceno. 

Uso atual - Nenhum. 

Relêvo - Encosta suave de periferia de terraço elevado (platô). 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. Muitas árvores altas e grossas; cm 
geral vegrtação arbustiva aberta, com poucas rasteiras ou trepadeiras. 

0 - 7 - 3 cm, resíduos vegetais não decompostos. 

0, - 3 - O cm, resíduos vegetais parcialmente decompostos, com mui-
to fungo. 

- O - 2 cm, bruno escuro (10Y1I 4/3); muito argiloso; fraca pe-
quena blocos• subangulares; duro, firme, plástico e pega-
joso; transição abrupta. 

A, - 2 - 30 cm, bruno amarelado (lOYlt 5/6); muito argiloso; mode- 
rada média e pequena blocos subangulares e moderada muito 
pequena granular; macio; friável, plástico e pegajoso; tran- 
siçio gradual. 

132 - 30 - 80 cm, bruno forte (7.5Y1t 5/6); muito argiloso; fraca peque-
na blocos subangularcs e moderada muito pequena granu-
lar; poucos e finos filmes de argila; ligeiramente duro, friá-
vel, plástico e pegajoso; transição difusa. 

13, - 80 - 150 cm, bruno forte (7.5Y1t 5/8); muito argiloso; fraca média 
a pequena blocos subangulares e fraca muito pequena gra-
nular; ligeiramente duro, muito friávcl a friável, plástico. 
e pegajoso; transição difusa. 

O - 150 - 220 cnf, vermelho amarelado (5Y11 5/8); muito argiloso; duro 
friável, plástico e pcgaj oso. 

Observações - A partir de 150 cm foi usado o trado holandês. Muitas raízes 
no A1, A,, B, e poucas no B,. Muitos poros no A 1, A, e 132, sendo comuns 
no 13,. Grande atividade de insetos no A1. 
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Perfil: 28 	 Município: Capim. PÂ. 

horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%) Equi- 

Amos- valen- 
trade tede 
Lab. 

11.0 
SI m- Profun- Calhaus 

C  
Umi-
dade 

bolo didade >20 20-2 Água 1W1 N 
cm mm mm 

32.317 Ai 0- 2 0 0 51 0 45 39 
32.318 A3 - 30 O O 4,6 4,0 35 
32.319 B2 -80 O O 5,2 4,0 36 
32.320 B 3  -150 O O 5,4 4,6 35 
32.321 C -220+ O O 5,4 4,0 33 

Ataque Por I12SO4 	13-1,47 p 
(%) A1,03 Assi- 

ki kr milá- 
vel 

______  
Pe203  

5i0 2  AliO3 Fe 20 3  TiO2 P205 ppm 

30,8 29,8 6,7 1 	0,83 0,06 1,76 1,54 1 	6,09 4 
34,1 33,9 7,2 1 	1,02 0,05 1,71 1,51 1 	7,38 X 
35,3 35,5 7,7 	j  1,30 0,05 1,69 1,48 1 	7,23 X 
35,2 35,2' 76 1 	1,18 0,04 1,70 1,49 1 	7,26 >( 
35,7 36,2 8,0 1,26 0,04 1,68 1,47 7,10 X 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 

1100.Al 

1 (SaL  
Al+S Valor Valor de 

Ca' Mg' ICt 1 	Na+ s A h1 T bases) 
(Soma) (Soma) 

3,1 	1 	2,3 0,22 0,08 5 1 7' 0,3 7,2 13,2 43 5 
0,8 0,10 0,03 0,9 0,8 4,0 5,7 16 47 
0,7 0,08 0,04 0,8 0,3 2,8 3,9 21 27 
0,6 0,07 0,03 0,7 0,3 2,6 3,6 19 30 
0,5 0,11 0,04 0,7 0,3 2,6 3,6 19 30 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 

Argila Grau 
O disper- deflo- Silte - 

C% N% - 
N Areia Areia  SiRe Argila 

saem 
Água çã0 Argila 

0,05- <0,002 % 
- 0,002 mm 

3,60 0,34 11 3 8 19 70 34 52 0,27 
1,07 0,13 1 	8 1 3 9 87 3 97 0,10 
0,50 0,07 7 O 3 6 91 0 100 0,66 
0,40 0,06 1 	7 1 8 15 76 O 100 0,20 
0,39 0,05 J 	8 0 18 13 60 O 100 0,19 
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Perfil - 29 

Descrição de campo - 3 (89 CSBCS). 

Data 	23/7/61. 

Classificação - Latosol Amarelo (distrófico) textura argilosa fase floresta 
semi-sempre-verde. 

Localiz6çâo - Estabelecimento Rural de Tapajós (Belterra), aproximada-
mente a 351m do pôrto, na quadra 369 O. Município de Santarém. Pará. 

Situação e declive - Trincheira em área desbravada há 5 anos, em tôpo de 
platô baixo, com declive de 59ó. 

Drenagem - Bem drenado. 

Erosão .- Pràticamente nula. 

Formação GeoMgica - Formação Barreiras. Terciário. 

Material originário -. Sedimentos argilo-arenosos e/ou areno-argilosos. 

Uso atual - Plantação de seringueira e cultura dc mandioca. 

Jielêvo - Plano a suave ondulado. 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. 

A1  - O - 20 cm, bruno amarelado (10YR 5/3), mosqueado provenien-
te dc atividade biológica, bruno acinzentado escuro (10YR 
4/2); muito argiloso; moderada muito pequena a média 
subangular; firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual. 

A3  - 20 - 35 cm, bruno amarelado (10YR 5/4); muito argiloso; fraca 
muito pequena a média subangular e terra fina; firme, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

- os - 70 cm, bruno forte (7.5YR 5/6), com manchas de côr bruno 
amarelado (10YR 5/4); muito argiloso; fraca muito pe-
quena a pequena subangular; friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa. 

	

- 70 	120 cm, bruno forte (7.5YR 5/6); muito argiloso; fraca muito 
pequena e pequena subangular que se desfaz prontamen-
te em terra fina; friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 

	

B22  - 120 	190 cm, bruno forte (7.5YR 5/7), mosqueado pouco, pequeno 
a médio e proeminente, bruno avermelhado claro (2.5YR 
6/4) e vermelho (2.5YR 5/8); muito argiloso; fraca muito 
pequena a pequena subangular que se desfaz prontamen-
te em terra fina; friável, plástico e muito pegajoso. 

Observações - Raízes secundárias até 1 cm de diâmetro, predominando no 
A1  e A, diminuindo gradativamente até o B 22. Poucos poros de até 1 mm 

• de diâmetro ao longo de todo o perfil. Poucos canais de até 0,5 cm de 
diâmetro com revestimentos toscos na parte interna, ao longo de todo o 
perfil. 
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Perfil 29 	 Município: Santarém. PÁ. 

iloriz ante Amostra Sêca p11 Ao Ar ( Equi- 
Amos- valen- 
trade tede 
Lab. 

Sím- 
Profun- Calhaus! Cas- 

calho 
Umi-
dade 

bolo didade >20 	1 20-2 Água KCl N 
cm cm mm 

33476 Ai 0-20 - - 4,1 3,7 39 
33.477 A3 - 35 1 	- - 4,4 3,9 39 
33.478 13 - 70 	j - - 4,6 4,1 37 
33.479 13zi -120 - 4,5 4,1 36 
33.480 1122 -190+ - - 4,7 4,1 35 

Ataque Por HSO 	D-1,47 1 p (%) 1 Al203  Assi- 
milá- 
vel 

______________  
1 FeO3 

5102 Al203  Fe203  TiO, P205 ppm 

35,3 30,8 6,8 0,84 0,07 1,95 1,71 7,10 li 
36,2 32,1 6,9 0,88 0,05 1,92 1,69 7,30 4 
37,2 33,3 7,0 0,93 0,05 

r  
1,90 1,68 7,47 2 

37,4 34,0 7,0 1,06 0,64 1,87 1,65 7,63 2 
37,0 33,3 6,8 1,23 0,04 1,89 1,67 7,68 2 

Complexo Sortivo 
(mEJlOOg) Valor 

1 (Sat. 100.Ai 

Valor Valor de A1+S Ca Mg X Na 5 Al 1 T bases) 
(Soma) (Soma) % 

0,7 	
) 	

0,3 0,10 0,04 1,1 2,3 7,1 10,5 11 68 
0,6 0,09 0,04 0,7 2,0 5,2 7,9 9 74 
0,4 0,05 0,02 0,5 1,5 3,1 5,1 10 75 
0,4 0,07 0,02 0,5 1,4 1,7 3,6 14 74 
0,4 0,03 0,02 0,5 1,1 2,0 3,6 14 69 

Composição Granulométrica(%) 
Dispersão com NaO ll  

Argila Grau C disper-  Silte 
C% N% - N Areia Aia 

deflo- 

 Silte 1 Argil a 
$aem 
Água culyão  Argila 

grossa fma 
0,20- 0,05- <0,002 % 

2-0,20 -0,05 .0,002 mm 

1,77 0,18 10 3 1 	1 10 86 55 36 0,12 
1,16 0,11 10 2 1 	1 8 89 51 43 0,09 
0,69 0,05 14 2 1 	1 6 91 0 100 0,07 
0,44 0,04 11 2 1 	1 12 85 O 100 0,14 
0,29 - - 1 O 16 83 O 100 0,19 
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Análise Mineralógica 

A - Areias - 78% de quartzo hialino, alguns grãos com aderência de 6xi-
do de ferro; 157o de concreções argilo-huinosas; 57o de 
concreções ferruginosas; 2% de detritos; traços de concre-
ções argilosas. 

A3  - Areias - 80% de quartzo, muitos grãos com aderência de óxido de 
ferro; 10% de concreções argilosas, creme; 107o de car-
vão e detritos; traços de fragmentos de opala. 

- Areias - 82% de quartzo, grãos hialinos, muitos com aderência de 
óxido de ferro; 10% de concreções ferruginosas; 57o de 
concreções argilosas creme; 37o de carvão 

1321 - Areias - 759ó de quartzo hialino, muitos grãos com aderência de óxi-
do de ferro e com aderência argilosa, muitos grãos tritu-
rados, poucos com as faces bem desarcstadas; 15% de con-
creções ferruginosas; 10% de concréçõcs argilodeitosas 

B22  - Areias - 07% de quartzo, grãos triturados, com um revestimento ar-
giloso; 39ó de concreçócs ferruginosas; traços d' detritos. 
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Perfil - 30 

Descrição de campo - 7 (89  CSBCS). 
Data - 27/7/01. 
Classificação - Latosol Amarelo (distrófico) textura argilosa fase cerrado. 
Localização - Estrada Maeapá-Fazendinha, aproximadamente a 300 m do Iga-

rapé das Pedras. Município de Macapá. Território do Amapá. 
Situaçíio e declive - Antigo corte de retirada de terra à margem esquerda 

da estrada, com declives de até 5%. 
Altitude - 15 metros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Erosão - Pràticamente nula. 
For nação Geológica -. Formação Barreiras. Terciário. 

Jlaterial originário - Sedimentos argilo-arenosos. 

Uso atual - Pastagem natural. 
Relêvo - Plano e suave ondulado. 
Vegetação - Campo, com barba-dç.bode e outras gramíneas, com árvores e 

arbustos esparsos. 

A 1  - O - 15 cm, bruno acinzentado muito escuro (2.5Y 3/2); franco 
argilo-arenoso; fraca muito pequena a grande granuLar; 
friável, plástico e pegaj 050; transição plana e clara. 

A 3  - 15 - 30 em, bruno oliváceo (2.5Y 4/4), mosqueado abundante, pe-
queno e difuso, bruno acinzentado muito escuro (2.5Y 3/2); 
franco argilo-arenoso; fraca muito pequena subangular; 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

1h - 30 - 50 em, bruno amarelado (10YII 5/5); argila arenosa; maci-
ça pouco coerente que se desfaz prontamente cm terra 
fina; friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

- 50 - 75 em, amarelo oliváceo (1.5Y 6/5); argila; maciça pouco coe-
rente que se desfaz prontamente em terra fina; friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

- 75 - 110 em, amarelo brunado (lOYlt 5.5/6); argila; maciça pouco 
coerente que se desfaz prontamente em terra fina; friável, 
plástico e pegajoso; transição irregular e abrupta. 

C. - 110 - 190 cm, horizontc constituído por bancada laterítiea vesicular, 
apresentando os interstícios preenchidos por material ter-
roso similar ao do B22. A parte superior dêste horizonte 
apresenta-se constituído por concreções lateríticas desagre-
gadas de diâmetro até 20 cm, misturadas com material aná-
logo ao do B 22. As concreções apresentam aspecto de are-
nito ferruginoso, de coloração variegada, (vermelho escu-
ro, vermelho acinzentado multo escuro e cinzento azulado 
de brilho metálico). 

Observações - As raízes são finas e distribuídas ao longo do perfil até o ho-
rizonte conerecionário Cm. Poros comuns e canais são observados até o B2. 
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Perfil: 30 	 Município: Macapá. AP. 

horizonte Amostra Sêca 
PlI  

Amos- 
Ao Ar (%) 

- Equi- 
tra de valeu- 
Lab. 

.• s»- Profun- Calhaus Cas 
calho 

te de 
Umi- 

bolo didade > 20 20-2 Água KCI N dade 
cm mm mm 

33.498 A5 0-15 	1 - 	1 - 4,8 	1 4,0 17 
33.499 As -30 	1 - 1 - 4,8 	1 4,2 17 
33.500 E -50 	1 - 	1 - 22 
33.501 B -75 - 	1 - 5,1 	i 4,6 24 
33.502 B22 -110 

- 
- 5,2 4,8 25 

Ataque Por 11 2SO4 	D-1,47 1' 
(%) Al20 3  Assi- 

lii 1w milá- 
vel Fe 203 

_______________________________________ 

8i02 (;Ah03 Fe203  TiO2 P205 ppm 

12,2 10,8 2,6 0,92 0,04 1,92 1,67 6,53 4 
12,9 12,1 3,0 1,02 0,04 1,81 1,57 6,34 3 
16,3 15,3 3,2 1,04 0,04 1,81 1,60 7,50 1 
18,6 17,4 3,8 1,11 0,04 1,81 1,60 7,19 1 
20,5 18,9 4,1 1,11 0,04 1,84 1,62 7,23 1 

Complexo Sortivo 
(mEJlOOg) Valor 

V 100.Ah 

1 (Sat. 
Valor Valor de Al+S 

CC M K1  N,1  5 1 	Ai++ H T bases) 
(Soma) (Soma) 

0,5 0,05 0,04 0,6 1,3 3,0 4,9 12 68 
0,3 0,03 0,01 0,3 1,0 2,1 3,4 9 77 
0,3 0,03 0,01 0,3 0,8 1,1 2,2 14 73 
0,3 0,04 0,02 0,4 0,4 1,5 1 	2,3 17 50 
0,3 0,03 0,01 0,3 0,3 1,4 2,0 15 50 

Composição Granujométrica (%) 
Dispersão com NaOH 

Argila Grau 
C disper- de fio- Silte 

C% N% 
-. sa em culaç5.o 
N Areia fma SilVe Argila Água ci 

/0 
Argila 

grossa 0,20- 0,05- <0,002 % 
2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

1,08 0,07 15 37 24 11 28 9 68 0,39 
0,69 0,04 17 32 25 11 32 14 58 0,34 
0,40 0,03 13 28 21 9 42 O 100 0,21 
0,40 0,02 - 23 19 9 49 O .100 0,18 
0,30 0,02 - 20 19 7 54 0 100 0,13 
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Perfil - 31 

Descriç& de campo - 231 (Sombroek). 

Classificação - Latosol Amarelo (distrófico) textura média fase floresta se-
mi-sempre-verde. 

Localização - Ao longo da rodovia BR-14, a 58 1cm ao sul de São Miguel do 
Guamá. Município de Trituia. Pará. 

Altitude - 30 metros. 

Drenagem - Bem a moderadamente drenado. 

Litologia e material Originário - Sedimentos fluviais do Pleistoceno. 

liso atual - Nenhum. 

Jielêvo - Termço quase plano, eêrca de 3 a 4 m acEna do nível de riacho 
próximo. 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. 

0 - 6 - 2 em, resíduos vegetais não decompostos. 

02 - 2 - O em, resíduos vegetais parcialmente decompostos e muitas 
raízes finas. 

A 1  - O - 20 cm, bruno oliváceo (2.5Y 4/4); franco arenoso; fraca pe-
quena blocos subangulares e grãos soltos; macio, muito friá-
vel, ligeiramente plástico e não pegajoso; transição gradual. 

A3  - 20 - GO em, amarelo oliváceo (2.5Y 6/6); franco argilo-arenoso; 
fraca média blocos subangulares e fraca muito pequena 
granular; ligeiramente duro, muito fnávcl, ligeiramente 
plástico e não pegajoso; transição difusa. 

1121 - 60 - 140 cm, amarelo (lOYlt 7/8); franco argilo-arenoso; fraca mé-
dia blocos subangulares e fraca muito pequena granular; 
ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e não Pc-
gajoso; transição gradual. 

B 22  - 140 - 220 cm, amarelo (2.5Y 7/6), em parte mais baixa amarelo pá-
lido (25Y 7/3); franco argilo-arenoso; maciça coerente e 
fraca pequena a média blocos subangulares; muito friável, 
ligeiramente plástico e não pegajoso; transição gradual. 

B3  - 220 - 260 cm, branco (N 8/), mosqueado pouco, pequeno e difuso, 
amarelo pálido (5Y 8/3); franco argilo-arenoso; maciça; 
ligeiramente plástico e não pegajoso. 

Observaçôes - Muitas raízes no A 1, A, e B21  e poucas no 1122. Muitos poros ao 
longo de todo o perfil. 
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Perfil: 31 	 Município: Irituia. PA. 

Amostra Sêca 1 
Horizonte Ao Ar (%) pH 

Amos- Equi- 

trade valeu- 
1 Lab . todo 

Cas- 	1 Umi- 
Sfm- Profun- Calhaus calho 1 Água KCl N dado 
bolo didade > 20 20-2 

cm mm mm 

32.884 Ai 0-20 O O 4,0 3,9 12 
32.885 A 3  - GO O O 4,8 4,0 13 
32.886 B21 -140 O O 5,0 4,1 13 
32.887 B22 -220 O O 5,1 4,2 13 

Ataque Por 112804 	D-1,47 p 
(%) Al203 Assi- 

____________  ki kr miM- 
vel Fe203 

S103 Al203  Fe203  TIO3 P205 ppm 

8,4 7,1 1,3 0,50 0,03 2,01 liso 8,59 5 
9,4 8,9 1,6 0,55 0,03 1,80 1,61 8,72 3 

10,4 9,7 1,7 0,58 0,03 1,82 1,64 8,96 2 
9,2 9,4 1,2 0,54 0,03 1,66 1,60 2,49 1 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) V 

- (Sat. 
do 

100.Al 

Valor Valor bases) Al+ 5 
Ca Mg K Na' 5 Al H T 

(Soma) (Soma) 

0,3 0,08 0,04 0,4 1,1 3,4 4,9 8 73 
0,3 0,08 0,02 0,4 0,8 2,1 3,3 12 07 
0,3 0,07 0,03 0,4 0,5 1,2 2,1 19 56 
0,3 0,09 0,04 0,4 0,3 0,7 1,4 29 43 

Composiçfto Cranulom&rica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

O disper- Grau Silte 

Areia 1 C% N% - N 
a s em 
Água culação  

de fio-  

Areia fina Silto 1 Argila % 
Argila 

grossa 0,20- 0,05- <0,002 
2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

0,87 0,09 10 50 26 O 18 7 50 0,22 
0,59 0,06 10 48 24 6 22 11 50 0,18 
0,22 0,03 7 45 25 6 24 O 100 0,17 
0,15 0,02 8 43 30 6 21 O 100 0,24 
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Análise Mineralógica 

- Artia Grossa - 100% de quartzo hialino, muitos rolados, outros com 
aspecto de torrões de açúcar; traços de concreções 
ferruginosas e turmalina. 
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Perfil - 32 

Descrição de campo - 36 ItE (PItO.AG). 

Data - 14/5/66. 

Classificação - Latosol Amarelo (distrófico) textura média fase floresta semi-
sempre-verde (intermediário para Podzólico Vermelho Amarelo?). 

Localização - A 1 km do rio Mucajal em direção a Caracaraí. Município de 
Caracaraí. Território de Roraima. 

Situação e decliv.e - Corte de estrada em meia encosta de elevação com 5 a 
87o de declive. 

Drenagem - Bem drenado. 

Litologia e Ponnação Geol.ógica - Formação Barreiras. Terciário. 

Material originário - Sedimentos areno.argilosos. 

Uso atual - Nenhum. 

Jielêpo - Suave ondulado. 

Vegetação - Floresta scmi-sernpre.verde. 

A1  - O - 20 cm, bruno acinzentado muito escuro (10YR 3/2); areia fran-
ca; não plástico e não pegajoso. 

- 00 - 120 cm, bruno amarelado claro (lOYlt 6/4); franco argilo-are-
noso; plástico e pegajoso. 

133  - 180 - 220 cm, bruno amarelado claro (lOYlt 6/5), com mosqueado; 
argila arenosa; plástico e pegajoso. 

Observações - Coletadas amostras apenas dos horizontes A 1, 	e B3. 
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Perfil: 32 	 Município: Caracaraí. 1IR. 

Amostra sêca 
Horizonte Ao Ar (%) p11 

Amos- Equi- 

tra de valen- 
de Lab. 

'r'n- Calhaus Cas-
calho 

Umi-
dado 

bolo didade >20 20-2 Água KC1N 
cm mm mm 

1954 A1 0-20 O 2 4,9 4,3 6 
1955 113 00-120 O 4,5 4,2 15 
1956 B3 180-220+ O 2 5,3 4,6 18 

Ataque Por 112S0 	D-147 1 1 
(%) Al203 	1 ASSI- 

kulkr Imilá- 
vel 

____-  
PeaOa 

8103  Al203 Fe203 	TIO2  1 	P205 1 ppm 

3,5 2,8 .0,6 0,48 0,02 2,12 2,10 7,42 2 
12,9 11,0 1,4 0,71 0,03 1,99 1,85 12,39 X 
18,6 15,7 2,3 0,85 0,04 2,01 1,84 10,76 O 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 

100.At -- (SaL  

Valor Valor de 
bs) Al+S 

Ca M K NC 8 Alt' H T 
(soma) (soma) 

0,7 0,00 0,04 0,8 0,3 2,2 3,3 24 27 
0,2 0,01 0,03 0,2 0,5 0,8 1 	1,5 13 71 
0,2 0,01 0,03 0,2 0,2 1,0 1,4 14 50 

Composiço Granulométrica (%) 
D1sperso com NaOH _____ ____ Argila Grau -- -- disper- de fio- Silte 

C% N% 
- N Areia Meia Silte Argila 

saem 
Água Argila 

grossa fina 
0,20-  0,05- <0,002 / 

20,20 -o,os -0,002- mm 

0,48 0,06 8 79 8 6 7 2 71 0,80 
0,21 0,03 7 54 10 7 29 O 100 0,24 
0,08 0,03 - 40 11 9 40 O 100 0,23 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 06% de quartzo, grãos hialinos, alguns com aderência de 
óxido de ferro, poucos grãos com as faces levemente desa-
restadas; 37o de concreções argilo-leitosas, concreções fer-
ruginosas e ilinenita; 17o  de carvão. 

Cascalho - 1007o de quartzo, grãos leitosos, triturados, alguns corroí-
dos, muitos com aderência de óxido de feno; traços de 
carvão. 

- Areias - 977o de quartzo, grãos hialinos e leitosos, alguns grãos com 
aderência de óxido dc ferro; 3% de ilinenita. 

Cascalho - 08% de quartzo, grãos leitosos, alguns triturados, muitos 
com aderência de óxido de ferro; 27o  de concreções ferru-
ginosas; fragmentos de rocha silicificada. 

133  - Areias - 907o de quartzo, grãos hialinos e leitosos, alguns com ade-
rência de óxido de ferro; 17o de óxido de ferro (na areia 
fina); traços de turmalina. 

Cascalho - 100% de quarzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
muitos grãos corroldos. 
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Perfil - 33 

Descrição de campo - 34 AM (PiO-AO). 

Data - 12/5/66 

Classificação - Latosol Amarelo (distrófieo) textura média fase floresta senn-
sempre-verde. 

Localização - Entroncamento da Bl1-17 com a rodovia Manaus-Itacoatiara, 
logo após o Tgarapé da Bolívia. Município de Manaus. Amazonas. 

Situação e declive - Corte de estrada em meia encosta de elevação com 5 a 
8% do declive. 

Drenagem - Bem drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e 1"onnação Geológica - Forrnaçao Barreiras. Tereiário. 

Material originário - Sedimentos areno-argilosos. 

Uso atual - Nenhum. 

Relêvo -. Suavo ondulado. 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. 

AI  - O - 30 cm, bruno acinzentado escuro (10YR 4/2, úmido) e bruno 
muito claro acinzentado (10YR 7/5, sêco); franco arenoso; 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

- 100 a 150 em, amarelo brunado (OYTI 6/6); franco argilo-arenoso; 
plástico e pegajoso. 

Observações - Coletadas amostras apenas dos horizontes A 1  e 
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Perfil: 33 	 Município: Manaus. AM. 

Amostra Sêca 
1 horizonte Ao Ar (%) pH 

Equi- 
Amos- _______ _______ _______ valen- 
tra de te de 

______ 

Lab. 
fle Profua- Calhaus dade 

bolo didade >20 20-2 Água lCd li 
cm mm 

1951 A1 0-30 0 1 4,8 4,5 10 

1952 E2 100-150+ O 1 5,0 4,6 13 

Ataque Por 11 2SO4 	D-1,47 1• 	p 
(%) Al203 i 	Assi- 

Id kr Imilá-
1 	vel 

______________________ 
Fe203  

Si02  Al203 Pe203  TiO2  P206 
j 	

ppm 

6,1 1 	6,2 1,0 0,36 0,01 1,67 1,52 10,17 1 
8,0 8,8 1,9 0,29 0,01 1,55 1,36 7,17 x 

Complexo Sortivo 	 - 
(mF/lOOg) Valor 

V 100.Al 
(  Sal. 

Valor Valor de Al+S 

Cl 

Mg 1C Na4  8 AJ H4  T bases) 
(Soma) (Soma) % 

0,3 1 	
0,04 0,02 0,4 0,8 3,0 4,2 10 67 

0,2 0,03 0,01 0,2 0,3 0,8 1,3 13 60 

Composição Granulométrica (%) 
DispersAo com NaOH 

Argila Grau 
O -- disper- flo— Silte 

C% N% - 
N Areia 	 Silte 	Argila 

saem 
Água Argila 

fina grossa 	020- 	0,05- 	<0,002 % 
2-0,20. 	

405 	
-0,0002 	mm 

0,74 0,06 12 67 11 6 16 7 56 0,38 
0,17 0,02 9 64 11 1 22 O 100 0,14 
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Análizo Mineralógica 

A1 - Areias - 097o de quartzo, grãos hialinos, grãos com inclusão de um 
material escuro, poucos grãos com aderência de óxido de 
ferro; 1% de carvão; traços de detritos e ilmenita. 

Cascalho - 99% de quartzo, a maioria dos grãos com aderência de um 
material argiloso pardo ;  1% de concreções argilosas pardas 
e concrcções argilo-humosas. 

132 - Areias - 1007o de quartzo, grãos hialinos e concreçêes argilo-leito.. 
sas; traços dc ilmenita (na areia fina). 

Cascalho - 05% de quartzo, grãos leitosos, alguns triturados, 1 grão 
com as faces bem desarestadas; 57o de conere'ões ferrugi-
nosas com inclusões de quartzo e concrcções argilo-leitosas. 
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Perfil - 34 

Descrição de campo - 37 ER (PRO-AG). 

Data - 15/5/66. 

Classificação - Latosol Amarelo (distrófico) textura média fase cerrado. 

Localização - A 4 1cm de Boa Vista em direção a Caracaraí, aproximadamen-
te a 300 metros do Ribeirão Picumã. Município de Boa Vista. Território 
do Roraima. 

Situação e declive - Corte de estrada situado cm relêvo plano com O a 3% de 
declive. 

Altitudá - 140 metros. 

Dre'nagem - Bem drenado. 

Erosão - Laminar ligeira a moderada. 

Litologia e Formação (leológica - Formação Boa Vista. lloloceno. 

Material originá rio - Sedimentos areno-argilosos. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Relêvo - Plano a suave ondulado. 

Vegetação - Cerrado ralo com estrato graminóide de capim têso. 

A1 - P - 15 cm, bruno acinzentado escuro (lOYlt 4/2); franco arenoso; 
duro, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara. 

A3  - 15 - 40em, bruno amarelado (10YII 5/4); franco argilo.arcnoso; 
duro, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

- 40 - 70 cm, bruno amarelado (10YR 5/5); franco argilo-arenoso; 
ligeiramente duro, plástico, e pegajoso; transição plana e 
difusa. 

70 - 170 cm, bruno forte (7.5YR 5/6); franco argilo.arenoso; ma-
cio, plástico e pegajoso. 

Observações - Raízes finas até 150 cm. 
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Perfil: 34 	 Município: Boa Vista. Bit. 

Amostra Sêca 
horizonte Ao Ar (%) p11 

Am  os-  Equi-, 

tra de 
_____________ _____________ valen- 

Lab. dej 

a.' . Sím- Frofun- a aus c 1h Cas-  

j 
um!- 
dade 

bolo didade >20 2ca0o Água 1 KC1 N __ mm  rum 

1957 A1 0- 15 O )< .4,8 3,9 6 
1958 A3 -40 O 4,9 4,0 10 
1959 l3 -70 0 4,9 4,1 12 	1 
1960 Bi -170+ O 1 5,2 4,3 15 

Ataque Por 112504 	D-1,47 
(%) . 	. . Al203 Assi- 

__________________________________________ Id kr 
Fe203 

inili- 
vei 

Si02 Al203 	Fe203 TiO2 P~os . 

5,7 4,9V 0,9 0,40 0,01 1,98 1,77 8,57 2 
7,8 7,7 1,5 0,60 0,01 1,72 1,53 8,10 1 

10,6 1 	8,5 1,5 0,64 0,01 2,12 1,91 8,86 1 
15,0 J 	12,5 2,2 0,93 0,01 2,04 1,84 8,94 X 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 

(Zt 100.Ai 
-- 

Valor Valor 
bs)  Ai-j-S 

Ca Mg hC Na 8 
Al 

11 T 
(Soma) (Soma) 

0,3 0,03 0,03 0,4 0,4 1,3 2,1 19 50 
0,4 0,01 0,02 0,4 0,5 1,2 2,1 19 56 
0,3 0,01 0,02 0,3 0,3 1,1 1,7 18 50 
0,3 0,01 0,02 0,3 0,2 1,1 1,6 19 40 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII 

C ______ _____ ______ _____ ____ _____ ______ _____ Argila 
disper- Grau Silte 

- 

Areia Areia Silte Argila 
C% N% sa Citi 

Água 
de fio- 
culação Argila 

grossa fina 
020-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 -6,os -0,002 mm 

0,43 0,06 7 67 15 5 13 9 31 0,38 
0,26 0,05 5 50 21 8 21 16 24 0,38... 
0,20 0,03 7 46 22 8 24 2 92 0,33 
0,17 0,03 6 42 18 9 31 O 100 0,29 
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Análise Mineralógica 

A 1  - 	 Areias - 100% de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
alguns grãos triturados; traços de concreçêes ferruginosas 
com inclusões de quartzo e ilmenita. 

Cascalho - 997o de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro; 
1% do concreções ferruginosas. 

A3  - 	 Areias 997o de quartzo, grãos hialinos, a maioria com aderência 
de óxido de ferro; 1% de ilmenita. 

Cascalho - 100% de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro; 
traços de ilmenita. 

- 	 Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, grãos com aderência de 
óxido de ferro; traços de magnetita. 

Cascalho - 99% de quartzo, uns triturados, uns com aderência de óxi- 
do de ferro; 	1% 	de concreções ferruginosas; traços de 
detritos. 

113 - 	 Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, alguns com aderência de 
óxido de ferro; traços de ilmenita. 

Cascalho - 100% de quartzo, grãos com as faces levemente desaresta- 
das, alguns com aderência de óxido de ferro. 
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Perfil - 35 

Descrição de campo - 85 MT (PRO-AG). 

Data - 2/10/67. 

Classifica çâo - Latosol Roxo (distrófico) textura argilosa fase floresta semi-
sempre-verde. 

Localizaâo - Estrada Dourados-Itaporã, a 5,5 km de Dourados; a 3,5 lan da 
margem esquerda da estrada. Município de Dourados. Mato Grosso. 

Situação e declive - Trincheira aberta no interior da floresta, sendo a dccli. 
vidade da ordem de 3%. 

Altitude - 350 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação (Jeológica - Eruptivas básicas. Rético. 

Material originário - Produto da decomposição de eruptivas básicas. 

Uso atual - Em áreas desmatadas eultivos de milho, mandioca, banana, fei-
jão e arroz. 

Relêvo - Suave ondulado. 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. 

O -. 4 - O cm, camada composta de detntos vegetais o matéria orgâ-
nica em decomposição. 

A1  - O - 10 em, vennelho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido), ver-
melho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido amassado), ver-
melho escuro acinzentado (1YR 3/5, sêco) e vennelho ama-
relado (4YR 4/7, sêco triturado); muito argiloso; modera-
da muito pequena a grande granular; poros comuns peque-
nos e grandes; ligeiramente duro, friável, plástico, pegajo-
so a muito pegajoso; transição plana e clara. 

A, - 10 - 21 em, vermelho escuro acinzentado (1011 3/3, úmido), bruno 
avermelhado escuro (2.5YR 3/4, úmido amassado), verme-
lho escuro acinzentado (1YJt 3/5, sêco) e vermelho ama-
relado (4Ylt 4/7, sêco triturado); muito argiloso; mode-
rada média a muito grande granular; poros comuns peque-
nos e grandes; ligeiramente duro, friável, plástico e pe-
gajoso; transição plana e gradual. 

Bi - 21 - 43 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido), verme-
lho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido amassado), verme-
lho escuro acinzentado (1YR 3/5, sêco) e vermelho amare-
lado (4YR 4/7, sêeo triturado); muito argiloso; maciça 
porosa "in situ" que se desfaz em granular, blocos suban-
gulares e terra fina; macio a ligeiramente duro, friávei a 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e ra-
dual. - 
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1321 - 43 - 87 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido), verme-
lho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido amassado), verme-
lho escuro (1YIL 3/6, sêco) e vermelho amarelado (4Ylt 4/8 
sêco triturado); muito argiloso; muito pequena a pequena 
granular com aspecto maciço muito poroso muito pouco 
coeso "in situ"; macio, muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa. 

13,2 • - 87 - 126 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido), verme-
lho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido amassado), verme-
lho escuro (1YR 3/6, s&o) e vermelho amarelado (4YR 4/8 
sêco triturado); muito argiloso; muito pequena a pequena 
granular com aspecto maciço muito poroso muito pouco 
coeso "in situ"; macio, muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa. 

B ss  - 126 - 252 cm', vermelho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido), ver-
melho escuro acinzentado (1011 3/4, úmido amassado), ver-
melho escuro (lYlt 3/6, sêco) e vermelho amarelado (4YIt 
4/8, sêco triturado); muito argiloso; muito pequena a pe-
quena granular com aspecto maciço muito poroso muito 
pouco coeso "in situ"; macio, muito friável, plástico e pe-
gaj oso. 

Observações - A partir de 1,60m foi usado o trado de caneco. Atividade bio-
lógica presente nos horizontes A 1, A, e B 1, sendo mais intensa no A,. Pre-
sença de grumos nos horizontes A 1, A, e B, que se desfazem com dificul-
dade. Raízes abundantes no A 1, muitas no A, comuns no 13 e 1321, pou-
cas no e escassas no 1323. Raízes primárias e secundárias com diâme-
tro variando de 1 mm até 5 em. 
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Perfil: 35 	 Ivtunidpio: Dourados. MT. 

Amostra Saca 
horizonte Ao Ar (%) p11 

Amos- Equi- 

Ira de . valen-
te d Lab. Une- i Profun- Calhaus Cascalho (jade Símbolo didade >20 20-2 Ãgia KCI N 

cm mm mm 

.3138 Ai 0-10 ° :  O 5,4 5,0 36 
3139 A3  -21 O 0 4,4 4,1 31 
3140 B -43 O O 4,5 4,0 30 
3141 1321 - 87 0 0 5,0 4,2 31 
3142 1322 -126 O . 	O 4,9 4,2 31 
3143 13?3 - -252+ O 2 5,1 4,3 31  

Ataque Por 11 2SO4 	D-1,47 	. P 
(%) . Al203  Assi- 

_____________  Id kr mil-
vel Fe20 3  

SiOg  Al203  }'e 203  TIO2  P206 ppm 

22,6 1 	10,0 24,2 4,00 0,13 2,02 1,12 1,23 	1 7 
25,1 1 	22,0 25,9 3,92 0,22 1,86 1,08 1,30 	1 1 
25,2 1 	23,3 26,9 3,91 0,10 1,84 1,06 1,36 	1 x 
26,1 1 	23,6 27,2 3,83 0,09 1,88 1,03 1,36 	1 
26,0 23,9 27,0 3,77 0,09 1,85 1,03 1,39 	1 . 	x 
26,2 24,1 27,1 3,02 0,03  1,85 1,08 1,40 	1 x 

Complexo Sortivo Valor (mE1lOOg) 

(Sat. 

b:s) 

100.AI  

Valor Valor uiis 
Cate Mg 4  K Na 5 A1 1I T 

(Soma) (Soma) 

10,0 3,0 0,61 0,04 14,6 0,2 7,6 22,4 65 1 
1,4 1,4 0,24 0,02 3,1 2,5 6,5 12,1 26 45 
0,5 0,7 0,13 0,02 1,4 3,1 5,4 0,9 14 	: 69 
0,2 1,5 0,02 0,02 1,7 1,9 4,1 7,7 22 53 
0,1 1,1 0,06 0,02 1,3 1,8 3,3 6,4 20 58 
0,1 0,5 0,17 0,02 0,3 1,0 3,2 5,9 14 70 

Composição Granulométrica (%) 
Disjiiersão com NaOF{ Argila 

O disper- Grau Silte 
0% N% - Areia saem deflo- 

Argila N Areia fina Silte Argila Água  cu]a$o  
grossa 0,20- 0,05- <0,002 % 2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

3,76 0,44 7 6 17 70 42 40 0,24 
1,68 0,19 9 6 5 11 78 54 31 0,14 
1,14 0,12 10 5 6 11 78 O 100 0,14 
0,66 0,07 0 6 5 10 79 O 100 0,13 
0,50 0,05 lo 5 11 79 O 100 0,14 
0,35 0,04 9 5 5 13 77 O 100 0,17 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 2% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados; 47 o  de 
concreções feno-argilosas; 4% de concreções ferruginosas; 
1% de concreções manganosas; 64% de detritos; 257o de 
magnetita; traços de mica. 

A3  - Areias - 37o  de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados; 85% de 
inagnetita; 5% de detritos; 57o  de concreções ferro-argi-
losas e ferruginosas; 27o de concreções manganosas; tra-
ços de mica e feldspato. 

- Areias - 4% de quartzo hialino, grãos corroidos, triturados; 86% de 
magnetita; 7% de concreções ferro-argilosas e ferrugino-
sas; 29ó de detritos; 1% de concreções manganosas; tra-
ços de fragmentos de sílica. 

1121 - Areias - 4% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados; 887o dc 
magnetita; 57o de concreções ferruginosas e ferro-argilo-
sas; 2% de detritos; 1% de concreçõcs manganosas; traços 
de concreções argilosas claras, fragmentos de sílica e mica. 

1122 - Areias - 4% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados; 88% de 
magnetita; 6% de concreções ferruginosas e ferro-argilo-
sas; 17o de detritos; 1% de concreções manganosas; traços 
de concreções argilosas claras, fragmentos de sílica e felds-
pato. 

1123 - Areias - 39ó  de quartzo hidino, grãos corroídos, triturados; 91% de 
magnetita; 57o de concreções ferruginosas e ferro-argilo-
sas; 1% de concreções manganosas; traços de detritos e 
feldspato. 

Cascalho - 997o de concrcções ferruginosas, muitas pisolíticas e con-
ereções ferro-argilosas; 1% de magnctita; traços dc con-
creções manganosas. 
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Perfil - 36 

Descrição de campo - 8 MT (PiO-AO). 

Data - 4/7/65. 
Classificação - Latosol Roxo (distrófico) textura argilosa fase cerrado. 

Localização - BR-29, entre Rosário-Oeste e Vilhena, 43 km antes da Pensão 
do Alemão. Município de Diamantino. Mato Grosso. 

Situação e declir.e - Trincheira em parte alta de chapada, com declive de 
1 a 2%. 

Altitude - 440 metros. 
Drenagem - Acentuadamente drenado. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Litologia e Formacão Geológica - Região de contacto da Série Parecis (Me-

sozóico Indiviso) e eruptivas básicas. Rético. 
Material originário - Presumivelmente eapeamento residual pseudo-autóctone. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Uclêvo - Pràticamente plano, com pendentes de várias centcnas de metros. 
Declives de O a 57o na área. 

Vegctação - Cerrado a.rbórco-arbustivo pouco denso. 

0 - 20 cm, vermelho escuro acinzentado (OH. 3/3); argila; forte 
muito pequena a média granular; ligeiramente duro, mui-
to friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e gradual. 

A, - 20 - 45 em, vermelho escuro acinzentado (011 3/4); muito argilo-
so; fraca muito pequena a pequena granular; ligeiramente 
duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pcgajoso; transição plana e difusa. 

- 45 - 130 em, vermelho escuro acinzentado (10H 3/4); muito argilo-
so; muito pequena a pequena granular com aspecto maci-
ço muito poroso muito pouco coerente "in situ", notando-
se alguns nódulos de 2 a 5 mm de diâmetro; macio, muito 
friável, ligeiramente plástico e pcgajoso; transição plana 
e difusa. 

- 130 - 220 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/3.5); muito argi-
loso com cascalho; muito friável, plástico e pegajoso; tran-
sição plana e difusa. 

- 220 - 280 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/3); muito argilo-
so com cascalho; muito friável, plástico e pegajoso; tran-
sição plana e difusa. 

E23  - 280 - 310 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/3); muito argi-
loso com cascalho; muito friávcl, plástico e muito pegajoso. 

Observações - Trinel1eira de 70 cm, daí em diante usou-se trado de caneco. 
Muitas raízes faseicularcs no tôpo do A,, de 1 a 2 mm de diâmetro. Co-
muns no A 3 ; daí em diante diminuem gradativamente até a base da trin-
cheira. Poucos poros no A, e A3 ; daí em diante muito poroso, predomi-
nando os de menos ele 1 mm de diâmetro. Grãos de quartzo desarestados 
de diâmetrn até 2 mm visíveis ao longo de todo o perfil. 
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Perfil: 36 	 Município: Diamantino. MT. 

Amostra Sêca 
horizonte Ao Ar (%) p11 

AIflOS Equi- 
tra de valeu- 
Lab. te de 

n.e 
Sím- 

Profun- Calhaus ° 
rum  

Umi-
dade 

bolo didade > 20 Áa ICCI N 
cm mm 

1256 Ai 0-20 O 2 5,2 4,3 28 1 
1257 A3 -45 O 2 5,4 4,5 26 
1258 B1 -130 O 3 5,5 5,1 27 i 
1259 B2i -220 O 4 5,5 6,1 • 27 1 
1260 B22 -280 O 4 5,7 6,4 26 
1261 Bss -310+ O 4 5,8 6,2 27  

Ataque Por 11SO4 	0-1,47 1' 
(%) Al203 AS- 

______  kr inilá- 
vel Pe20 

S02 AiO3 Fe 2O3  TIO2  P2O5 ppm 

6,3 29,3 21,0 1,69 1 	0,07 0,37 0,25 2,19 1 
6,2 31,0 21,7 1,75 0,00 0,34 0,24 2,24 1 
6,2. . 32,2. 23,1 1,86 0,05 0,33 0,22 2,19 X 
59 32,8 22,9 1,96 0,04 0,31 0,21 2,25 
5,8 31,8 23,3 1,94 0,04 0,31 0,21 2,14 >< 
6,4 1 	33,6 23,1 2,11 0,04  0,32 0,23 2,28 X 

Complexo Sortivo Valor 1 
(mE/lOOg) V 

(Sat. 
de' 1 

1 	100.AI 

1 Valor 1 Valor bases) 1 	A14-S 
CC Mg JQ1  NaI 8 IAIm 11 T 1 

(Soma) (Soma) 

0,7 0,07 0,07 0,8 0,7 7,3 8,8 9 47 
0,6 0,03 0,07 0,7 0,3 5,1 6,1 11 30 
0,6 0,01 0,06 0,7 O 3,1 3,8 18 O 
0,6 0,01 0,06 	. 0,7 O 1,2 1,9 37 O 
0,6 0,01 0,07 0,7 O 1,1 1,8 39 O 
0,6 0,01 0,06 0,7 O 1,0 1,7 41 O 

Composição Granulométrica (%) . 1 

Dispersão com IhOhl Argila 
C disper- Grau 1 	Silte 

1 -. -- 
0% N% - 

N Areia A Silte Ar g a 
sa em 
Água 

de fi o- 
culação 

______ 
Argila 

grossa fi.t 
020- 0.05- <0,002 % 2-0,20 -4,os -0,002 mm 

2,08 0,11 19. 11 11 24 54 8 85 0,44 
1,37 0,08. 17 8 10 20 62 14 77 0,32 
0,70 0,04 18 8 9 11 72 O 100 0,15 
0,36 0,02 18 7 10 19 64 27 58 0,30 
0,26 0,01 - 9 913  69 25 64 0,19 
0,25 0,01 - 8 8 	1  15 69 24 65 0,22 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 40% de concreç6es ferruginosas hematíticas com inclusões 
de quartzo; 407o de quartzo com aderência de óxido de 
ferro, alguns grãos com faces bem desarestadas, alguns 
grãos triturados; 107o de concreções magnetíticas e mag-
netita; 10% do detritos; traços de carvão. 

Cascalho - 60% de quartzo leitoso, com aderência de óxido de ferro, 
muitos grãos com verniz ferruginoso; 407o de concreções 
ferruginosas; traços de detritos. 

A, - Areias - 50% de quartzo, a maioria com aderência de óxido de fer-
ro, alguns grãos triturados; 40% de concreções ferntgino-
sas; 10% de concreções magnetíticas; traços de concreções 
argilo-leitosas, detritos e carvão. 

Cascalho - 85% de quartzo com aderência de óxido de ferro, muitos 
grãos triturados, alguns grãos corrugados, outros eorroí-
dos; 15% de concreçóes ferruginosas, muitos com inclu-
sões de quartzo; traços de eoncreçóes argilo-ferruginosas. 

B 1  - Areias - 45% de quartzo hialino, alguns grãos com as faces bem 
desarestadas, muitos grãos com aderência de óxido de fer-
ro; 40% de eonereçôcs ferruginosas; 15% de conereções 
magnetíticas; traços de carvão o detritos. 

Cascalho - 85% dc quartzo com aderência de óxido de ferro; 15% 
de concreçêes fernginosas, muitas com inclusões de quart-
zo; traços de carvão, concreções argila-ferruginosas e con-
ereções magnctíticas, 

13, 1 -  Areias - 50% de quartzo hialino, muitos grãos com aderência de 
óxido de ferro; 40% de concreçóes ferruginosas; 107o do 
magnetita. 

Cascalho - 85% de quartzo triturado, com aderência de óxido de fer-
ro ;  15910 de concreções ferruginosas com inclusões de quart-
zo- 

132 - Areias - 50% de quartzo com aderência de óxido de ferro, muitos 
grãos corroídos; 40% de concreções ferruginosas com in-
clusões de quartzo; 10% de magnetita. 

Cascalho - 007o de quartzo triturado, com aderência de óxido de fer-
ro, alguns grãos milonitizados; 10% de conereções ferru-
ginosas. 

- Areias - 45% de eoncrcções ferruginosas; 45% de quartzo com ade-
rência de óxido de ferro, muitos grãos hialinos, alguns 
grãos eorroídos, muitos grãos triturados; 10% de concre-
ções magnetíticas; traços de conereções ferromanganosas. 

Cascalho - 80% de quartzo com aderência de óxido de ferro, muitos 
grãos triturados; 20% de concreções ferruginosas. 



- 236 - 

Perfil - 37 

Descriçílo de campo - 20 GO (PiO-AO). 

Data - 26/4/66, 

Classificaç6o - Latosol Roxo (distrófico) textura argilosa fase cerrado. 

Localização - Estrada Rio Verde-Jataí. Lado direito, a 4 km da entrada de 
Rio Verde e a 80 in da estrada (próximo ao aeroporto). Município de Rio 
Verde. Goiás. 

Situação e declive - Trincheira situada em têrço superior de elevação; deeli-
vidade de 1%. 

Altitude - 690 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Emptivas básicas. Rético. 

Material originário - Basaltito. 

Uso atual - Pa.stagens de capim-gordura. 

Relêvo - Suave ondulado, com pendentes retas e longas, colinas de tôpos es-
batidos e vales em "V" aberto. 

Vegetação -_ Atual - Cerrado com substrato de capim-gordura. Primitiva 
- Cerrado. 

A 1  - O - 17 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/3); argila; mode-
rada muito pequena a média granular; ligeiramente duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

17 - 36 cm, vermelho escuro acinzeiftado (1011 3/3); argila; fraca 
pequena a média granular; ligeiramente duro, friável, plás-
tico e pegajoso; transição plana e difusa. 

- 36 - 78 cm, vennelho escuro acinzentado (1011 3/4); argila; peque-
na a média granular, com aspecto maciço muito poroso mui-
to pouco coeso "in situ"; muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual. 

- 78 - 250 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/4); argila; muito 
pequena a pequena granular, com aspecto maciço muito po-
roso muito pouco coeso "in situ"; muito friável, plástico e 
muito pegajoso; transição plana e difusa. 

- 250 - 320 cm, vermelho escuro (1011 3/5); muito argiloso; muito 
plástico e muito pegajoso. 

Observações - Raízes finas e abundantes no A 1; finas e comuns no A,, dimi-
nuindo gradativamente até o início do 13,. Presença de formigueiros. A par-
tir de 170 cm usou-se o trado. 
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Perfil: 37 	 Município: Rio Verde. GO. 

Horizonte Amostra Sêca 
plI Ao Ar Equi- 

Amos. 1 valen- 
1 trade tede 

Lab. Sím- Profim- Calhaus Cascalho' Umi- 

bolo didade > 20 20-2 	1 Água KC1 N dade 
cm mm mm 

1919 A1 0- 17 O O 4,6 4,5 24 
1920 Aa - 36 0 O 4,9 4,8 22 
1921 fl1 - 78 0 O 5,1 5,3 24 
1922 fl -250 O O 5,4 5,7 24 
1923 E22  -320+ O O 5,5 6,5 25 

Ataque Por 11 2SO4 	13-1 1 47 
(%) Al203  Assi- 

______________  id kr milá- 
vel Fe203 

Si02  Al 203 Fe203 TIO? P2O5 ppm 

5,0 1 	19,0 21,3 4,62 0,23 0,45 0,26 1,40 4 
5,3 1 	20,0 22,2 4,89 0,21 0,45 0,26 1,41 1 
5,4 1 	21,3 23,7 5,28 0,23 0,43 0,25 1,41 X 
5,6 1 	22,1 24,5 5,28 0,21 0,43 0,25 1,41 X 
4,7 23,1 2,5 5,52 0,18 6,35 0,20 1,42 O 

Complexo Sortivo Valor 
(mEJlOOg) V 1 

(Sat. 1 	100.A1 
1 Valor Valor de 

Ca M K Na 5 Al 1I T bases) 1 M+S 
(Soma) (Soma) % 

0,4 0,07 0,03 0,5 0,5 5,9 6,9 7 50 
0,3 0,04 0,03 0,4 0,2 4,3 4,9 8 33 
0,2 0,03 0,03 0,3 O 3,3 3,6 8 0 
0,3 0,02 0,03 0,3 O 2,8 3,1 10 0 
0,3 0,01 0,03 0,3 O 1,4 1,7 18 O 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C 
_________ 	_______ _________ _________ 
_____ - disper- Grau 

de fio- 
Silte 

____ 
C% N% - 

N Areia 	Areia 	Silte 	Argila 
saem 
Agua culação Argila 

fina

Z5 	0 	0,05- 	<0,002 % 
- 	- 	-0,002 	mm 

1,55 0,10 16 27 7 17 49 32 35 0,35 
1,19 0,07 17 25 8 14 53 41 23 0,26 
0,68 0,05 14 21 8 16 55 O 100 0,29 
0,57 0,03 - 22 8 14 56 O 100 0,25 
0,24 0,02 - 17 7 14 62 3 95 0,23 
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Análise Mineralógica 

A 1  - Areias - 857o de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, grãos 
com aderência de óxido de ferro; 15% de ilmenita magnéti-
ca, concreçôes ferruginosas e magnetita. 

A. - Areias - 807o de quartzo, grãos hiaiinos, a maioria com as faces bem 
desarestadas, muitos com aderência de óxido de ferro; 20% 
de magnetita, concreções ferruginosas e ilxnenita magnética; 
traços de detritos. 

- Areias - 907o de quartzo, grãos hialinos, a maioria com as faces bem 
desarestadas, muitos com aderência de óxido de ferro; 10% 
de concreç6es ferruginosas e magnetita; traços de fragmen-
tos de opala. 

- Areias - 70% de quartzo, grãos desarestados, muitos com as faces bem 
desarestadas; 30% de concreções ferruginosas e magnetita. 

- Ateias - 60% de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, alguns 
com as faces corrugadas, grãos triturados; 407o de concre-
ções ferruginosas, ilmenita magnética e magnetita; traços 
de detritos. 
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Perfil - 38 

Descriçá-o de campo - 54 MT (PRO-AG). 

Data - 3/6/66. 
Classificação - Latosol Roxo (distrófico) textura argilosa fase cerrado. 

Localiza çáo - Estrada Rio Brilhante-Maracaju, a 32 lan de Rio Brilhante e 
a 100 in do lado direito da estrada. Município de Rio Brilhante. Mato 
Grosso. 

Situação e declive - Trincheira em meia encosta de elevação, cora declive de 
2%, sob cobertura de gramíneas não identificadas. 

Altitude - 400 metros. 
Drenagem - Acentuadamento drenado. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Litologia e Fonnação Geológica - Eruptivas básicas. R&ico. 

jlJaterial originário - Produto de alteração de rochas eruptivas básicas, 

liso atual - Pastagem natural. 
Relêvo - Suave ondulado. Superfície pouco dissecada, apresentando vales 

em "V" muito aberto, com vertentes planas e côneavas de milhares dc 
metros. 

Vegetação - Campo apresentando barba-de-bode e outras gramíneas não iden-
tificadas, pequenos arbustos e pequenas palmeiras acaules. 

A1  - O - 9 cm, bruno avermelhado escuro (2.5Y1t 3/4, úmido), bruno 
avermelhado (2.5Y11 4/4, sêco) e bruno avermelhado (2.5Ylt 
4/4, sêco triturado); muito argiloso; moderada muito peque-
na a pequena granular; duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara. 

A, - 9 - 38 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4, úmido), verme-
lho escuro (2.5YR 3/6, sêeo) e vermelho (2.5YR 4/6, s&eo 
triturado); muito argiloso; fraca muito pequena a média gra-
nular; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual. 

- 38 - .95 em, vermelho escuro (2.5YR 3/6, úmido), vermelho escuro 
(2.5YR 3/6, sêco) e vermelho (2.5YR 4/6, sêeo triturado); 

muito argiloso; muito pequena a pequena granular com aspec-
to maciço muito poroso e pouco coerente "in situ"; ligeiramen-
te duro a duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 

- 05 - 385 em, vermelho acinzentado escuro (1011 3/4, úmido), verme-
lho escuro acinzentado (2.5YR 3/6, sêco) e vermelho (2.5YR 
4/6, sêco triturado); muito argiloso; muito pequena a peque-
na granular com aspecto maciço muito poroso muito pouco 
coerente "in situ"; ligeiramente duro, muito friável, plástico 
e ligeiramente pegajoso. 

Obscrvaçôcs - Para avaliação da textura no campo, com material homogc-
neizado, se fêz necessário trabalhar bem a amostra, devido à presença de 
agregados. Usou-se o trado a partir de 185 cm. Raízes comuns até B 1  e 
raras no B2. 
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Perfil: 38 	 Município: Rio Brilhante. MT. 

horizonte Amostra Séca pli Ao Ar (%) Equi- Amos- 
tra de valen- Densi- Densi- Poro- 

Cas-. 
Lab. te de 

Umi- 
dade 

Aparente 
dade 
Real sidade 

•° Sím- Profun- 
didade 

Calhaus 
> 20 calho  Áa KC1 N 

dade 
bolo 20-2 cm mm mm 

2294 A1 o-9 o O 4,9 3,9 29 1,11 2,92 62 
2295 A3 - 38 O 1 	o 4,8 3,9 30 1 	1,06 2,94 64 
2296 B1 -93 O 1 	x 5,3 4,0 31 11,03 2,96 65 
2297 B2 -385+ O X 5,5 4,0 31 1,04 3,03 66 

Ataque Por 11S0 	D-1,47 1 
(%) Al203  Assi- 

Id lcr 	i mi1 
vel Fe203 

Si02  Al203  Fe2O3 TiO2 P205 Pprn 

22,4 1 	21,7 1 	29,7 5,39 0,13 1,76 0,94 1,15 2 
22,4 1 	21,9 1 	30,5 5,15 0,14 1,74 0,92 1,13 >< 
22,8 1 	23,1 30,0 5,27 0,13 1,68 0,92 1,21 O 
22,3 22,7 31,4 5,38 0,12 1,67 0,89 1,13 O 

Complexo Sortivo Valor 
(mEflOOg) V 

(Sat. bOM 
de 

Valor Valor bases) Al+S 
Ca Mg R Na 5 Al h1 T 

(Soma) (Soma) 

1,0 	0,7 0,15 0,03 1,9 1,8 6,2 9,9 19 49 
0,6 0,06 0,03 0,7 2,1 4,6 7,4 O 75 
0,4 0,02 0,02 0,4 1,3 4,1 5,8 7 76 
0,3 0,02 0,03 0,4 1,1 3,5 5,0 8 73 

- Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII Argila 

disper- 
d?fio-  Silte 

C% N% - 
Ii 

1 
Areia 	1 	Areia 	 Argila 

Silte 
saem 
Agua culão  Argila 

grossa 	fina 	 02 % 
2-0120 	-0,05 

1,47 0,10 15 5 6 22 67 44 34 0,33 
1,33 0,11 12 5 6 20 69 27 61 0,29 

. 0,80 0,07 11 O 5 21 68 3 96 0,31 
0,40 0,04 10 6 5 21 68 O 100 0,31 
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Análise Mineralógica 

A 1  - Areias - 88% de magnetita; 107o de quartzo hialino; 27, de de- 
tritos; traQos de concreQ6es ferruginosas. 

- Areias - 91% de nagrietita e concreções ferruginosas; 87, de quart-
zo hialino; 1% de detritos. 

- Areias - 90% de inagnetita; 89ó de quartzo hialino; 27o  de detri-
tos. 

Cascalho - 907o de conereções ferruginosas; 107o de magnetita. 

- Areias - 90% de magnetita e concreções ferruginosas; 107 o  de 
quartzo hialino. 

Cascalho - 907o de concreções ferruginosas; 10% de magnetita. 
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Perfil - 39 

DescriØo de campo - 27 MT-sul (IBRA). 

Data - 5/9/68. 

Classificação - Latosol Roxo (eutrófico) textura argilosa fase floresta semi-
sempre-verde. 

Localização - Estrada Dourados-Itaporã, 7 km após Dourados, a 300 m do 
lado direito da estrada. Município de Dourados. Mato Grosso. 

Situação e declive - Trincheira em têrço superior de elevação de 2 a 3% dc 
declive. Perfil coletado sob floresta. 

Altitude - 420 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Goolóçjica - Eruptivas básicas. Rético. 

Material orginário - Produto pseudo-autóctone da decomposição de rochas 
eruptivas básicas. 

Uso atual - Reserva florestal. Em áreas desmatadas são feitos cultivos de café, 
milho e trigo. 

Jielêvo - Local-pràticamente plano. Regional - suave ondulado, sendo as 
pendentes longas com centenas de metros de pequeno declive, vales em 
"V" bem aberto. 

Vegetação - Floresta semi.sempre-verde. 

01 - 2 - O cm, horizonte constituído or detritos vegetais em decom-
posição. 

A1  - O - 15 cm, vermelho escuro acinzentado (101t 3/4, úmido e sêco), 
bruno avermelhado escuro (2.5Ylt 3/4, úmido amassado) e 
bruno avermelhado escuro (5YR 3/4, sêco triturado); mui-
to argiloso; forte pequena a média blocos subangulares e 
granular; duro, firme, plástico a muito plástico e pegajoso 
a muito pegajoso; transição plana e clara. 

A3  - 15 - 45 cm, vermelho escuro acinzentado (10R 3/4, úmido, úmido 
amassado e sêco) e bruno avermelhado escuro (5YJt 3/4, 
sêco triturado); muito argiloso; forte pequena a grande 
blocos subangulares e pequena média granular; muito duro, 
firme a muito firme, plástico e pegajoso; transição plana 
e gradual. 

- 45 - 85 cm, vermelho escuro (10R 3/6); muito argiloso; moderada 
a forte pequena a média blocos subangulares e pequena 
granular; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e gradual. 



- 243 - 

B21  - 85 - 140 cm, vermelho escuro (10h 3/6); muito argiloso; muito pe-
quena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso 
"in situ"; macio a ligeiramente duro, muito friávcl, plásti-
co e pegajoso; transição plana e difusa. 

- 140— 300 cnt, vermelho escuro (10h 3/6); muito argiloso com sensa-
ção siltosa; muito pequena granular com aspecto maciço po-
roso pouco coeso "in situ"; macio a ligeiramente duro, mui-
to friável, plástico e pegajoso. 

Observa çôes - Trincheira de 180 cm de profundidade, daí em diajite usou-se 
trado de caneco. Presença de concreçi3cs tipo "chumbo de caça" nos hori-
zontes A. e A. em maior quantidade. Raízes abundantes no A 1  e A,, pou-
cas no B 1  e raras no B,,, com diâmetro variando dc 1 mm a 2 em. Nõo foi 
coletada amostra do O,. 
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Perfil: 39 	 Município: Dourados. MT. 

Amostra Sêca 1 
Horizonte Ao Ar (%) 	1 P" 

Amos- 
1 	Equi- 
1 Densi- 

tra de 
______________ ___________ valen-

1 	te de dade  Densi- » 
Lab. Cas-. 1 	lJmi- Apa- Real sida de 

 ' sim- Profun-
e  didad 

Calhaus 
>20 calho Água 1(01 N 	dade rente 

bolo 20-2 
cm mm mm 

4250 A1 Ø-15 0 1 6,6 6,0 34 0,96 2,87 67 
4251 A3 -45 O 1 5,7 5,2 31 1,26 2,95 58 
4252 B1 -85 O 1 5,0 4,6 33 112 2,86 61 
4253 B2, -140 O 2 5,2 4,8 32 1,09 2,98 64 
4254 022 -300+ O 2 4,2 3,9 32 1,11 2,88 61 

Ataque Por 112504 	D-147 p 
(%) Al203 Assi- 

______  Id kr miM- 
vel Fe203 

SiOz Al203 FelOz TiO2 P205 - ppm 

21,9 19,0 28,1 4,57 0,09 1,96 1,01 1,06 3 
23,9 21,7 28,5 4,43 0,07 1,87 1,02 1,20 O 
25,8 23,7 262 3,97 0,06 1,85 1,09 1,41 1 
25,8 241 26,6 3,95 0,06 1,82 1,07 1,42 1 
24,7 23,9 27,0 4,24 0,05 1,76 1,02 1,38 <1 

Complexo Sortivo 
Valor (mE/lOOg) 	- 

(Sat. 100.A1 

M+S Ct Mg' K Na (Soma) Al" 11 T 
(Soma) de  bs) 

12,5 1 	4,4 0,46 0,08 	17,4 O 1,5 18,9 92 O 
7,0 1 	3,1 0,15 0,04 	10,3 O 2,7 13,0 79 O 
5,0 1 	2,2 0,08 0,03 	7,3 O 3,5 10,8 68 O 
2,5 1 	3,6 0,25 0,03 	6,4 O 2,5 8,9 72 O 
0,8  J 	2,2 0,15 0,05 	3,2 1,1 2,9 7,2 44 26 

Compnsiço Granulométrica (%) 
Disperso com NaOII 

Argila 
O disper- d? Silte  

C% N% - N Areia Saem 
Água %ão  Argila Areia fina Silte Argila 

grossa 0,20- 0,05- <0,002 
2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

292 0,33 9 8 7 21 64 53 17 0,33 
1,21 0,15 8 9 6 16 69 48 30 0,23 
0,87 0,10 9 7 5 11 77 4 95 0,14 
0,48 0,06 8 6 5 12 77 O 100 0,16 
0,31 0,04 8 6 5 14 75 O 100 0,18 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 70% de magnetita, algumas apresentando vestígios de f a-
ces de cristalização, algumas idiomorfas; 24% de conere-
ções ferruginosas e ferromanganosas; 217o de quartzo lua-
uno levemente desarestado; 47o  de detritos. 

Cascalho - 100% de concreçêes ferruginosas lustrosas, muitas piso-
líticas. 

A, - Areias - 61% de magnetita, algumas apresentando faces, algumas 
idiomorfas; 10% do quartzo malmo, alguns grãos leve-
mente desarestados, alguns desarestados; 107o de concre-
ções ferruginosas e ferromanganosas; 15% de ilmenita 
magnética; 47o  de detritos. 

Cascalho - 100% de eoncreções ferruginosas lustrosas e algumas fer- 
romanganosas, pisolíticas na maioria. 

- 	 Areias - 67% de magnetita, algumas com faces, algumas idiomor- 
fas; 207o dc conereções ferruginosas e ferromanganosas; 
7% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e 
bem desarestados, com aderência ferruginosa; 47o de il- 
menita magnética; 2% de detritos; traços de carvão. 

Cascalho - 100% de eoncreç6es ferruginosas lustrosas e algumas fer- 
romanganosas, pisolíticas na maioria; traços de eonereçõcs 
maguetíticas. 

- 	 Areias - 53% de magnetita, algumas com faces, algumas idiomor- 
fas; 15% de quartzo hialino, alguns grãos eorroídos, al- 
guns bem 	desarestados, 	alguns 	levemente 	desarestados; 
15% de concreções ferruginosas e ferromanganosas; 15% 
de ilmenita magnética; 2% de carvão; traços de detritos. 

Cascalho - 100% de concreçôes ferruginosas lustrosas e algumas fer- 
romanganosas, roladas na maioria; traços de concreções 
magnetíticas e detritos. 

- 	 Areias - 54% de magnetita, algumas apresentando faces, algumas 
idiomorfas; 15% dc quartzo hialino, grãos levemente de- 
sarestados, alguns com aderência ferruginosa, poucos com 
leve aderência manganosa; 15% de concreções ferrugi- 
nosas e ferromanganosas; 	15% 	de ilmenita magnética; 
1% de detritos; traços de carvão. 

Cascalho - 1007o de concreçôes ferruginosas lustrosas e algumas fer- 
romanganosas, roladas na maioria; traços do quartzo hia- 
lino, grãos corroídos com aderência ferromanganosa (3 
grãos); detritos e concreçêes magnetíticas. 
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Perfil - 40 

Descrição de campo - 7 110 (PR0-AG). 

Data - 2/7/65. 

Classificação - Latosol Vermelho Amarelo (distr6fico) textura argilosa fase 
floresta semi-sempre-verde. 

Localizarão - Blt-29, distando 10 km de Vilhena, em direção a Pimenta Bue-
no. Município de Pôrto Velho. Território de Rondônia. 

Situação de declive - Trincheira sob mata em têrço superior de colina, sendo 
o declive no local da ordem de 3 a 57v. 

Altitude - 620 metros. 

Drenagem -. Bem drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - A região é considerada pertencente à Sé-
rie Parecis. Mesozóico Indiviso. 

Material, originário - Presumivelmente sedimentos ou capeamento de natu-
reza argilosa. 

Uso atuaL - Nenhum. 

(telêvo - Ondulado, constituído por colinas do tôpo esbatido, vertentes con-
vexas de centenas de metros, com declives da ordem de 10 a 30%, com-
preendendo vales em "V" aberto. 

Vegetação -, Floresta semi-sempre-verde. 

O i  - 1 - O cm, constituído por manta de detritos vegetais semidecom-
postos. 

A1  - 0 - 4 cm, bruno escuro (7.5Y11 4/4); muito argiloso; fraca mui-
to pequena a pequena granular; friável, ligeiramente plás-
tico e ligeiramente pegajoso; transição plana e abrupta. 

A, - 4 - 12 cm, bruno forte (7.5Ylt 5/6); muito argiloso; fraca muito 
pequena a média granular; friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara. 

- 12 - 25 cm, vermelho amarelado (5YIt 5/6); muito argiloso; mode-
rada muito pequena e pequena blocos subanguiares; friável, 
plástico o pegajoso; transição plana e gradual. 

- 25 - 80 cm, vermelho amarelado (5YR 5/8); muito argiloso; muito 
friável, plástico e muito pegajoso. 

80 - 200 cm, vermelho amarelado (4Y11 5/8); muito argiloso; muito 
friável, plástico e muito pegajoso. 

- 200 - 270 cnf, amarelo avermelhado (5Y1t 5.5/8); muito argiloso; 
muito friável, muito plástico e muito pegajoso. 

Observações - Trincheira de 50 cm de profundidade, daí em diante usou-se 
o trado de caneco. Muitas raízes no A 1  e A3 , predominando as de .1 a 2 mm 
de diâmetro, poucas no B 1 , variando de 10 a 50 mm de diâmetro. Muitos 
poros no A1, A3  e B1, predominando os de 1 a 2 mm de diâmetro. 
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Perfil: 40 	 Municfpio: Pôrto Velho. RO. 

1 
horizonte  Amostra Sêca 

1 
1 

1 

1 AoAr(%)  1 
-I 

lEqui- 	1 Amos- valen- - 1 tra de 1 Cas- te de 
Lab. sim- Profun- 

didade 
Calhaus 

> 20 calho Água Xci N Umi- 
bolo dade  cm mm mm 

1249 Ou 1-0 O O 4,3 3,4 - 
1250 A1 - 4 0 O 	1 3,9 3,4 74 
1251 Aa -12 O O 	1 4,1 4,0 34 
1252 B1 - 25 O O 4,4 4,2 32 
1253 B21 - 80 O O 	1  5,2 4,5 30 
1254 1322 -200 O O 	1 5,3 5,0 28 
1255 B -270+1 O 	i  O 5,8 6,2 29  

Ataque Por 110SO4 	D-1,47 P 
(%) A1,03 Assi- 

ki kr miM- 
vel 

__________________________________________ 
Fe203 

Si02  Al203 Fe203 	'r;o2 	P205 ppm 

- - - - - - - - 11 
15,7 27,3 8,1 0,79 0,01 0,98 0,82 5,29 3 
17,6 32,6 0,6 0,96 0,01 0,92 0,77 5,33 2 
18,3 1 	35,6 10,0 0,98 X 0,87 0,74 5,58 2 
18,8 1 	36,7 10,1 1,00 X 0,87 0,74 5,70 1 
18,8 1 	37,3 10,2 1,05 X 0,86 0,73 5,74 
18,2 1 	38,6 10,7 1,21 X  0,80 0,68 5,66 X - 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg)   V 

(Sat.  bOA! 

Al+ 5 Valor Valor de 
Ca' Mg'+ R+ Na 8 Al I1 T bases) 

(Soma) (Soma) % 

3,2 	1,4 0,59 0,10 5,3 4,0 50,3 59,6 O 43 
1,2 0,13 0,04 1,4 4,6 29,3 35,3 4 77 
0,6 0,05 0,04 0,7 2,0 11,8 14,5 5 74 
0,5 0,04 0,02 0,6 1,2 7,6 0,4 6 67 
0,4 0,05 0,01 0,5 0,5 4,9 5,9 8 50 
0,5 0,01 0,02 0,5 O 3,0 3,5 14 O 
0,4 , 	0,01 0,02 0,4 O 1,3 1,7 24 O 

Composição Granulomótrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C disper- Grau 
de fio 

Silte 
C% N% 

11 Areia Silte Argila Ág 
saem 

ua culação Argila 
grossa 020 <0,002 1 2-0,20 _,0,05  - mm 

23,03 1,25 19 - - - 1 	- - - - 
7,76 0,69 11 8 3 25 1 	64 9 86 0,39 
2,67 0,20 13 10 4 22 1 	64 21 67 0,34 
1,72 0,15 12 10 5 17 1 	68 15 78 0,25 
1,02 0,08 13 9 5 1 	10 i 	75 26 65 0,15 
0,60 0,06 10 9 6 1 	9 1 	76 O 100 0,12 
0,25 _0,06 4 6 si 11 i78 _38 _51 _0,14 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 507o de quartzo, muitos grãos com as faces desarestadas, 
alguns grãos com aderência de óxido de ferro; 40% de con-
creções argilosas creme; 107o de concreções magnéticas, tra-
ços de opala (bastões) e concreções ferruginosas. Os grãos de 
quartzo possuem inclusões de óxido de feno magnético. 

A1  - Areias - 70% de quartzo, a maioria com aderência de óxido de ferro, 
muitos grãos corroídos e corrugados, muitos grãos com as 
faces bem desarestadas; 307o de conereções argilosas creme 
e concreções humosas; traços de opala (bastões), concreçócs 
magnetíticas, carvão e detritos. 

- Areias - 80% de quartzo, com aderência de óxido de ferro; muitos 
grãos com aderência de magnetita, muitos grãos corroidos; 
157o de concreções argilosas avennelhadas e concreções argi-
losas creme; 57o de detritos e carvão; traços de concreções 
magnetíticas e concreções ferruginosas. 

1321 -. Areias - 70% de quartzo hialino, com aderência de magnetita, mui-
tos grãos triturados, alguns com as faces desarestadas; 207o 
de concreções argilosas avermelhadas; 10% de concreções 
ferruginosas; traços de detritos. 

B, 2  - Areias - 7070 de quartzo, com aderência de óxido de feno, muitos 
com inclusões de magnetita, alguns grãos com as faces bem 
desarestadas; 307o de concreções argilosas creme e averine-
Ihadas; traços de concreções ferruginosas, detritos e carvão. 

1323 - Areias - 857o de quartzo triturado, com aderência de óxido de ferro, 
muitos com inclusões de magnetita e aderência de óxido de 
ferro, alguns com as faces bem desarestadas; 15% de con-
ereções argilosas avermelhadas; traços de detritos e carvão. 
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Perfil - 41 

Descriçâo de campo - 58 MT (PRO-AG). 

Data - 10/0/66. 

Classificaçõo - Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) textura argilosa fase 
cerrado. 

Localizaçõo - Estrada Rondonópolis-Coxim, 14 1cm do rio Poguba, a 200 m 
da estrada, lado direito. Município de Rondonópolis. Mato Grosso. 

Situa çâo e dcclive - Trincheira em têrço inferior de encosta, com declive de 
1,5%, sob cobertura de gramíneas não identificadas. 

Altitude - 470 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Gcológica - Série Chapadas (fácies Ponta Grossa). De-
voniano Inferior. 

Material originário - Sedimentos elásticos de granulação fina. 

Uso atual - Pastagem natural. 

ilelêvo - Suave ondulado de chapada, apresentando vales cm "V" muito aber-
to, com vertentes planas de milhares de metros. 

Vegetação - Cerrado com estrato de gramíneas (duras). 

A 11  - O - O cm, bruno escuro (8.5YIt 3/2, úmido), bruno (lOYIi 5/3, 
sêco); argila; moderada muito pequena a média granular; 
duro, friável, plástico e pcgajoso; transição plana e clara. 

A l2  - 9 - 24 em, bruno escuro (73Y11 3/2, úmido), bruno (9YIt 5/3, 
sêco); argila; moderada muito pequena a média granular; 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e abrupta. 

A3  - 24 - 33 cm, bruno (6.5Y11 4/4, úmido), amarelo avermelhado 
(7.5YJ11 6/6, sêco); muito argiloso com cascalho; fraca 
muito pequena a média granular; ligeiramente duro, friá-
vel, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

1h - 33 - 43 cm, vermelho amarelado (5YR 5/8, úmido), amarelo aver-
melhado (7.5Y11 6/8, sêco); muito argiloso com cascalho; 
muito pequena a pequena granular com aspecto maciço mui-
to poroso muito pouco coeso "in situ"; ligeiramente duro, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

- 43 - 72 cm, vermelho amarelado (5Y11 5/8, úmido), amarelo aver-
melhado (6.5YR 6/6); muito argiloso com cascalho; muito 
pequena a pequena granular com aspecto maciço muito po-
roso muito pouco coeso "in situ"; ligeiramente duro, muito 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 



- 250 - 

- 72 - 140 cm, vermelho amarelado (4Y11 5/8, úmido), amarelo aver-
melhado (7.5Y11 6/8, sêco); muito argiloso com cascalho; 
muito pequena a pequena granular com aspecto maciço mui-
to poroso pouco coeso "in situ"; ligeiramente duro, muito 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

13 - 140 - 316 cm, vermelho (3.5Y11 4/7, úmido), amarelo avermelhado 
(5YR 6/6, sêco); muito argiloso com cascalho; moderada 
muito pequena blocos subangulares e pequena a muito pe-
quena granular com aspecto maciço pouco poroso e mode-
radamente coeso "in situ"; duro, firme, plástico e pegajoso. 

Observaçôes - Raízes fasciculares com diâmetro até 2 mm abundantes no Au; 
fasciculares e pivotantes com diâmetro até 5 mm comuns no Al2, A 3  e Bi; 
secundárias com diâmetro até 1 mm poucas no 1121, B e B. A partir de 
196 cm usou-se trado de caneco. O horizonte B, apresenta concreções late-
ríticas pisolíticas de até 5 mm de diâmetro e fragmentos arredondados de 
arenito, 
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Perfil: 41 	 Municfpio: Itondonópolis. MT. 

Amos- 
tra de 

horizonte - 
Amostra Sêca 

 Ao Ar (%) p11  Equi- 
'17 Poro- 

 

Densi- 
dade Densi- 

dade Lab. Sim-  Profun- 
didade 

Calhaus 
> 20 lo Água KC! N 

te Umi- Apa- 
rente Real sidade 

bolo dado cm mm mm 

2318 A1 , 0- 9 0 1 5,4 4,3 27 0,97 2,51 61 
2319 Al2 - 24 O 2 5,2 4,3 25 1,05 2,52 58 
2320 A2 - 33 0 8 5,3 4,3 25 1,06 2,52 58 
2321 B1 - 43 O 10 5,6 4,5 26 1,04 2,59 60 
2322 E21 - 72 O 7 5,8 4,7 28 0,96 2,59 63 
2323 B22 -140 O 4 6,2 5,2 27 0,97 2,59 63 
2324 13 -316+ O 14 6,55,6 28 - - - 

Ataque Por 115504 	D-1,47 1' 
(%) AhOs Assi- 

__________________-- ki kr -- 
l'e203 

milá- 
te! 

Si02 Al203 	Fe203 TiO3 P205 ppm 

17,1 25,6 61 0,59 0,08 1,14 1,00 6,61 2 
15,5 25,0 6,1 0,59 0,06 1,05 0,91 6,45 1 
15,9 25,6 6,2 0,61 0,06 1,06 0,91 6,44 1 
16,9 27,1 7,2 0,60 0,06 1,06 0,91 5,91 1 
17,6 28,6 6,8 0,71 0,05 1,05 0,91 6,51 1 
17,4 28,6 7,2 0,70 0,05 1,04 0,89 6,22 1 
18,5 29,6 7,8 0,77 0,05  1,06 0,91 5,92 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) v 
(Sat.  

Valor Valor de 
bases) i Al+S 

Ca Mg+' K+ Na 5 Al-'--'-  li-'-  T 
'7 (Soma) (Soma) 

0,4 	1 	1,3 0,41 0,03 2,1 1,3 5,9 9,3 3 38 
0,4 0,11 0,03 0,5 1,6 4,5 6,6 8 76 
0,4 0,08 0,03 0,5 1,2 3,8 5,5 9 71 
0,3 0,09 0,03 0,4 0,8 3,1 4,3 9 67 
0,3 0,05 0,03 0,4 0,4 2,6 3,4 12 50 
0,3 0,06 0,04 0,4 0,2 1,8 2,4 17 33 
0,3 0,03 0,03 0,4 O 1,0 1,4 29 O 

Composição Granu!ométrica (%) 
Dispersão com NaOIl Argila Grau O _______ ______ _______ ______ _______  ______  disper- deflo-  Silte 

Areia Areia Silte Argila 
C% N% - N 

saem 
Ái culação  Argila 

grossa fina 
0,20-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 -0,002 mm 

1,87 0,12 16 6 16 20 1 	58 27 53 0,34 
1,53 0,10 15 6 19 16 1 	59 38 36 0,27 
1,29 0,08 16 6 17 15 1 	62 41 34 0,24 
1,01 0,06 17 5 15 16 1 	64 4 94 0,25 
0,75 0,05 15 5 14 19 1 	62 X 100 0,31 
0,49 0,03 16 3 15 16 1 	66 O 100 0,42 
0,22 0,02 11 13 13 15 1 	69 O 100 0,22 
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Análise Mineralógica 

A 11  - Areias - 50% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com ade-
rência ferruginosa; 30% de concreções ferruginosas, ferro-
argilosas (em maior percentagem), muitas roladas; 20% 
de detritos; traços de magnetita. 

Cascalho - 100% de concreções ferruginosas; concreções ferro-argilo-
sas e concreções ferromanganosas, a última em maior quan-
tidade, roladas na maioria; traços de quartzo hialino, le-
vemente desarestados com aderência ferruginosa. 

A l2  - Areias - 50% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, al-
guns levemente desarestados, alguns bem desarestados, 
com aderência ferruginosa; 309ó de concreções ferrugi-
nosas e ferro-argilosas (em maior percentagem); 207o de 
detritos; traços de magnetita. 

Cascalho - 100% de concreções ferruginosas (em maior percentagem), 
ferro-argilosas e poucas ferromanganosas, roladas na maio-
ria; traços de quartzo hialino com aderência ferruginosa 
e detritos. 

A2  - Areias - 507o de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com ade-
rência ferruginosa; 30% de concreções ferruginosas e fer-. 
ro-argilosas (em maior percentagem), muitas roladas; 20% 
de detritos; traços de magnetita e carvão. 

Cascalho - 1007o de concreções ferruginosas (em maior quantidade), 
ferro-argilosas com inclusões de quartzo e ferromangano-
sas em menor quantidade, roladas na maioria; traços de 
quartzo hialino, corroídos, com aderência ferruginosa. 

- Areias - 507o de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com ade-
rência ferruginosa; 307o  de concreções ferruginosas e fer-
ro-argilosas (em maior percentagem); 207o de detritos; 
traços de magnetita e carvão. 

Cascalho - 100% de concreções ferruginosas, algumas com inclusões 
de quartzo, ferro-argilosas e ferromanganosas, roladas na 
maioria; traços de quartzo hialino, grãos corroidos, com 
aderência ferruginosa. 

- Areias - 55% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com ade-
rência ferruginosa; 407o de concrcçdes ferruginosas e fer-
ro-argilosas (em maior percentagem); 57o de detritos; 
traços de magnetita e carvão. 

Cascalho - 100% de concreções ferruginosas (em maior percentagem), 
ferro-argilosas e poucas ferromanganosas, muitas roladas; 
traços de quartzo hialino, grãos levemente desarestados. 
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B z2 -  Areias - 70% de quartzo hialino, grãos corrofdos, triturados, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com ade-
rência ferruginosa; 25% de concreções ferruginosas (em 
maior percentagem); 5% de detritos; traços de magnetita. 

Cascalho 	100% de concreções ferruginosas (em maior percentagem), 
ferro-argilosas e poucas ferromanganosas, muitas roladas, 
algumas com inclusões de quartzo; traços de quartzo hiali-
no, com aderência ferruginosa. 

- Areias - 90% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, com 
aderência ferruginosa; 69ó de concreções ferruginosas e fer-
ro-argilosas (mais ou menos nas mesmas percentagens); 47o 
de detritos. 

Cascalho - 1007o de concrcções ferruginosas (em maior percentagem), 
ferro-argilosas e poucas ferromanganosas, algumas com in-
clusões de quartzo, algumas roladas; traços de quartzo hia-
lino, com aderência ferruginosa. 
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Perfil - 42 

Descrição de campo - 68 MT (PRO-AG). 
Data - 23/6/66. 

Classificação - Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) textura argilosa fase 
cerrado. 

Localização - Estrada Pôrto Velho-Cuiabá, a 3 1cm da localidade denominada 
Sumidouro (Pensão do Alemão), lado esquerdo da estrada. Município de 
Diamantino. Mato Grosso. 

Situação e declive - Trincheira em relêvo de chapada, com 1,57o de declive, 
sob vegetação de gramíneas. 

Altitude - 440 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Série Parccis. Mesozóico Indiviso. 
Material originário - Arenito da Série Parecis? 
Uso atual - Pastagem natural. 

Ilcl4vo - Suave ondulado de chapada. Superfície ligeiramente dissecada por 
vales em "V" muito aberto com vertentes planas de milhares de metros. 

Vegetação - Cerrado. 

A11  - O - 6 cm, bruno acinzentado muito escuro (lOYlt 3/2, úmido), 
bruno acinzentado escuro (lOYlt 4/2, sêco); franco argilo-
arenoso; moderada muito pequena a grande granular; ligei-
ramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e abrupta. 

A1, - 6 - 17 cm, bruno escuro (lOYlt 3/3, úmido), bruno escuro (7.5Ylt 
4/2, sêco); franco argilo.arenoso; moderada muito pequena 
a grande granular; ligeiramente duro, friável, plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e abrupta. 

A, - 17 - 31 cm, bruno avermelhado escuro (5Ylt 3/4, úmido) e bruno 
(7.5Y11, sêco); franco argilo-arenoso; fraca muito pequena 
a média granular; ligeiramente duro, friável, plástico e pe-
gajoso; transição plana e clara. 

li i  - 31 - 49 cm, bruno avermelhado (5Ylt 4/4, úmido); franco argilo-
arenoso; muito pequena a pequena granular com aspecto 
maciço muito poroso pouco coeso "in situ"; ligeiramente 
duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
clara. 

- 49 - 84 cm, vermelho amarelado (5Y11 4/8, úmido); argila areno-
sa; muito pequena a pequena granular com aspecto maciço 
muito poroso pouco coeso "in situ"; ligeiramente duro, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 
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- 84 - 225 cm, vermelho amarelado (5Y11 4/8, tnido); argila areno-
sa; muito pequena a pequena granular com aspecto maciço 
muito poroso muito pouco coeso "in situ"; macio, muito friá-
vel; plástico e pegajoso. 

- 225 - 305 cm, -vennelho( 3.5YR 5/8, úmido); argila arenosa. 

Observações - Raízes fasciculares com diâmetro variando entre 1 e 5 nun co-
muns até o 1122 e poucas, secundárias com diâmetro até 20 mm desde o A 1 , 

diminuindo gradativamente até o B. Em todos os horizontes do perfil 
ocorrem pontos de areia lavada. A partir de 187 cm, usou-se trado. 
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Perfil: 42 	 Município: Diamantino. MT. 

horizonte j 	Amostra Sêca plI 
Amos-  Ao Ar Equi- 

tra de valeu- 
te de - Densi 

dado Densida- Poro- 1 i 
Cas- L ab. Sím- Profun- 1 

didade 1 
Calhaus 

> 20 	1 calho Água 1(01 N Umi - Aparente de Real sidade 

bolo 20-2 dado cm  
j 	

cm  mm - 

2377 A11 0- 6 0 O 5,5 4,3 13 1,19 Z65 55 
2378 A,2 - 17 o 0 5,5 4,4 12 1,29 2,57 50 
2379 A, - 31 O O 5,6 4,5 12 1,32 2,60 49 
2380 13 - 49 o O 5,5 4,6 14 1,29 2,56 50 
2381 B21 - 84 O )( 5,4 4,8 15 1,25 2,62 52 
2382 1322 225 o x 5,7 5,4 17 1,10 2,62 58 
2383 1323 -305+ Ø >( 5,8 6,0 18 - 1,132,62 57 - 

Ataque Por 112SO4 	D-1,47 
(%) 

ki kr 
Al203 Assi- 

milá- 

Si02 Al203 Fe203 TiO2 P205 vel  Fe203 
ppm 

7,9 10,8 3,8 0,46 0,03 1,25 1,02 4,42 2 
6,8 10,1 3,6 0,41 0,02 1,14 	1 0,93 4,30 1 
7,4 10,8 3,9 0,45 0,02 1,16 	1 0,95 4,42 1 
9,4 13,5 4,1 0,50 0,02 1,19 	1 0,99 5,08 1 

10,5 15,3 5,0 0,54 0,02 1,17 	1 0,97 4,84 1 
10,8 16,0 5,1 0,56 0,02 1,15 	1 0,95 4,01 1 
11,6 16,4 5,5 0,50 0,02  1,20 	1 0,99 4,74 1 

Complexo Sortivo Valor (mEflOOg) v _ ____  1GO.Al  (Sat.  

Valor VaIor de 
bases) AI+S 

Ca Mg K Na 5 AP fl T 
(Soma) (Soma) 

0,4 0,12 0,01 1 	0,5 1,1 1,7 3,3 15 69 
0,2 0,10 0,02 1 	0,3 0,9 3,7 4,9 6 75 
0,2 0,04 0,01 1 	0,3 0,7 3,0 4,0 8 70 
0,2 0,05 0,01 1 	0,3 0,5 2,8 3,6 8 63 
0,1 0,04 0,01 1 	0,2 0,3 2,0 2,5 8 60 
0,1 0,04 0,01 1 	0,2 O 1,5 1,7 12 O 
0,1 0,05 0,01 

( 	

0,2 O 0,7 0,9 22 O 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila Grau 0 _______ _______ ______ disper-  Silte 

Areia Areia 
dell-  

Silte Ail rga 
0% N% - N 

Saem 
Áu ga cul&o Argila 

grossa i'a. <0,002 
2-0,20 -o,os M,002 mm 

1,37 0,07 20 46 21 5 28 10 64 0,18 
1,10 0,06 18 47 23 5 25 13 48 0,20 
0,85 0,04 21 47 23 4 26 11 58 0,15 
0,73 0,04 18 38 24 5 33 15 55 0,15 
0,56 0,03 19 35 22 4 39 22 44 0,10 
0,44 0,02 22 36 20 3 41 O 100 0,07 
0,27 0,02 14 34 20 3 	1 43 O 100 0,07- 
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Análise Mineralógica 

A 11  - Areias - 957o de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente 
desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferru-
ginosa; 2910 de concreções ferruginosas e ferro-argilosas, al-
gumas pisolíticas ;  27o de detritos; 1% de carvão; traços de 

magnetita. 

Al2  - Areias - 97% de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente de-
sarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferrugino-
sa; 2% de concreções ferruginosas e ferro-argilosas ;  1% de 
detritos; traços de turmalina, algumas roladas e magnetita. 

A3  - Areias - 98% de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente de-
sarestados, alguns bem desarestados; 1% de concreções ferru-
ginosas e ferro-argilosas, algumas roladas ;  17, de detritos; 
traços de magnetita. 

- Areias - 99% de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente de-
sarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferrugi-
nosa; 17o de concreções ferruginosas e ferro-argilosas, algu-
mas roladas; traços de maguetita e detritos. 

- Areias - 1007o de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente 
desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferru-
ginosa; traços de concreções ferruginosas roladas e detritos. 

B22  - Areias - 997o de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, alguns le-
vemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderên-
cia ferruginosa; 1% de concreções ferruginosas, algumas ro-
ladas; traços de turmalina rolada, magnetita e detritos. 

B 23  - Areias - 98% de quartzo hialino, grãos eorroídos, alguns levemente 
desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferru-
ginosa; 2% de concreções ferruginosas, algumas roladas; tra-
ças de turmalina e detritos. 
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Perfil - 43 

Descriçdo de campo - 77 P1 (PRO-AG). 

Data - 10/9/66. 

Classificação - Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) textura média fase 
caatinga. 

Localizaçôo - Estrada sede do Núcleo - Bom Jesus do Gurgéia, a 6 lua da 
sede do núcleo, lado direito da mesma. Município de Eliseu Martins. Piauí. 

Situação e declive - Trincheira aberta no têrço inferior de uma elevação de 
37o de declive sob cobertura de caatinga arbórco-arbustiva com estrato 
graminóide. 

Altitude - 300 metros. 
Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Fonnaçíío Geológica - Os estudos geológicos registram para a re-
gião arenitos do Devoniano lnlerior. 

Material originário - Capeamento areno-argiloso sub-recente. 

Uso atual - Pastagem naturai. 

Relêvo - Suave ondulado, constituído por elevação com tôpo aplainado, ver-
tentes convexas de centenas dc metros e vale em "V" aberto. 

Vegetação - Caatinga arbóreo-arbustiva. 

A1  - O - 12 cm, bruno amarelado escuro (lOYlt 4/4, úmido), bruno 
amarelado claro (10YR 6/4, sêco); areia franca com 
cascalho; moderada pequena a rande  granular; muitos 
poros, pequenos e médios ciiiulares; ligeiramente duro, 
muito friável, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e difusa. 

A3  - 12 - 28 cm, bruno forte (7.5YR 5/8, úmido), amarelo (lOYlt 
7/6, sêco); franco argilo-arenoso com cascalho; fraca 
pequena a média granular; muitos poros, pequenos mé-
dios circulares; ligeiramente duro, muito friável, plásti-
co e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual. 

111 - 28 - 38 cm, bruno forte (7.5Y11 5/8, úmido), amarelo (10YJt 
7/6, sêco), franco argilo-arenoso com cascalho; pequena 
granular com aspecto maciço moderadamente coeso "ia 
situ"; muitos poros, pequenos, circulares; ligeiramente 
duro a duro, muito friável, plástico e pegajoso; transi-
ção plana e difusa. 

1121 - 38 - 82 cm, bruno forte (7.5Ylt 5/8, úmido), amarelo (lOYlt 
7/6, sêco); franco argilo-arenoso com cascalho; muito 
pequena a pequena granular com aspecto maciço inode-
radamente coeso "in situ"; muitos poros, pequenos, cir- 
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culares; ligeiramente duro a duro, muito friáve], plás. 
tico e pegajoso; transição plana e difusa. 

- 82 - 110 cm, bruno fone (7.5YR 5/8, úmido), amarelo (10YR 
7/6, sêco); franco argila-arenoso com cascalho; muito 
pequena a pequena granular com aspecto maciço pouco 

coeso "in situ"; muitos poros, muito pequenos e peque-
no; circulares; ligeiramente duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e clara. 

1113 3  - 110 - 134 cm, bruno forte (7.5YR 5/8, úmido), amarelo (10YR 
7/6, sêco); franco argilo-arenoso cascalhento; muito pe-
qucna granular com aspecto maciço pouco coeso "iii 
situ"; muitos poros, pequenos, circulares; macio, friá-
vel, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

1110 - 134 - 186 cmt, amarelo brunado (10YR 6/6, úmido), amarelo 
(10YR 7/6, sêco), mosqueado abundante, médio e dis-
tinto, amarelo avennclhado (5YR 6/6, úmido), e pouco, 
pequeno e proeminente, branco (N 8/, úmido); argila; 
forte, grande a muito grande, blocos subangulares; mui-
to duro e muito firme. 

Obscrvaçóes - Raízes fasciculares e secundárias, muitas no A, e A 3 , comuns 
no B21  e B 22 , poucas e raras no 11B3. 
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Perfil; 43 	 Município: Eliseu Martins. P1. 

1Tozop 	1 Amostra Sêca 
Ao Ar (%) plf Equi- 

Amos'- L 1  valen- 
tra de  te de 
Lab. 
n.° Sim- Prof.un- 1 Calhaus calho Uni- 

didade 1 20 Água 1W! N dado 
bolo 20-2  c ru' m mm 

7 2709 A1 	1 0- 12 O 5 5,0 4,0 
2710 Aa 	1 -28 0 3 4,5. 4,1 10 
2711 B, 	1 -.33 .0 3 4,6 4,3 11 
2712 1322 	j - 82 O 5 4,8 4,4 12 
2713 B 	1 -tio o 4 4,9 4,4 12 
2714 IIB5 	1 -134 56 20 5,0 4,5 12 
2715 1110 	1 -186+ O X 4,9 4,5 18 

Ataque Por I1SO4 	D-1,47 1 (%) 	. - Id kr 
1 Al203 Assi-

milá- ____________- - 
5102 	Al203 FezOa TIO2  P205 Fe203  vel 

ppm 

4,1 3,8 1,2 0,22 0,02 1,84 1,53 4,96 3 
8,2 7,3 2,2 0,31 0,02 . 1,91 1,60 5,22 1 

10,3 9,3 2,8 0,36 0,02 1,88 1,58 5,21 1 
10,3 9,6 2,9 0,39 0,02 1,82 1,53 5,20 1 
11,7 10,3 3,1 0,43 0,03 1,93 1,62 5,23 j 
13,4 11,7 4,8 0,38 0,03 1,92 1,52 3,89 1 
23,8 20,1 6,60,54 0,05 2,01 1,66 4,78 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/100g) V 
(Sat. 100.À1 1 Valor Valor de 

Al+S Ca Mg K4  Na4  5 M ( 	1I T bases) 
(Soma) J (Soma) % 

0,5 0,09 0,01 0,6 0,6 2,2 3,4 18 50 
0,3 0,09 0,02 0,4 1,1 1,9 3,4 12 73 
0,3 0,05 0,02 0,4 0,9 1,5 2,8 14 ' 69 
0,3 0,02 0,02 0,3 0,7 1,2 2,2 14 70 
0,3 0,10 0,03 0,4 0,7 1,1 2,2 18 64 
0,4 0,08 0,03 0,5 0,6 0,9 2,0 . 	25 55 
0,4 0,09 0,03 0,5 0,7 1,0 2,2 23 58 

Composiçáo Graauiométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C  ______ ______ ______ dispor- d?7 Silte 

Areia reia Silte Argila 
0% N% - 

N 
saem 
Agua 

- cmao  Argila 
grossa J -0,05 <0,002 % 

- -0,002 mm 

0,53 10,04 1 	13 40 41 8. 11 7 36 0,73 
0,48 1 	0,03 1 	16 31 36 11 22 18 18 0,50 
0,34 1 	0,02 1 	17 27 36 11 26 10 62 0,42 
0,32 1 	0,02 1 	16 24 36 11 29 O 100 0,38 
0,24 1 	0,02 1 	12 27 35 8 30 O 100 0,27 
0,17 1 	0,02 1 	9 28 21 19 32 O 100 0,59 
0,15 0,01 15 4 11 34 51 O 100 0,67 
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Análise Mineralógica 

A1  - 	 Areias - 99% de quartzo, grãos hialinos, alguns com aderência 
de óxido de ferro, maioria dos grãos com as faces bem de- 
sarestadas; 1% de concrcçôcs fcrruginosas; traços de dc- 
tritos e turmalina. 

Cascalho - 707o de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem 
desarcstadas, alguns com aderência de óxido de ferro, uns 
triturados; 30% de concreções arcnofcrruginosas; traços 
do feldspato. 

A, - 	 Areias - 997o de quartzo, grãos hialinos, maioria com as faces 
bem desarestadas, muitos com aderência de óxido de fer- 
ro; 17o de concreçôcs ferruginosas e arenoferruginosas; 
traços do tunnalina. 

Cascalho - 80% de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem 
desarestadas, muitos com aderência de óxido de 	ferro; 
20% 	de 	concrcçôes argilo-fcrruginosas e arcnofcrrugi- 
nosas. 

- 	 Areias - 99% de quartzo, grãos hialinos, maioria com as faces 
bem desarestadas, muitos com aderência de óxido de fer- 
ro; 1% de concreçõcs ferruginosas e concreçócs argilosas 
creme; traços de turmalina, 

Cascalho - 707o de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem 
desarcstadas, muitos com aderência de óxido de ferro; 
30910 de concreçôes arenoferruginosas; traços de concre- 
ções argilosas creme. 

B. - 	 Areias - 99% dc quartzo, maioria dos grãos com as faces bem 
desarestadas, muitos com aderência de óxido de ferro; 
17o de magnetita e concrcçôcs ferruginosas; traços de 
turmalina e carvão. 

Cascalho - 657o de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem 
desarcstadas, muitos com aderência de óxido de ferro; 
30% do concrcçõcs arenofcrruginosas (lateríticas) e con- 
ereções ferruginosas; 57o de concreções argilosas (± si- 
licificadas). 

22 - 	 Areias - 99 17o de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem 
dcsartstadas, muitos com aderência de óxido de ferro; 
1% de concrcçôes ferruginosas; traços de turmalina. 

Cascalho - 55% de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem 
desarcstadas, muitos com aderência de óxido de ferro, 
alguns triturados; 307o de concreções arenoferrugino- 
sas (lateríticas); 10% de fragmentos de quartzito; 5% 
de concreções argilosas. 

IIB, - 	 Areias - 707o de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem 
desarestadas, muitos com aderência de óxido de ferro; 
30% de concrcções arenoferruginosas e concreções ar- 
gilo-ferruginosas; traços de detritos. 
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Cascalho - 507o de quartzo, maioria dos graos com as faces bem 
desarestadas, alguns com aderência de óxido de feno, 
alguns triturados; 50% de concre6es arenoferrugino-
sas (lateríticas). 

Calhaus - fragmentos de quartzo de veio (rolado); arenito com 
cimento argilo-silicoso; arenito ferruginoso com aderên-
cia de quartzo hialino e inclus6es de mica muito intem-
peSada. 

Observações - A turmalina apresenta-se com faces bem desarestadas. 
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Perfil - 44 

Descrição de campo - O P1 (MA/DPEA/SUDENE/DRN). 

Data - 8/4/67. 

Classifica çâo - Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) textura média fase 
caatinga. 

Localização - Estrada Picos-Araripina, a 48 1cm de Picos. Município de Picos. 
Piauí. 

Situa5o e declive - Lado direito da estrada, em corte de voçoroca no tópo 
da chapada com 0.2% de declive. 

Altitude - 500 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e FornuzØo Geológica - Sedimentos da Fonnaâo Pimenteiras. Dc-
voniano Inferior. 

Material originário - Arenitos. 

Uso atual - Cultivos de mandioca, feijão e milho em mau estado. 

Relêvo - Local - Plano (chapada). Regional - Plano (chapada). 
Vegetação - Local - Formação secundária baixa e densa. Regional - Pro-

vável caatinga alta com muito marmeleiro; lobeira, cipó-rego e caatin-
gueira. 

A1  - 0— 10 cm, bruno acinzentado escuro (10YR 4/2, úmido); areia 
franca; fraca pequena a média granular; poucos poros mui. 
to pequenos a pequenos; muito friável, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso. 

A3  - 10 - 25 cm, bruno amarelado (10YR 5/4, úmido); franco arenoso; 
fraca, pequena a média granular e fraca pequena blocos 
subangulares; muitos poros muito pequenos a pequenos; 
muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

B 1  - 25 - 50 cm, bruno amarelado (10YR 5/6, úmido); franco argilo.. 
arenoso; fraca pequena blocos subangulares; muitos poros 

• 

	

	muito pequenos a pequenos; muito friável, ligeiramente piás- 
tico e ligeiramente pegajoso. 

B3  - 50 - 130 cnf, amarelo brunado (10YR 6/7, úmido); franco argila-
arenoso; fraca muito pequena granular com aspecto maci- 

• 

	

	Qo poroso muito pouco coeso "in situ"; muitos poros muito 
pequenos a pequenos; muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso. 

Observações - Muitas raízes no A1  e no A,, bastante no B 1  e poucas no B,. 
O perfil foi descrito úmido (época chuvosa). Mistura de material no A 
e no B. 
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Perfil: 44 	 Munici pio: Picos. P1. 

Horizonte Amostra Soca PH 
Ao Ar (%) 

Amos- 
Equi- 
valen- _______ ______ ______________ _______ _______ 

tra de te de 
Lab. - Profun- Calhaus Cas 1 	- calho Umi- 

bolo didade > 20 1 	20-2 Água XC! N dade 
cm mm mm 

2755 A1 10 0 2 5,1 4,1 7 1 
2756 A 3  - 25 0 1 4,6 3,9 8 
2757 B 1  - 50 O 1 4,5 3,9 9 1 
2758 B2 -130+ O 1 4,2 3,8 9 

Ataque Por H2SO4 	D-1,47 p 
(%) Al203; Assi-. 

Id .kr 1 miM,- 
te! j 	FeOj  

Si02  Al203 	FC203  Ti02  P205 ppm 

5,8 5,0 0,2 0,17 0,02 1,97 1,94 49,00 5 
7,7 6,8 0,9 0,21 0,02 1,91 1,75 11,17 3 
0,5 7,6 0,8 0,26 0,02 2,11 1,98 15,00 2 

11,8 9,7 0,9 0,32 0,02 2,07 1,95 15,83 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) 
'100. AI  (Sat. 

• 
Valor Valor 

b?es)  A!+s 
M+ K+ Na 5 M H T 

(Soma) (Soma) 

0,7 	1,3 0,08 0,02 3,0 0,7 1,2 4,9 61 19 
0,5 0,09 0,03 0,6 0,8 1,9 3,3 18 57 
0,6 0,08 0,03 0,7 0,8 1,8 3,3 21 53 
0,4 0,09 0,04 0,5 0,7 1,3 2,5 20 58 

Composiço Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C disper- Grau 
deflo- Silte -- - 

•C% N% - 
N Areia Areia Silte Argila 

saem 
Água 

culro  Argila 
grossa 0,05- <0,002 % 
2-0,20 -o,os -0,002 mm 

0,77 10,05 15 63118 6 13 8138 10,46 
.0,5810,04 15 57119 6 18 141 22 1 0,33  
0,46 10,03 15 51120 7 22 .171231 0,31  
0,30 I0?02 15 46119 O 26 

21 ,J 19 
J0,34 
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Análise Mineralógica 

À 1  - Areias - 98% de quartzo, grãos corrofdos, triturados, poucos com as 
faces levemente dcsarestadas, poucos com aderência manga-
nosa, a maioria com aderência ferruginosa; 1% de detri-
tos; 1% de feldspato; traços de ilmenita. 

Cascalho - 98% de quartzo, alguns grãos com leve aderência ferru-
ginosa; 2% de feldspato; traços de concreções ferruginosas. 

A 3  - Areias - 99% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, pou-
cos com as faces levemente desarestadas, alguns com ade-
rência ferruginosa; 1% de feldspato; traços de turmalina 
rolada, ilmenita, concreçôes ferruginosas e detritos. 

Cascalho - 99% de quartzo, grãos triturados, a maioria com leve ade-
rência ferruginosa; 1% de feldspato; traços de fragmentos 
de rocha, concrcçôes ferruginosas e detritos. 

l3 - 	Areias - 100% de quartzo hialino, grãos corrotdos, triturados, pou- 
cos com faces levemente desarestadas, alguns com leve ade-
rência ferruginosa; traços de turmalina, ilmenita, feldspato 
e detritos. 

Cascalho - 98% de quartzo hialino, grãos corrofdos, triturados, a maio-
ria com muito leve aderência ferruginosa poucos com as 
faces levemente adoçadas; 2% de feldspato; traços de coil-
creções ferruginosas e detritos. 

- Areias - 90% de quartzo hialino, grãos corroldos, triturados com 
aderência de feldspato; 1% de feldspato; traços de ilmenita, 
turmalina e detritos. 

Cascalho - 96% de quartzo hialino, grãos corroklos, triturados, poucos 
com leve aderência ferruginosa; 4% de feldspato; traços 
de concreções ferruginosas e detritos. 
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Perfil - 45 

Descrição de campo - 4 110 (PRO-AG). 
Data - 1/7/65. 
Classificação - Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) textura média fase 

floresta semi-sempre-verde. 
Localização - BR-29 Riozinho-Itondônia, 500 m além da sede da Fazenda 

Castanha, distando 30 km de Riozinho, em direção a Rondônia. Municí-
pio de Pôrto Velho. Território de Rondônia. 

Situação e declive - Trincheira em tôpo esbatido de elevação com declive do 
39ó, em área sendo desmatada. 

Altitude - 240 metros. 
D rena gem - Acentuadamente drenado. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Litologia e Formação Geológica - Arenitos presumivelmente referidos à Sé-

rie Parecis. Mesozóico Indiviso. 
Material originário - Produtos dc meteorização de arenito. 
Uso atual - Exploração extrativa de castanha, pastagens e pequenas lavouras 

de mandioca. 
ficlêvo - Ondulado, tôpo esbatido o pràticamente plano, parecendo tratar-

se de testemunho de platô baixo. 
Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. 

A 1 	- O - 5 cm, bruno acinzentado muito escuro (10YR 3/2); fran- 
co arenoso; moderada pequena a média granular e grãos 
individualizados de areia; macio, muito friável, não plás-
tico e não pegajoso; transição plana e abrupta. 

A, B1  - 5 - 80 cm, bruno escuro (7.5YR 3/3); franco argilo-arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto maciço poro-
so pouco coerente "in situ" com alguns elementos de es-
trutura fraca pequena a média granular; muito friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e gradual. 

- 80 - 160 cm, bruno avermelhado (SYR 4/4); franco argilo-are-
noso; muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa. 

B22 	- 160 - 220 cm, vermelho amarelado (5YR 5/6); franco argilo-are. 
noso; muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso. 

Observoçóes - Trincheira de 75 cm de profundidade, a partir da qual usou-se 
trado. Raízes comuns no A 1 , predominando as fasciculares, poucas e finas 
atingindo o fundo da trincheira, sendo observadas algumas de diâmetro 
até 3 mm. À cêrca de 80 cm, no tôpo do terceiro horizonte, presença de 
carvão. Poros comuns no A 1  com diâmetro até 2 mm; poucos no A S4BI  
com diâmetro até 2 mm e comuns com diâmetro até 1 cm. A despeito de 
tratar-se de área em desmatamento e que ainda não foi queimada, eu. 
centrou-se carvão no tôpo do horizonte B21. 
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Perfil: 45 	 Município: Pôrto Velho. RO. 

Horizonte 
Amostra Sêca 

Ao Ar (%) pH  

Amos- 
Equi- 
valen- tra de 1 tede Lab.

n.° Sim- Profun- s Calhau! calho umi- 
bolo didade > 20 i 20-2 Água KC1 N dado 

mm mm 

1234 A1 0-5 O X 5,4 4,6 15 
1235 A3+13, - 80 O 	1 X 5,2 4,4 14 
1236 1321 -160 O 	1 1 5,3 4,3 15 
1237 1122 -220+ O 1 5,5 4,4 14 

Ataque Por 112SO4 	D-1,47 1? 
(%) A1,03  Assi- 

ki kr milá- 
vel 

______  
1 i 	1 Fe2O3 

Si02 Al203 Fe20 TiO2 P204 ppm 

8,1 6,8 2,6 0,80 0,03 2,01 1,63 4,19 7 
11,7 11,1 3,1 0,91 0,02 1,79 1,52 5,74 2 
11,6 11,3 3,2 0,92 0,01 1,74 1,47 5,55 1 
11,9 11,3 3,4 0,94 0,01 1,78 1,50 5,29 1 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) V 

(Sat. bOA! 
de 1 	Valor Valor bases) A1+ 5 

Ca Mg4  }( Na4. 1 	8 Al ll T 
(Soma) (Soma) 

1,9 	0,6 0,31 004 2,9 0,2 8,4 11,5 25 6 
0,5 0,02 0,03 0,6 1,1 5,0 6,7 9 65 
o s 0,01 0,04 0,6 0,9 4,0 5,5 11 60 
0,4 0,01 0,03 0,4 0,7 2,5 3,6 11 64 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C di de'io- 
  Silte 

C% N% - N • A 	Silte 	Argila Areia 
saem 
Água fina grossa 	0,20- 	0,05- 	<0,002 % 

2-0,20 	-0,05 	-01 002 	m  

1,75 0,13 14 47 28 9 16 13 19 0,56 
0,64 0,05 13 35 33 4 28 20 28 0,14 
0,37 0,03 12 39 29 4 28 O 100 0,14 
0,19 0,02 - 34 32 4 30 O 100 0,13 
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Análise Mineralógica 

A1 	- Areias - 907o de quartzo, alguns grãos com as faces levemente 
desarestadas, muitos com aderência de óxido de ferro 
e magnetita, alguns milonitizados; 10% de concreções 
magnetíticas; traços de detritos e carvão. 

Cascalho - 507o de concreções magnetíticas, concreções argilo-hu-
mosas, concreções ferruginosas, muitas com inclusão de 
quartzo, com as faces bem desarestadas; 507o de quart-
zo, a maioria dos grãos corroídos e com aderência de 
óxido de ferro. 

- Areias - 95% de quartzo, muitos grãos com aderência de óxido 
de ferro e magnetita, a maioria com as faces bem desa-
restadas, alguns com aderência de óxido de ferro, al-
guns grãos triturados; 57o  de concreções ferruginosas; 
traços do carvão e detritos. 

Cascalho - 607o de quartzo, muitos grãos com aderência de óxido 
de ferro, alguns grãos milonitizados; 407o de concre-
ções magnetíticas, concreções ferruginosas com inclu-
sões de quartzo; traços de concreções argilosas claras e 
concrcções argilo-ferruginosas. 

- Areias - 95% de quartzo, com as faces bem desarestadas, mui-
tos grãos com aderência de óxido de ferro, muitos grãos 
triturados, muitos com aderência de magnetita; 57o de 
concreções ferruginosas; traços de carvão. 

Cascalho - 5070  de concreções ferruginosas com inclusão de quart-
zo e concreções magnetíticas; 507o de quartzo, alguns 
grãos com as faces levemente desarestadas, muitos grãos 
corrugados e corroídos, com aderência de óxido de ferro. 

- Areias - 95% de quartzo hialino, a maioria com as faces desa-
restadas, muitos grãos com aderência de maguetita, a 
maioria com aderência de óxido de ferro, muitos• grãos 
triturados; 5% de concreções ferruginosas. 

Cascalho - 55% de quartzo, alguns grãos milonitizados, com ade-
rência de óxido de ferro; 40% de concreções ferrugi-
nosas; 5% de concreções argilo-ferruginosas e. argilito 
esverdeado com quartzo incluso. 
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Perfil - 46 

Descrição de campo - 1 BR (DPFS). 

Data - 15/3/61. 

Classificação - Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) textura média fase 
cerrado. 

Localiza ção - Corte adjacente ao leito da estrada-de-ferro, distando 0,8 kni 
do cruzamento com a estrada que liga Saia Velha à rodovia Brasília.Belo 
horizonte. Distrito Federal. 

Situação e declive - Aproximadamente meia encosta de colina muito ampla, 
declive da ordem de 5%, sob vegetação graminóide em área bastante pró-
xima à zona de exsudação (surgente). 

Altitude - 1.160 metros. 

Drenagem - Noderadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e material originário - Capeamento possivelmente referido à "For-
mação Chapadas" (Terciário), assente sobre arenito, sobreposto a argi-
lito ou ardósia muito alterada. 

Uso atual - Nenhum. 

flelêvo - Suave ondulado. 

Vegetação - Campo natural, dominando as ciperáccas com gramíneas, apre-
sentando ervas e arbustos. 

A1  - O - 10 cm, bruno escuro (7.5Y11 3/2); franco argilo-areno. 
50; moderada média granular e grãos simples; ligeira-
mente duro, friável, ligeiramente plástico e não pega-
joso; raízes abundantes; transição plana e gradual. 

A3  - 10 - 20 cm, bruno escuro (7.5YR 4/4); franco argilo-arenoso; 
fraca média granular e grãos simples; ligeiramente 
duro, friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; 
raízes comuns; transição plana e difusa. 

- 20 - 45 cm, bruno forte (7.5YR 5/6); franco argilo-arenoso; 
pequena granular com aspecto maciço pouco coeso 
"in situ"; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramen-
te plástico, não pegajoso; raízes poucas; transição plana 

• 	 e difusa. 

1321 - 45 - 80 cm, bruno forte (7.5YR 5/8); franco argilo-arenoso; 
muito pequena a pequena granular com aspecto maci- 
ço poroso pouco coeso "in situ"; ligeiramente duro, 

• 	 muito friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; 
raízes poucas; transição plana e difusa. 

1123 - 80 - 115 cm, amarelo avermelhado (7.5Yht 6/8); mosqueado 
difuso com a côr do fundo do 11 3 ; franco argilo-are-
noso; muito pequena a pequena granular com aspecto 



- 270 - 

maciço muito poroso pouco coeso "in situ"; ligeiramen-
te duro, muito friável, plástico, ligeiramente pegajoso; 
raízes poucas; transição ondulada e abrupta. 

13310 - 115 - 130 cm, camada de concreções e cascalhos de quartzo, for-
nada por concreç6es de diversos tamanhos, alcançan-
do até 8 ou mais centímetros, sendo extremamente 
duras e misturadas com material análogo ao do B, 2 , 

com poucas raízes. 
E32  - 130 - 165 cm, vermelho (2.5YIt 4/8), mosqueado difuso peque-

no e abundante, bruno forte (7.5YIt 5/8); fraca pe-
quena subangular; duro quando sêco, firme quando 
úmido, plástico e pegajoso; raízês poucas; concreções 
de diversos tamanhos alcançando até 1 cm de diâmetro; 
transição ondulada e abrupta. 

1101 - 165 - 245 cm, arenito brando com características semelhantes às 
de plinthite. 

11102  - 245 cm, argilito com características scmelhantes às de plinthitc. 

Observações - Apesar da textura leve e do perfil apresentar-se bastante per-
meável, s drenagem interna é restringida devido encontrar-se o lençol 
freático a pouca profundidade (aproximadamente a 20 cm), 
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Perfil: 46 	 Município: Distrito Federal. 

Horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%) Equi- 	1 

Amos-  valen- ______________ 
1 Cas- tra de te de 

Lab. Sfm- Profun- 
didade 

Calhaus 
> 20 Água KCI N tirni- 

bolo 	1 20-2 dade 
cm mm mm 

32.609 A1 0-10 - 	1-15,0 4,1 15 
32.610 A3 1-20 -1_15,1 4,2 14 
32.611 BL 1-45 - 	1-15,7 4,5 16 
32.612 l321 l-80 - 	115,6 5,0 16 
32.613 1322 1 	-115 - 1 - 	1 5,9 5,3 17 
32.614 B31 Cfl -130 - 	1 - 	1 ,° 5,2 16 
32.615 B32 1 	-165 - 	1 - 	1 6,6 5,7 19 
32.616 IlCi 1 	-245+ - 	1 - 	1 6,1 4,5 11  

Ataque Por 112804 	D-1,47 p 
(%) 

ki kr 
Al2 03  Assi- 

milá- 

Si02 Al203  Fe203 TiO2 P205 
Fe203  vel 

ppm 

3,0 10,4 1 	4,2 1 	0,38 	1 0,05 	1 0,51 0,51 3,92 2 
3,4 10,3 1 	4,2  1 	0,34 	1 0,04 0,56 0,45 3,88 1 
4,0 12,6 1 	4,9  1 	0,41 	1 0,04 0,54 0,44 4,00 <1 
4,6 14,4 1 	5,6  1 	0,44 	1 0,05 	1 0,55 0,44 4,03 <1 
5,0 15,4 1 	5,7  1 	0,54 0,04 0,55 0,44 4,19 <1 
5,1 15,1 1 	6,6 0,49 	1 0,06 	1 0,57 0,45 3,61 <1 
7,1 14,5 1 	7,4 0,41 	1 0,06 0,83 0,63 3,09 <1 
4,7 6,1 1 	3,1 1 	0,18 0,03 	J 1,30 0,99 3,16 1 

Complexo Sortivo Valor 	1 
(mE/lOOg)    v lobAl (Sat. 1 

1 Al+S Valor Valor de  
Ca Mg JC' Na4  5 Al II T bases) 

(Soma) (Soma) '° 

0,3 0,04 0,01 0,4 4,7 5,1 8 - 
0,4 0,03 0,01 1 	0,4  i 	3,9 4,3 9 - 
0,3 0,03 0,02 0,4 1 	2,7 3,3 12 - 
0,3 0,01 0,01 0,3 1 	2,0 2,3 13 - 
0,3 0,03 0,01 1 	0,3  1 	1,4 1,7 1,8 - 
0,3 0,03 0,01 1 	0,3 1,4 1,7 18 - 
0,3 0,03 0,01 0,3 1,0 1,3 23 - 
0.3 0,02 0,01 1 	0,3 1 	1,0 1,3 23 - 

Composição Granulométrica (%) Argila 
c Dispersão com NaOII disper- Grau Silte de fio- 

0% N "7v - N 
sa em 
Água  culação  Areia Silte 1 Argila Argila 

growN 0,05- <0,002 
-0,002 j 	mm 

1,34 0,09115 11 61 5 23 418210,17 
1,07 0,06118 10 61 5 1 24  5179 j0,21 
0,62 0,04116 6 60 6128 518110,21 
0,46 0,04112 8 55 6 1 31  11971 0,19  
0,36 0,03112 8 55 6131 119710,16  
0,36 0, 03 112  o 54 10127 0 1 100 1 0,37  
0,15 0,031 5 4 53 14 1 29  61791 0,48  
0,07 0,021 4 3 70 241 3 31 O i8,00 
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Perfil - 47 

Descrição de campo - 24 GO (FEtO-AU). 

Data - 1/5/66. 

Classificação - Latosol Vermelho Escuro (distr6fico) textura argilosa fase flo-
resta semicaducifólia. 

Localização - Lado direito da estrada Goiânia-Rio Verde, 47 km de Goiânia 
e a 100 m da estrada da Fazenda Contenda. Município de Trindade. 
Goiás. 

Sitwação e declive - Trincheira situada na parte superior de elevação, com 
1 a 2% de declive, sob floresta secundária (capoeira). 

Altitude - 700 metros. 

Dronagcrn - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Nula. 

Litologia e Formação Geolágica - Rochas gnáissicas. Pré-Cambriano (CD). 

Material originário - Gnaisse. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Relêvo - Suave ondulado com elevaç6es de tôpo aplainado, de pendentes lon-
gas e vales em "V" aberto. 

Vegeta çao - Floresta semicaducifólia (segundo crescimento). 

0 1 - 2 - O cm, horizonte constituído de serrapilheira de raízes, fôlhas 
e galhos em comêço de decomposição. 

A1  - O - 12 cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/4); argila; forte 
pequena a média granular; friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara. 

A3  - 12 - 33 cm, vermelho amarelado (5YR 4/6); argila; moderada pe-
quena granular e moderada pequena a média subangular; 
cerosidade pouca e fraca principalmente nos poros; friá-
vel, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

- 33 - 55 cm, vermelho (3.5YR 4/6); argila; fraca média a grande 
subangular; cerosidade pouca e fraca principalmente nos 
poros; friável, plástico e pegajoso; transição plana e gra-
duaL 

B21  - 55 - 80 cm, vermelho (3.5YR. 3.5/6); argila; pequena a média 
subangular e fraca granular com aspecto maciço muito po-
roso muito coeso "in situ"; friável, plástico e muito pega-
joso; transição plana e gradual. 

- 80 - 227 cm, vermelho (3.5YR 3.5/7); argila; pequena granular 
com aspecto maciço muito poroso muito pouco coeso "in 
situ"; muito friável, plástico e muito pegajoso. 
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l3 - 227 - 277 cm, vermelho (2.5YR 4/6); franco argiloso com cascalh7o; 
plástico e pegajoso. 

O - 277 - 380 cm, constituído pelo moledo da rocha. 

Observações - Presença de concreç6es com diâmetros que variam de 0,5 a 5 mm 
e de muitos poros pequenos em todos os horizontes. Raízes abundantes no 
A1, com diâmetro até 5 mm, ocorrendo em menor quantidade entre 5 mm 
e 30 mm. As raízes diminuem gradativamente até o B2. Intensa atividade 
biológica nos horizontes superficiais. 
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Perfil: 47.. 	 Município: Trindade. GO. 

Horizonte . Amostra Sêca 
Ao Ar (%) 

p11 Equi- 
Amos-  ______________ - valen- 

1 C5s- trade de tjej1  . 
Profun- Ca lhaus 

gu 

 

a.° Sím- didade . >20 ' 2 k° Áa IW1 N dade 
bolo cm mm 	

j. mm. 

Ai 0- 12 O 4,5 4,1 26 
1944 A5 - 33 0 2 4,7 4,2 27 
1945 Bi - 55 0 X 5,1 4,4 28 
1946 B21 - 80 O x 5,2 5,2 27 
1947 B2 2 -227 0 1 5,6 5,5 28 
1948 B5 -277 1 12 5,8 5,4 25 
1949 C -380+ 0 5 5,5 4,5 23  

Ataque Por 11S0 	D-1,47 1' 
(%) Al203 Assi- 

ki kr milá- 
vel 

___________________  
Fe203 

Si02 Al203  Pe20 3  TiO2 P205 ppm 

12,6 	1 15,2 8,4 1,05 0,06 1,41 1,04 2,84 1 
13,3 	j 17,3 9,6 1,00 0,05 1,31 0,97 2,83 1 
14,6 	1 19,1 10,2 1,00 0,05 1,30 0,97 2,95 1 
15,2 	1 20,2 10,6 1,23 0,05 1,28 0,96 2,99 1 
16,2 	j 21,9 11,4 1,14 0,05 1,26 0,94 3,01 1 
16,3 	1 18,2 9,7 0,80 0,04 1,52 1,14 2,94 	1 1 
14,5 	1 12,4 6,8 0,42 0,03 1,99 1,47 2,86 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/IOOg) V 
(SaL 

100.Al 
_______ 

Valor Valor de Al+S 
Ca Mg E Na 5 Al 11 T bases) 

(Soma) (Soma) % 

0,9 1 	0,22 1 	0,02 1,1 0,9 6,5 8,5 13 45 
0,4 1 	0,08 i 	0,02 0,5 0,7 3,8 5,0 10 58 
0,4 0,04 1 	0,02 0,5 0,4 2,8 3,7 13 44 
0,4 0,03 0,02 0,5 O 2,0 2,5 25 0 
0,3 0,01 0,02 0,3 O 1,5 1,8 17 O 
0,3 1 	0,03 1 	0,02 0,4 O 1,2 1,6 25 O 
0,3 i 	0,02 1 	0,02 0,3 0,5 1,2 2,0 15 62 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 Argila 1 	Grau 

C _____ ______ _____ ______ ______ _____ disper- 1 de fio- Sjlte 

Areia Silte Argila 
C% N% - 

N 
saem 
Água 1 culação 

Ar&la 
grossa fina 0,05- <0,002 % 1% 

-0,002 mm 

1,78 0,14 13 19 24 15 42 29 	31 0,36 
0,92 0,07 13 15 22 15 48 36 	25 0,31 
0,73 0,05 15 13 22 14 51 36 	29 0,27 
0,49 0,04 12 . 	13 21 14 52 O 	( 	100 0,27 
0,45 0,04 11 12 18 15 55 X 	100 0,24 
0,20 0,02 10 19 18 26 37 1 	97 0,70 
0,10 0,01 10 1 	25 21 37 17 X 	100 2,18 
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Análise Mineralógica 

A 1  - Areias - 70% de quartzo, grãos hialinos, uns com aderência dc 
óxido de ferro, outros com inclusões de óxido de ferro; 30% 
de magnetita; traços de estaurolita, mica museovita, apa-
tita e concreções ferruginosas. 

Cascalho - 507o de quartzo, grãos triturados; 40% de concreções fer-
ruginosas e concreções argilo-ferruginosas; 10% de frag-
mentos de rocha (quartzo e mica); traços de turmalina. 

A3  - Areias - 807o de quartzo, grãos hialinos, muitos com aderência dc 
óxido de ferro; 20% de magnetita; traços de turmalina, 
estaurolita e mica. 

Cascalho - 507o de quartzo, grãos hialinos, muitos com aderência 
de óxido de ferro, alguns grãos corroídos, outros tritura-
dos; 407o de concreções argilo-ferruginosas, concreções fer-
ruginosas e ferromanganosas; 107o de rocha. Obs.: concre-
ções argilosas semelhantes a sementes. 

131 - Areias - 80% de quartzo, grãos hialinos, muitos com aderência 
de óxido de ferro; 209 10 de magnetita; traços de turmalina 
e estaurolita. 

Cascalho - 45% de quartzo, grãos leitosos, triturados alguns com ade-
rência de óxido de ferro; 307o de concreções ferruginosas; 
207o de fragmentos de rocha (quartzo e mica); 3% de con-
creções manganosas; 2% de mica muscovita; traços de tur-
malina e carvão. 

1121 - Areias - 807o de quartzo, grãos hialinos, a maioria com aderência 
de óxido de feno, grãos triturados, alguns eorroídos; 20% 
de magnetita; traços de mica muscovita. 

Cascalho - 507o de quartzo, grãos triturados, muitos milonitizados, 
alguns com aderência de óxido dc ferro; 30% de concre-
ções ferruginosas; 20% de fragmentos de rocha. 

132, - Areias - 807o de quartzo, grãos hialinos, com aderência de óxido 
de ferro; 207o de magnetita; traços de mica inuscovita, tur-
malina, detritos e estaurolita. 

Cascalho - 607o de quartzo, grãos leitosos, com aderência de óxido de 
ferro, triturados, alguns corroídos; 20% de fragmentos de 
rocha (mica e quartzo); 207o de concreções ferruginosas; 
traços de fragmentos de drusa de turmalina no quartzo. 

133 - Areias - 88% de quartzo, grãos hialinos, alguns corroídos; 107o 
de magnetita; traços de estaurolita. turmalina e concreções 
ferruginosas; 2% de mica muscovita. 

Cascalho - 90% de quartzo, grãos triturados, grãos milonitizados; 
10% de fragmentos de rocha (mica e quartzo); traços de 
concreções ferromanganosas. 

Calhaus - 80% de fragmentos de quartzo, grãos milonitizados; 207o 
de fragmentos de rocha. 
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C - Areias - 87% de quartzo, grâos hialinos; 10% de mica muscovita; 
3% de magnetita; traQos de estaurolita. 

Caseaiho - 70% de quartzo, gráos milonitizados; 25% d& fragmeii-
tos de rocha (mica e quartzo); 5% de concreçóes ferru-
ginosas. 
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Perfil - 48 

Descrição de campo - 84 GO (PRO-AG). 

Data - 28/9/67. 

Classifica çAo - Latosol Vermelho Escuro (distrófico) textura argilosa fase 
floresta semicaducifólia. 

Localização - Põsto .Agropecuário de Goiânia, na parte central da reserva 
florestal, a 6 km na estrada Goiânia-Anápolis. Município de Goiânia. 
Goiás. 

Situação .e declive - Trincheira em têrço médio de encosta de colina com de-
clive de 34%, sob vegetação florestal semicaducifólia. 

Altitude - 770 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Ponnação Geológica - Rochas gnáissicas. Pré-Cambrian 

.?Ilaterial originário - Solo desenvolvido em material transportado (pseu(lo-
autóctone) proveniente de rochas gnáissicas. 

Uso atual - Experimento de trigo, feijão, amendoim, cana e pastagens (pan-
gola e napier) e parcela de reserva florestal. 

Relêvo - Suave ondulado, com elevações dc tôpos esbatidos, vertentes planas 
e eôncavas de centenas de metros e vales em "V" aberto. 

Vegetação - Floresta tropical semicaducifólia. 

- 2 - O cm, serrapilha de raízes, fôlhas e galhos em princípio de 
decomposição. 

A 1  - O.— 10 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4, úmido), bruno 
avermelhado escuro (3.5YR 3/4, sêco); argila; moderada a 
forte pequena a grande granular; poros pequenos e comuns; 
ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; tran-
sição plana e clara. 

A3  -. 10 - 30 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/6, úmido), bruno averme-
lhado escuro (2.5YR 3.5/4, sêco); argila; moderada peque-
na a média granular e blocos subangulares; poros pequenos 
e comuns; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pe-
gajoso; transição plana e gradual. 

Di  - 30 - 53 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/6, úmido), vermelho (2.5YR 
4/6, sêco); argila; fraca muito pequena a pequena blocos 
subangulares; poros muito pequenos e abundantes; cerosi-
dade fraca e pouca; ligeiramente duro, muito friável, plás-
tico e pegajoso; transição plana e gradual. 

- 53 - 130 cm, vermelho escuro (1.5Ylt 3/6, úmido), vermelho (2.5Y11 
4/6, sêco); argila; muito pequena a pequena granular, com 
aspecto maciço muito poroso pouco coeso "in situ"; poros 
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muito pequenos e abundantes; macio, muito friável, plás- 
tico e pegajoso; transição plana e difusa. 

- 130 - 210 cmt, vermelho escuro (1.5Y1t 3/6, úmido), vermelho 
(2.5YR 4/6, sêco); argila; muito pequena e pequena ra-
nular, com aspecto maciço muito poroso pouco coeso "lii 
situ"; poros muito pequenos e abundantes; macio, muito 
friável, plástico e pegajoso. 

Observa.õcs - Raízes pivotantes secundárias, abundantes no A 1  e A,, de 
0,5 mm a 2,0 cm de diâmetro, escassas nos demais horizontes. Ocorrên-
cia de zonas de acumulação de material primário no horizonte B. Foi tn-
dado até a profundidade de 33 cm, não se constatando diferenciação no 
B22. 



- 279 - 

Perfil: 48 	 Municfpio: GoiAnia. GO. 

Horizonte Amostra Sêca pli Ao Ar (%) 
__________ Equi- 

Amos- valen- 
trade tede 
Lab. Sf m- Profun- 

didade 
Calhaus 

20 Água EC1 N 
Umi-
dade ' bolo > 

Dliii mm 

3121 A1 0- 10 0 4,9 4,6 23 	1 
3122 A3 - 30 O 4,7 4,4 22 	1 
3123 13 - 53 0 X 5,0 4,6 23 	1 
3124 1323 -130 O 1 5,5 5,6 23 	1 
3125 Bn -210+ O 1 5,9 6,0 23 

Ataque Por 1I5 SO4 	D-1,47 P 
(%) Al203 Assi- 

ki kr mil51- 
vel _____________  Fe503 

Si02 A1103 Fe203 TiO2  P205 ppm 

9,3 18,4 14,6 2,67 0,08 0,86 0,57 1,98 2 
9,6 20,5 15,1 2,43 0,08 0,80 0,54 2,12 1 

10,1 22,7 15,8 2,35 0,07 0,76 0,52 2,26 1 
10,6 22,9 16,1 2,27 0,06 0,79 0,54 2,24 1 
10,4 23,1 15,8 2,27 0,05 0,76 0,50 1,92 1 

Complexo Sortwo Valor (mE/lOOg) v 
(Sat.  100.A1 

Al+S Valor 1 Valor bases) 
Ca Mg K 	1 Na 5 

Al 
IP T 

(Soma) 

1 1 0 	1 	1,1 0,35 0,02 2,5 0,5 7,3 10,3 24 17 
0,5 0,12 0,02 0,6 0,7 5,0 6,3 10 54 
0,3 0,05 0,02 0,4 0,3 3,4 4,1 10 43 
0,3 0,05 0,02 0,4 O 1,8 2,2 18 O 
0,2 0,07 0,02 0,3 O 1,1 1,4 21 0 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH 

C 
Ara 
disper- Grau Silte 

C% 11% - N Areia Silte 
sa em 
Água culação  

de fio-  

Argila Areia fina 0,05 Argila 
grossa 0,20- <0,002 

0,05 

2,17 0,21 10 20 22 13 1 	45 24 47 1 	0,29 
1,33 0,12 11 19 20 11 1 	50 27 46 1 	0,22 
0,98 0,08 12 18 18 12 1 	52 25 52 0,23 
0,50 0,04 13 16 18 14 52 O 100 1 	0,27 
0,39 0,03 13 15 20 13  

j 	
52 O 100 0,25 



Análise Mineralógica 

A3  - Areias - 91% de quartzo hialino, grãos triturados, corroídos, com ad-
rência ferruginosa e alguns com aderência manganosa; 39ó de 
concreções ferruginosas e ferromanganosas; 57o de ihnenita; 
1% de detritos. 

Cascalho - 60% de quartzo hiallno, grãos triturados, com aderência fer-
ruginosa e manganosa; 40% de concreQ6es ferruginosas, ferro-
argilosas e ferroinanganosas, algumas levemente roladas. 
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Perfil - 49 

Descriç&o de campo - 59 MT (PRO-AG). 

Data - 11/6/66. 

Classificação 	Latosol Vermelho Escuro (distrófico) textura argilosa fase 
floresta semi-sempre-verde com babaçu. 

Localização - Estrada Itondonópolis-Jaciara, a 57 km de Rondonópolis, en-
trando 1 lan na estrada para Irelândia. Município de .Jaciara. Mato Grosso. 

Situação e declive - Trincheira situada em tôpo de elevação com declive de 
1%, sob vegetação de floresta semi-sempre-verdes 

Altitude - 860 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Nula. 

Litologia e Ponnaçõo Geológica - Série Chapadas (fácies Ponta Grossa). De-
voniano Inferior. 

Material originário -- Sedimentos elásticos de granulação fina. 

Uso atual - Culturas de algodão, milho, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, 
café e banana. 

Ilelêvo - O relêvo geral da área é suave ondulado a ondulado, constituído por 
colinas de dorsos achatados, com vale em 'V" aberto, vertentes de cen-
tenas de metros. 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde com babaçu. 

01 - 5 - O cm, serrapilheira de raízes, fôllhas,e galhos em comêço de de- 
composição. 

A 11  - O - 8 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YIt 2/4, úmido), bruno 
avermelhado escuro 	(2.5YR 3/4, úmido amassado), bruno 
avermelhado (2.5YR 4/4, sêco) e vermelho escuro (2.5YIt 
3/6, sêco triturado); argila; moderada muito pequena a mé- 
dia granular; ligeiramente duro, muito friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e abrupta. 

A l2  - 8 - 17 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/3, úmido), bruno 
avermelhado escuro (2.5YIt 3/4, úmido amassado), bruno 
avermelhado (2.5YR 4/4, sêco) e vermelho escuro (2.5Y11 
3/6, sêco triturado); argila; moderada muito pequena a rné- 
dia granular; ligeiramente duro, muito friável, muito plás- 
tico e pegajoso; transição plana e clara. 

A 3  - 17 - 30 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4, úmido), bruno 
avermelhado (2.5YR 3/4, úmido amassado), bruno averine- 
lhado (2.5YIt 4/4, sêco) e vermelho escuro (2.5YR 3/6, sêco 
triturado); argila; moderada muito pequena a pequena blo- 
cos subangulares e granular; ligeiramente duro, muito friá- 
vel, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 
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- 30 - 61 cm, vermelho escuro (2.5YJt 3/6); argila; fraca muito pe-
quena blocos subangulares e granular; duro, friável, plásti-
co e pegajoso; transição plana e gradual. 

B22  88 - 255 cm, vermelho escuro (1.5Y11 3/6); argila; muito pequena a 
granular com aspecto maciço muito poroso pouco coeso "in 
situ"; macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa. 

- 88 - 255 cm, vermelho escuro (1.5YR 3/6); muito pequena a peque-
na granular com aspecto maciço muito poroso muito pouco 
coeso "in situ"; macio, muito friável, plástico e pegajoso. 

Observações - A partir de 195 cm usou-se trado. Aos 255 cm surgiu uma 
bancada laterítica com concreções de forma arredondada de até 1 cm de 
diâmetro e fragmentos de arenito com cimento ferruginoso (fácies Ponta 
Grossa). Presença de minhocas e formigas até o li 1. Raízes abundantes no 
A11, comuns no A1 e poucas no A,, B 1, B, 1  e B32. 
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Perfil: 49 	 Município: Jaciara. MT. 

horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%) 

Equi- 
- Amos 

tra de 
alen- v 

te de 
Densi- 
dado Densida- Poro- 1 LaL Profun- Calhaus Ca Umi- Aparente de Real sidad e 

n.° Sim- 
bolo didade > 20 1 i 	20-2 Água KC1 N dade 

cm mm mm 

2325 A11 0-8 O 1 5,815,3 25 - - - 
2326 Al2 - 17 O 1 5,5 1 	4,8 24 1,11 2,58 57 
2327 A3 - 30 O 1 5,1 4,2 21 1,09 2,60 58 
2328 B - 61 0 1 4,9 1 	4,1 18 1,09 2,73 60 
2329 1321 - 88 O 1 M 1 	4,2 18 1,22 2,74 55 
2330 B -255 O 1 5,414,7 19 2,7225 

Ataque Por 112504 	D-1,47 P 
(%) Al205  Assi- 

ki kr milá- 
vel 

______________________________________ 
Fe203  

5i02 Al203 FezOa TiO2  P205 ppm 

10,3 1 	14,0 12,3 0,54 0,16 1,25 0,80 1,79 4 
10,6 15,6 12,3 0,60 0,14 1,16 0,77 1,99 2 
10,3 1 	16,0 13,0 0,56 0,13 1,09 0,72 1,92 2 
10,4 1 	17,0 13,0 0,59 0,02 1,04 0,70 2,05 1 
11,0 17,8 14,4 0,65 0,10 1,05 0,69 1,94 1 
10,9 i 	18,2 14,3 0,65 0,09  1,02 0,68 2,00 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/iOOg) 

(Sat.  
100.A1 

Valor 1 Valor de 
bas) Ad+S 

Ca MC K Na 5 M+ 11 	1 T 
(Soma) (Soma) 

10,1 	1 	2,7 0,22 0,05 13,1 O 5,6 18,7 70 0 
3,5 	1 	1,7 0,18 0,04 5,4 O 6,7 12,1 45 O 
0,8 	1 	0,6 0,09 0,02 1,5 1,0 3,5 6,0 25 40 

0,4 0,03 0,02 0,5 1,0 3,7 5,2 10 67 
0,3 0,02 0,02 0,3 0,5 3,0 3,8 8 63 
0,4 0,03 0,02 0,5 O 2,3 2,8 18 O 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOfl Argila 

C er- Grau 
de fio-.  Silte 

C% N% 1 	- N Areia 	Silte 	Argila Areia 
saem 
Ã culão Argila 

fina 
grossa 	0,20- 	-0,05 	<0,002 % 
2-0,20 	-o,os 	-0,002 	mm 

3,16 0,32 10 16 24 17 43 29 33 0,40 
1,96 0,15 13 16 25 13 46 32 30 0,28 
1,36 0,12 11 14 23 14 49 43 12 0,29 
0,77 0,06 13 14 24 11 51 46 10 0,22 
0,45 0,04 11 13 23 li 53 2 96 0,21 
0,32 0,04 8 12 24 11 53 O 100 0,21 
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Análise Mineralógica 

A11  - Areias - 47% de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, a 
maioria hialinos, alguns com aderência de óxido de feno; 
807o de concreções ferruginosas; 207o de magnetita; 37o 
de detritos e carvão. 

Cascalho - 99% de concreçôes ferruginosas e concreçóes magnetíti-
cas; 1% de quartzo, grãos bialinos; traços de carvão. 

Al2  - Areias - 60% de quartzo, grãos hialinos com as faces bem lesares-
tadas, alguns grãos com aderência de óxido de ferro; 407o 
de concreçôes magnetíticas, concreções ferruginosàs, con-
ereções ferro-argilosas e concreções argilo-humosas; traços 
de detritos. 

Cascalho - 98% de concreções ferruginosas e em menor percentagem 
concreções magnetíticas; 27o de quartzo, grãos leitosos, bem 
desarestados. 

A, - Areias - 70% de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bem 
desarestadas, a maioria com aderência de óxido de ferro; 
30% de concreções magnetíticas e concreções ferruginosas; 
traços de detritos e carvão. 

Cascalho 	097o de concreções ferruginosa; concrcções magnetíticas, 
concreções arenoferruginosas e concreções argilo-ferrugino.-
sas; 1% de quartzo com aderência de óxido de ferro. 

B 1  - Areias - 70% de quartzo, grãos hialinos, a maioria com as faces 
bem desarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro; 
307o de concreções ferruginosas e magnetíticas. 

Cascalho - 99% de concreções ferruginosas, concreções magnetíticas 
e concreções arenoferruginosas; 17o de quartzo leitoso. 

- Areias - 707o de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bem 
desarestadas, muitos com aderência de óxido de ferro; 30% 
de concreções ferruginosas e arenoferruginosas; traços de 
turmalina. 

Cascalho - 997o de concreções ferruginosas, concreções magnetíticas 
e concrcções arenoferruginosas; 1% de quartzo, rãos com 
aderência de óxido de ferro bem triturado. 

Bli -  Areias - 75% de quartzo, grãos hialinos com as faces bem desares-
tadas; 257o de concreções ferruginosas  e concreções xnag-
netíticas. 

Cascalho - 099ó de concreções ferruginosas, magnetíticas, arenoferru-
ginosas; 1% do quartzo. 
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Perfil - 50 

Descrição de campo - 56 Ml' (PiO-AO). 

Data - 7/6/66. 

Classificação - Latosol Vermelho Escuro (distréfico) textura argilosa fase 
cerrado. 

Localização - Estrada Rio Verde de Mato Grosso-Campo Grande, a 100 m 
da estrada, lado esquerdo. Município de Rio Verde de Mato Grosso. Mato 
Grosso. 

Situação e declive - Trincheira situada em parte plana de relêvo de chapada, 
apresentando declives inferiores a 1%, sob vegetação de gramíneas e pe-
quenos arbustos. 

Altitude - 740 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Nula. 

Litologia e Formação Ceológica - Série Aquidauana. Carbonífero Superior. 

Material origindrio - Sedimentos ou capeamento de caráter argiloso. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Relêvo - Pràticamente plano. Superfície mais elevada em relêvo de chapada. 

Vegetação - Campo, constituído por gramíneas duras e pequenos arbustos 
de cerrado. 

A. - O - 5 cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/2, úmido), bruno 
avermelhado escuro (5YR 3/2, úmido amassado), bruno 
(7.5YR 4/2, sêco) e bruno escuro (7.5YR 3/2, sêco tritu-
rado); muito argiloso; moderada muito pequena a média 
granular; duro, friável, plástico e muito pegajoso; transi-
ção plana e clara. 

A13  - 5 - 20 cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/4, úmido), bruno 
avermelhado escuro (5YR 3/4, úmido amassado), bruno 
avermelhado escuro (5YR 3/4, sôco) e bruno escuro (7.5YE 
4/4, sêco triturado); muito argiloso; fraca a moderada mui-
to pequena a média granular; ligeiramente duro, friável, 
plástico e muito pegajoso; transição plana e clara. 

- 20 - 36 cm, bruno avermelhado (2.5YTt 4/4, úmido), bruno aver-
melhado (4YR 4/4, úmido amassado), vermelho amarelado 
(5YR 5/6, sêco) e vermelho amarelado (5YR 5/8, sêco 
triturado); muito argiloso; muito pequena a pequena gra-
nular com aspecto maciço muito poroso pouco coerente "lii 
situ"; ligeiramente duro, friável, plástico e muito pegajo-
so; transição plana e gradual. 

B31  - 36 - 88 cm, vermelho (2.5YR 4/6, úmido), vermelho (2.5YR 4/6, 
úmido amassado), vermelho escuro (3.5YR 3/8, sêco) e 
amarelo avermelhado (5YR 6/8, sêco triturado); muito ar- 
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gloso; muito pequena a pequena granular com aspecto ma- 
ciço muito poroso pouco coerente "in situ"; macio, muito 
friável, plástico, e muito pegajoso; transição plana e difusa. 

B22  - 88 - 127 cm, vermelho (2.5YR 5/6, úmido), vermelho (2.5Ylt 4/6, 
úmido amassado), vermelho claro (2.5Ylt 6/8, sêco) e ama-
relo avermelhado (5YR 7/8, sêco triturado); muito árgilo-
50; muito pequena a pequena granular com aspecto maciço 
muito poroso pouco coerente "in situ"; macio, muito friá. 
vel, plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa. 

- 127 - 285 cm, vermelho (3.5YR 5/6, úmido), vermelho (3.5YR 5/6, 
úmido amassado), amarelo avermelhado (5YR 6/8, sêco) 
e amarelo avermelhado (5YR 6/6, sêào triturado); muito 
argiloso; muito pequena a pequena granular com aspecto 
maciço muito poroso pouco coerente "in situ"; macio, mui-
to friável, plástico e muito pegajoso. 

Observaôes - Usou-se o trado de caneco a partir de 185 cm. Presença de 
termiteiros à superfície e canais de termitas até o B 23. O horizonte A apre-' 
senta material do horizonte II, decorrente determitas e formigas. Raízes 
abundantes no A 11  e A l2, diminuindo gradativamente até o B21. 
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Perfil: 50 	 Município: Rio Verde de Mato Grosso. MT. 

Horizonte Amostra Sêca 
P11 Ao Ar (%) 

Equi- 
Amos- 
tra de 

valen- 
te de 

Densi- 
dade Densida- Poro- 

Lab. C as- Umi- Aparente de Real siclade 
n Sim- Profun- Ch0us calho Água 1(01 N dade 

bolo didade 20-2 cm mm 

2306 A11 0-5 01 015,014,1 32 0,852,44 65 
2307 Al2 -20 O 1 	O 5,2j 4,2 31 0,96 2,53 62 
2308 Bi 36 o L 	O 5,44,4 33 0,95 1 2,55  63 
2309 Bn -88 O 1 	01 5,61 4,7 33 0,85 2,60 67 
2310 B221_127 O 1 	O 15,61 5,3 1 33  0,85 261 

67 
2311 B23i 285+ O O 5,5591 3310,92 2,63 65 

Ataque Por I2SO4 	D-1,47 p 
(%) Al 203  Assi- 

ki kr 
Fe2O3  

miM- 
vel 

____________________________  

Si0 2  Al20 3  Fe20: TIO2 P206 ppm 

19,3 30,2 9,3 1,10 0,07 1,09 0,91 1 5,09 2 
19,1 30,2 9,3 1,06 0,06 1,08 0,90 5,09 1 
19,0 31,9 9,7 1,10 0,05 1,01 0,s5 5,16 1 
19,3 33,1 	1 9,9 1,24 0,04 0,99 0,83 	1 5,25 1 
18,9 33,5 	1 10,1 1,94 0,03 0,96 0,80 5,20 1 
18,3 33,6 	1 10,3 1,16 0,03  0,93 0,77 5,12 1 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) 

100.Al  
(S t 

1 	Valor 1 Valor 
b:s)  

M+S 
0a Mg1  K N? 	5 Al ITt T 

(Soma) 1 (Soma) 

0,4 0,08 0,02 0,5 1,7 11,1 13,3 4 77 
0,3 0,07 0,03 0,4 1,2 	1 8,6 10,2 4 75 
0,4 0,04 0,02 0,5 0,6 6,3 7,4 7 55 
0,3 0,01 0,03 0,3 0,2 4,5 5,0 6 40 
0,3 0,01 0,03 0,3 O 3,2 3,5 9 O 
0.2 0,01 0,03 0,2 O 2,3 2,5 8 O 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C disper- 
Grau 

de fio- 
C% N% - 

N Areia 
Areia Silte Argila 

Sa em 
Á culpo Argila 

grossa fina 
0,20-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 -o,os -0,002 mm 

3,28 0,21 16 12 8 10 70 37 47 0,14 
2,23 0,16 1 	14 12 8 3 77 40 48 0,04 
1,82 0,13 14 10 1 	8 5 77 45 43 0,06 
1,07 0,07115 101 8 5 77 4 9510,06 
0,82 0,06 1 14  81 8 6 78 O 100 	1 0,08  
0,69 0,05114 SI 7 5 80 O 100 0,06 



Análise Mineraiógica 

A 11  - Areias - 50% de concreções ferruginosas e poucas concreções mag-
netíticas; 507o de quartzo, grãos hialinos, com as faces mais 
ou menos desarestadas, alguns grãos com aderência de óxi-
do de feno; traços de estaurolita e detritos. 

A 13  - Areias - 50% de concreções ferruginosas; 45% de quartzo, grãos hia-
unos, a maioria com as faces bem desarestadas, alguns grãos 
com aderência de óxido de ferro; 5% de detritos e carvão. 

- Areias - 50% de concreções ferruginosas; 487o de quartzo, grãos hia-
limos, Jeitoso; com as faces bem desarestadas, alguns grãos 
triturados, alguns grãos com.aderência de óxido de feno; 
27o de detritos e carvão. 

B21  - Areias - 50% de quartzo, grãos hialinos, com as faces bem desaresta-
das, alguns grãos leitosos, alguns grãos com aderência de óxi-
do de feno; 507o de concreções ferruginosas; traços de de-
tritos, concreções, ferromanganosas e concreções magnétíti-
cas. 

- Areias - 60% de quartzo, grãos hialinos, com as faces mais ou menos 
desarestadas, alguns grãos triturados, poucos com aderência 
de óxido de feno; 40% de concreções ferruginosas; traços de 
carvão. 

- Areias - 60% de quartzo, grãos com as faces mais ou menos desares-
tadas, alguns grãos com aderência de óxido de ferro, alguns 
grãos triturados; 40% de concreções ferruginosas e concre-
ções magnetíticas. 



Perfil - 51 

Descrição de campo - 57 MT (PRO-AG). 

Data - 9/6/66. 

Classificação - Latosol Vennellho Escuro (distrófico) textura argilosa fase 
cerrado. 

Localisação - Estrada I{ondonópolis-Coxim, a 17 lan do Rio Poguba, a 30 m 
da estrada, lado esquerdo. Município de Rondonópolis. Mato Gitsso. 

Situação e decifre - Trincheira aberta em parte nivelada de relêvo de cha-
pada, apresentando declive de 1,5%, sob vegetação de gramíneas não iden-
tificadas. 

Altitude - 460 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

litologia e Formação Geológica - Série Chapadas (fácies Ponta Grossa). 

Material originário - Sedimentos clásticos de granulação fina. 

Uso atual - Pastagem natural. 

I?elêvo - Suave ondulado de chapada, apresentando vales em "V" muito 
aberto, com verteutes planas de milhares de metros. 

Vegetação - Cerrado. 

Ai 1  - O - 5 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/3, úmido), bruno 
avermelhado escuro (2.5YR 3/4, úmido amassado), brimo 
avermelhado (2.5YR 3/4, sêco) e bruno avermelhado (5YR 
4/4, sêco triturado); muito argiloso; forte muito pequena a 
pequena granular; ligeiramente duro, muito friávcl, muito 
plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

A 1 , - 5 - 15 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4, úmido e úmi-
do amassado), vermelho (2.5YR 4/6, sêco) e vermelho ama-
relado (5YR 5/6, sêco triturado); muito argiloso; mode-
rada muito pequena a média granular; ligeiramente duro, 
muito friável, muito plástico e pegajoso; transição plana e 
clara. 

A, - 15 - 29 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/6, úmido), bruno averme-
lhado escuro (2.5YR 3/4, úmido amassado), vermelho 
(2.5YR 4/6, sêco) e vermelho amarelado (5Y11 5/8, sôco 
triturado); muito argiloso; moderada muito pequena a mé-
dia granular; ligeiramente duro, friável, plástico e pega-
jose; transição plana e clara. 

- 29 - 51 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/6, úmido e úmido amassa-
do), vermelho (2.5YR 4.5/8, sêco) e vermelho amarelado 
(3.5YR 4/8, sêco triturado); muito argiloso; fraca muito 
pequena a pequena granular; ligeiramente duro, muito friá-
vel, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 
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B. - 51 - 103 cm, vermelho escuro (1.5YR 3/6, tinido), vermelho (2.5Y11 
3.5/6, tinido amassado), vermelho (2.5Ylt 4/8, sêco) e ver-
melho amarelado (3.5YR 5/8, sêco triturado); muito ar-
giloso; muito pequena a pequena granular com aspecto ma-
ciço pouco poroso pouco coeso "in situ"; duro, friável, plás-
tico e pegajoso; transição plana e difusa. 

1322 - 103 - 300 cm, vermelho (1.5YIt 3.5/6, tinido), vermelho escuro 
(1.5YR 3/6, úmido amassado), vermelho (2.5YJIt 4/8, sêco) 
e vermelho amarelado (3.5Ylt 5/8, sêco triturado); muito 
argiloso; muito pequena a pequena granular com aspecto 
maciço muito poroso pouco coeso "in situ", ligeiramente 
duro, muito friável, plástico e pegajoso. 

Observações - Raízes fasciculares abundantes no A 11  com diâmetro menor que 
2 mm, diminuindo gradativamente até o 1322. Ocorrência de poucas. raízes 
secundárias com diâmetro variável entre 4 e 8 mm, ao longo de todo o 
perfil. A partir de 181 eIa, usou-se trado de caneco. 
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Perfil: 51 	 Muniefpio: Itondonópolis. MT. 

Horizonte Amostra Sêca pli Ao Ar (%) 

Amos- valen- Densi- 
Densi- 

_____________ 

tra de te de dado dado Poro- 
LaTi. 
n.° Sf m- Profun- Calhaus Cas 

calh; Ilmi- Apa- 
rente Real sidade 

b olo didade > 20 lC  d 20-2 Água N 	dade 
em mm mm 

2312 A!i 0-51 0 015,114,1 25 0,88 2,69 67 
2313 A32 -151 0 0 5,0 j 	4,1 24 1,04 2,56 59 
2314 A 3  -20 o O 5,11 4,2 25 1,00 2,56 61 
2315 B 1  -51 0 0 1 	5,I 4,3 26 1,01 2,59 61 
2316 1333 -103 1 	o O 5,5 1 	4,5 26 1,08 2,60 58 
2317 B -300k ! O O 15,914,726 1,062,6260 

Ataque Por 11 3804 	D-1,47 p 
(%) Al203  Assi- 

ki kr miM- 
vel 

________  

1 Fe2 03  
Si02 	Al203 	Fe2O3 TiO2  P205  ppm 

18,5 26,9 7,7 1 	0,75 0,07 1,17 1,01 5,50 1 
18,6 26,7 7,4 1 	0,72 0,06 1 1,18 	1 1,01 5,70 1 
18,5 26,8 7,5 1 	0,73 0,06 1,17 1,00 5,72 	1 1 
20,1 29,2 8,0 1 	0,83 0,06 1,17 	

( 1,00 5,72 	1 1 
20,1 29,9 8,5 0,86 0,05 1,14 0,97 5,53 1 
20,6 1 	30,1 8,1 1 	0,84 0,03 1,16 0,99 5,78 1 

Complexo Sortivo 
Valor (inEflOOg) v 100. AI (Sat. 

Valor 1 Valor de 
bases) Al+S 

Ca M K Na 8 M 11+ T 
(Soma) 1 (Soma) 

0,9 	0,2 0,11 0,03 1,2 1,4 	1 1 8,1 13 54 
0,3 0,10 0,01 0,4 1,4 4,5 	1 6,3 6 78 
0,3 0,08 0,02 0,4 1,2 3,3 	1 4,9 8 75 
01 3 0,03 0,01 0,3 0,8 3,4 	1 4,5 7 73  
0,2 0,09 0,02 0,3 0.5 2,6 3,4 9 03 
0,3 0,01 0,01 0,3 0,2 2,0 	1 2,5 12 40 

Composiçáo Granulométrica (%) 
Dispersao com NaOIl Argila 

c ±sper- Grau  
de fio- Silte 

C% N% - N Areia Aria e Silte Argila 
sa em 
Água ctdao  Argila 

grossa fina 
0,20-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 
-0,05  -0,002 

1 
mm  

1,85 0,11 17 11 14111164 25161 0,17 
1,89 0,11 18 12 161 si ci 27158 0,13 
1,65 0,09 18 10 15 	1 8 	1 67 41 	1 39 0,12 
1,03 0,06 17 10 151 7168 23166 0,10 
0,67 0,04 17 8 141 6 1 72  01100 0,06 
0,44 0,03 15 8 14 1 	7(71 O 	I100 0,10 
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Análise Mineralógica 

A11 	Areias - 589ó dc quartzo hialino, grãos corroidos, alguns levemente 
desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferru-
ginosa; . 387o de concreç6es ferruginosas e ferro-argilosas (a 
última em maior percentagem), roladas na maioria; 47o de 
detritos; traços de turmalina e magnetita. 

A l2 	Areias - 607o de quartzo hialiano, alguns grãos corxoídos, alguns le- 
vemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderên-
cia ferruginosa; 367o de concrcçées ferruginosas e ferro-ar-
gilosas, roladas na maioria; 3% de detritos; 1% de carvão; 
traços de mica muscovita, turmalina rolada e magnetita. 

A3  - Areis - 58% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, alguns le-
vemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderên-
ria ferruginosa; 389 10 de eonercç6es ferruginosas e ferro-ar-
gilosas, roladas na maioria; 4% de detritos; traços de mag-
netita e carvão. 

B 1  - Areias - 567o de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência 
ferruginosa; 407o de concreções ferruginosas, ferro-argilosas, 
roladas na maioria; 4% de detritos; traços de maguetita e 
carvão. 

587o de quartzo hialino, alguns grãos correídos, alguns le-
vemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderên-
cia ferruginosa; 407o de concreções ferruginosas e ferro-ar-
gilosas, pisolíticas na maioria; traços de detritos, carvão e 
magnetita. 

- Areias - 64% de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, alguns le-
vemente desarestados, com aderência ferruginosa; 357o de 
eoncrcções ferruginosas e ferro-argilosas, roladas na maioria; 
1% de detritos; traços de magnetita e carvão. 
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Perfil - 52 

Descrição de campo - 67 MT (PItO-AG). 

Data - 22/6/66. 

Classificação - Latosol Vermelho Escuro (distrófieo) textura argilosa fase 
cerrado. 

Localização - Estrada Blt-29, a 15 km (Te Sumidouro (Pensão do Alemão) 
em direção a Cuiabá, lado esquerdo. Município dc Diamantino. Mato 
Grosso. 

Situação e declive - Trincheira em relêvo de chapada, com declive de 1%, 
sob vegetação de gramíneas. 

Altitude - 560 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Série Parecis. Mesozóieo Indiviso. 

Material originário - Sedimentos elásticos de granulação fina da Série Pa-
recis, ou capeamento sôbre a mesma. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Relêvo - Suave ondulado dc chapada. Superfície ligeiramente dissecada por 
vales em "V" muito aberto com vertentes planas de milhares de metros. 

Vegetação - Cerrado. 

A 11  - O - 6 cm, vermelho acinzentado escuro (2.5YIt 3/2, úmido), ver-
melho acinzentado escuro (2.5Y1t 3/2, úmido amassado), 
vermelho acinzentado (2.5Ylt 4/2, sêeo), bruno avermelhado 
(2.5Y11 5/4, sêco triturado); muito argiloso; forte muito pe-
quena a grande granular; ligeiramente duro, muito friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e abrupta. 

- 6 - 17 cia, bruno avermelhado escuro (2.5Y11 3/3, úmido), bruno 
avermelhado escuro (2.5YR 3/6, úmido amassado), bruno 
avermelhado (2.5Y11 4/5, sêco), vermelho amarelado (5Y1t 
5/6, sêco triturado); muito argiloso; forte muito pequena a 
muito grande granular; duro, friável, plástico e pegajoso a 
muito pegajoso; transição plana e clara. 

A3  - 17 - 34 cm, vermelho escuro (2.5Ylt 3/4, úmido e úmido amassado), 
bruno avennelhado (2.5YR 4/4, sêco), vermelho amarelado 
(5Y1L 5/6, sêco triturado); muito argiloso; forte muito pe-
quena a grande granular; ligeiramente duro, friável, plásti-
co e muito pegajoso; transição plana e gradual. 

- 34 - 61 cm, vermelho (2.5Y11 3.5/5, úmido); muito argiloso; muito 
pequena a pequena granular, com aspecto maciço poroso 
pouco eoeso "in situ"; ligeiramente duro, muito friável, pliís-
tieo e muito pegajoso; transição plana e gradual. 
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B. - 61 - 02 cm, vermelho (2.5YR 3.5/6, úmido); muito argiloso; muito 
pequena a pequena granular com aspecto maciço poroso e 
pouco coeso "ia situ"; macio, muito friável, plástico e muito 
pegajoso; transição plana e difusa. 

- 92 - 305 cnf, vermelho (2.5Ylt 3.5/7, úmido); muito argiloso; muito 
pequena a pequena granular com aspecto maciço muito po-
roso muito pouco coeso "ia situ"; macio, muito friável, plás-
tico e muito pegajoso. 

Observações - Raízes fasciculares com diâmetro até 1 mm abundantes no 
A 11 , comuns no A l2  e secundárias com diâmetro de 2 até 20 mm que vão 
diminuindo gradativamente até o último horizonte. Atividade de minhocas, 
dando formação de partes endurecidas granulares e tubtilares com diâ-
metro até 2 mm. A partir dc 185 cm usou-se trado. 
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Perfil: 52 	 Município: Diamantino. MT. 

Horizonte 
Amostra Sêca PH Ao Ar (%) 

Amos Equi- 
valen- Densi- Densi- tra de Cas- te de dade d ade Poro- 

Lab. Sím- Profun - Calhaus calho TJmi- Apa-  Real sidade 
' bolo didade > 20 20-2 Água KCI N dacle rente - - 

cm mm mm 

2371 Au 0- 6 O O 4,9 4,2 26 - - - 
2372 Al2 - 17 O O 4,9 4,2 25 - - - 
2373 A3  - 34 0 O 4,9 4,4 25 - - - 
2374 E1 - 61 0 O 5,2 4,6 26 1,01 2,65 62 
2375 E21 - 92 O O 5,3 4,9 26 1,11 2,65 58 
2376 B -350-'-  O O 6,05,4 28 0,02 - 2,67 62 

Ataque Por I1SO4 D-1,47 p 
(%) Al203  Assi- 

ki kr milá- 
vel 

______  
Fe203  

Si02  Al203 Fe203 TiO2 P205 ppm 

17,1 26,2 10,5 0,77 0,06 1,10 0,88 3,89 2 
14,5 27,4 10,6 0,82 0,05 0,09 0,72 4,08 2 
18,6 29,2 10,9 0,92 0,04 1,08 0,88 4,21 1 
19,2 30,5 11,3 0,95 0,04 1,07 0,86 4,21 1 
20,1 31,6 11,7 0,95 0,04 1,10 0,89 4,18 1 
20,1 31,7 11,8 1,01 0,04  1,08 0,87 4,20 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) V 100.A1 (Sat.  

Valor Valor de 
bases) A1+ 5 

Ca'- Mg' I1 Na'- 5 Al''- ll T 
(Soma) (Soma) 

0,6 0,14 0,03 0,8 1,9 9,2 11,9 7 70 
0,3 0,11 0,02 0,4 1,5 7,9 9,8 4 79 
0,2 0,09 0,02 0,3 1,1 5,9 7,3 4 79 
0,2 0,06 0,02 0,3 0,6 3,9 4,8 6 67 
0,1 0,04 0,02 0,2 0,3 2,8 3,3 6 60 
0,2 0,03 0,02 0,3 O 2,3 - 2,6 12 O 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOlI Argila 

C disper- Grau  
deflo- Silte 

C% N% - 
li Areia Areia 	 Silte 	Argila 

saem 
Água culação Argila fina grossa 	 0,05- 	<0,002 0,20 % 

2-0,20 	 -0,002 	mm 

2,93 0,15 20 17 8 7 68 27 60 0,10 
2,06 0,12 17 17 8 6 61 31 55 0,09 
1,65 0,07 24 14 8 3 75 48 36 0,04 
1,05 0,06 18 12 6 4 78 44 44 0,05 
0,80 0,03 27 11 6 3 80 x 100 0,04 
0,50 0,02 25 12 6 4 78 x 100 0,05 
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Análise Mineralógica 

A 11  - Areias - 707o de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, alguns le-
vantemente desarestados, alguns bem desarestados, com ade-
rência ferruginosa; 57o de concreções ferruginosas e ferro-ar-
gilosas, aJgumas miadas; 5% de carvão; 207o de detritos; tra-
ços de inagnetita. 

A13  - Areias - 727o de quartzo hialino, alguns grãos corroídos, alguns le-
vemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderên-
cia ferruginosa; 57o de carvão; 37o de concreções ferrugino-
sas e ferro-argilosas, algumas roladas; 207o de detritos; tra-
ços de magnetita.. 

A3 	Areias - 907o de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente 
desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferru-
ginosa; 57o de concreções ferruginosas e ferro-argilosas, ai-
guinas pisolíticas; 17o  de magnetita; 4% de detritos; traços 
de carvão. 

- Areias - 96% de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente 
desarestados, alguns bem desarestados, com aderência fer-
ruginosa; 3% de eoncreç.ões ferruginosas e ferro-argilosas, 
algumas roladas; 1% de magnetita; traços de carvão e de-
tritos. 

- Areias - 94% de quartzo hialino, alguns grãos corroidos, alguns le-
vemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderên-
eia ferruginosa; 6% de concreções ferruginosas e ferro-ar-
gilosas, algumas roladas; traços de magnetita, detritos e car-
vão. 

1322 - Areias - 977o de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente de-
sarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferru-
ginosa; 3% de concreções ferruginosas e ferro-argilosas; tra-
ços de detritos. 
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Perfil - 53 

Descrição de campo - 69 MT (FItO-AO). 

Data - 24/6/66. 

Classificação - Latosol Vermelho Escuro (distrófico) textura argilosa faso 
cerrado. 

Localização - Estrada Pôrto Velho-Cuiabá (BR-29), a 69 km de Sumidou-
ro (Pensão do Alemão), lado esquerdo da estrada. Município de Dia-
mantino. Mato Grosso. 

Situação e declive - Trincheira em relêvo de chapada com 0,5 a 1,07o de de-
clive, sob cobertura de gramíneas. 

Altitude - 520 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Série Parecis. Mcsozóico Indiviso. 

Material originário - Arenito da Série Pareeis? 

liso atual - Pastagem natural. 

Relho - Suave ondulado de chapada. Superfície levemente dissecada por 
vales em "V" muito aberto com vertentes planas dc centenas de metros. 

Vegetação - Cerrado. 

A, 1  - O - 6 cm, bruno avermelhado escuro (2.5Y11 3/3, úmido), bruno 
avermelhado escuro (2.5YR 3/4, úmido amassado), bruno 
avermelhado (5Y11 4/3, sêco), bruno avermelhado (5YR 4/4, 
sêco triturado); franco argilo-arenoso; moderada muito pe-
quena a média granular; ligeiramente duro, friável, plástico 
e pegajoso; transição plana e clara. 

A,, - 6 - 12 em, bruno avermelhado escuro (25YR 3/4, úmido), idein 
úmido amassado, bruno avermelhado (5Y12 4/3, sêeo), ver-
melho amarelado (5YR 4/6, sêco triturado); franco argilo-
arenoso; moderada muito pequena a grande granular; ligei-
ramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e clara. 

A, - 12 - 24 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YIt 3/4, úmido); bruno 
avermelhado (2.5YIt 4/4, úmido amassado); franco argilo-
arenoso; moderada muito pequena a grande granular; ligei-
ramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e clara. 

- 24 - 42 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/6, úmido); argila arenosa; 
muito pequena a pequena granular com aspecto maciço mui- 
to poroso e pouco coeso "in situ"; ligeiramente duro, muito 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 
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B21  - 42 - 64 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/4, úmido); argilaS arenosa; 
muito pequena a pequena granular com aspecto maciço mui-
to poroso muito pouco coeso "in situ"; macio, muito friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

- 64 - 310 cm, vermelho (2.5Ylt 4/7, úmido); argila arenosa; muito 
pequena a pequena granular com aspecto maciço muito p0-
roso e muito pouco coeso "ia situ"; macio, muito friável, plás-
tico e pegajoso. 

Observações - Raízes comuns, secundárias com diâmetro de 0,5 a 20 mm, 
ocorrem desde o A 11  até o 13 22. Muitas fasciculadas com diâmetro até 2 mm 
diminuindo gradativamente até o B 21. A partir de 190 cm, usou-se trado. 
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Perfil: 53 	 Município: Diamantino. MT. 

horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%) 

Amos- 
- Equi- 

valeu- Densi- Densi- 1  
tra de 1 Cas- te de dade  

Apa- dade Poro-
sidade 

Sim Profun- Calhaus 1 	calho umi- rente Real 
- bolo didade > 20 20-2  1 Água KOl N dade 

cm mm mm 

2384 A11 0- 6 O 0 5,2 4,2 15 1,18 2,56 54 
2385 A - 12 O 0 5,2 4,3 15 1,28 2,58 50 
23813 A3 - 24 0 O 5,2 4,3 15 1,24 2,58 52 
2387 E1 - 42 O O 5,3 4,4 16 1,28 2,63 51 
2388 B21 - 64 O O 5,5 4,7 16 1,24 2,64 53 
2389 B -310 O O 5,7 5,3 17 1,15 - 2,64 56 

Ataque Por 11 3504  D-1,47 1' 
(%) Al203  Assi- 

ki kr miM- 
vel 

____________________________  
Fe203  

Si02 Al203 Fe203 TiO 2  P205  ppm 1 

9,7 12,2 6,6 0,46 0,04 1,35 1,01 2,93 2 
10,3 13,8 1 	6,9 0,50 0,04 1,27 0,97 3,14 1 
10,3 13,9 1 	7,1 0,53 0,04 1,26 0,96 3,09 1 
11,1 15,1 1 	7,3 0,55 0,03 1,25 0,95 3,22 1 
10,0 15,2 1 	7,4 0,57 0,03 1 1,22 0,03 3,24 1 
10,0 14,9 1 	7,4 0,55 0,03 1 1,25 0,95 3,17 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) v 100.A1 - (Sat.  

Valor Valor de 
bases) Al+ 5 

Ca MC 11 Na 5 A3) - + I1 T 
(Soma) (Soma) 

0,4 0,09 0,01 0,5 1,2 4,8 6,5 8 71 
0,2 0,08 0,01 0,3 1,2 4,3 5,8 5 80 
0,2 0,09 0,02 0,3 0,9 3,6 4,8 6 75 
0,2 0,11 0,02 0,3 0,7 2,6 3,6 8 70 
0,2 0,06 0,01 0,3 0,4 1,8 2,5 12 57 
0,2 0,03 0,01 0,2 0,2 1,1 1,5 13 50 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOI{ Ara 

C disper- Grau 
de f lo- Silte 

C% N% - N Areia sa em 
4119. 

culação Argila Areia 	fina 	Silte 	Argila 
grossa 	0,20- 	0,05- 	<0,002 
2-0,20 	-0,05 	-0,002 	mm 

1,35 0,08 17 50 12 5 33 14 58 0,14 
1,16 0,07 17 47 13 5 35 23 34 0,15 
0,89 0,05 18 48 13 4 35 21 23 0,11 
0,73 0,04 18 48 12 3 37 29 22 0,08 
0,43 0,03 14 46 12 3 39 5 87 0,08 
0,37 0,02 19 39 14 4 43 	• O 100 0,09 
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Perfil - 54 

Descrição de campo - 83 1W (PRO-AG). 

Data - 24/1/67. 

Classificação - Latosol Vennelho Escuro (distrófico) textura argilosa fase 
cõrrado. 

Localização - Trincheira situada a 7,1 kml da entrada do Estádio à esquer-
da, em estrada lateral. Distrito Federal. 

Situaçíío e declive - Trincheira situada em tôpo de interflúvio muito amplo, 
com declive de 1.37o, sob vegetação de cerrado. 

Altitude - 1.100 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão— Laminar ligeira. 

Litologia e Fonnaçõ,o Geológica - Xistos e filitos com veios de quartzito, refe-
ridos ao Pré-Cambriano (A). 

Material origin4rio - Capeamento de caráter: argiloso referido à "Formação 
das Chapadas". Terciário, 

Uso atual - Nenhum. 

Rele'vo - Prâticamente plano em parte alta de chapada com vertentes de mi-
ffiares de metros. 

Vegetação - Cerrado de porte médio. 

A1  - 	O - 	10 cm, bruno avermelhado escuro (2.5Y11 3/3, úmido), bruno 
avermelhado escuro (2.5Y11 3/4, úmido amasado), verme- 
lho 	(2.5Y11 4/6, sêco) e vermelho (2.5Ylt 5/6, sêco pul- 
verizado); muito argiloso; fraca, muito pequena a média 
granular; muito friável, plástico e pegajoso; transição pla- 
na e clara. 

A3  - 10 - 	30 cm, 	vermelho 	escuro 	(2.5Y11 	3.5/5, 	úmido), 	vermelho 
(2.5Y11 	3.5/6, 	úmido 	amassado), 	bruno 	avermelhado 
(2.5Y11 4/4, sêco) e vermelho amarelado (5Ylt 4.5/6, sêco 
pulverizado); muito argiloso; fraca muito pequena a mé- 
dia granular; firme, plástico e pegajoso; transição plana 
e gradual. 

133 - 30 - 65 cm, vermelho (1011 4/6); muito argiloso; muito pequena 
a pequena granular com aspecto maciço poroso pouco coe- 
50 '9n situ"; friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e difusa. 

1321 - 	65 - 140 cm, vermelho (1011 4/7); muito argiloso; muito pequena 
granular com aspecto maciço poroso pouco coeso "in situ"; 
muito friável, plástico e pegajoso; transiç,) plana e difusa. 

B23  - 140 - 235 em, vermelho (1011 4.5/7); muito argiloso; estrutura igual 
à do horizonte anterior; muito friável, plástico e pegajo- 
so; transição plana e difusa. 



- 235 - 310 cm, vermelho (1011 4.5/6); muito argiloso; estrutura igual 
à do 1321; muito friável, plástico e pegajoso. 

Observações - Trincheira de 2 metros de profundidade. Daí em diante usou-
se o trado de caneco. Muitos poros ao longo de todo perfil, predominando 
os de menos de 1 mm de diâmetro. Raízes abundantes no A 1  e A3, comuns 
até o B 23  e poucas no B 23 . Presença de fragmentos de carvilo ao longo de 
todo perfil. 
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Perfil: 54 	 Município: Distrito Federal 

Horizonte Amostra Sêea p11 
Ao Ar (%) 

Equi- Densi- 

1 
Amos- valen- dade Densi- 

Poro- tra de Cas- 1 te de Apa- dade 
sidade Lab. Sim- Profun- 

didade 
Calhaus 

20 9'j' Água KCI N 
Umi- 
dade rente lteal 

n. bolo > 
cm mmj mm 

26651A1 0-10 0 O 5,1 4,3 31 - - 
2666IA -30 O 0 5,0 4,4 30 0,03 12,50 64 
2667IB -65 O 0 5,3 4,9 30 0,00 12,65 166 
2668 1 .821 -140 O O 5,6 5,2 30 0,90 1 	2,68 1 	66 
26691.822 -235 O O 6,0 6,2 30 0,00 12,66 166 
267011123 -310h O O 6,1 6,5 31 

Ataque Por lhSO4 D 1,47 P 
(%) Al20 3  Assi- 

Id kr milá- 
vel 

_______  

Fe203 
Sí02 AlsOa Fe203  TiO2 	

[ 
P203 ppm 

17,8 32,6 13,1 0,80 0,08 0,03 0,74 3,90 1 
17,0 34,5 13,7 0,83 0,07 0,88 0,70 3,93 1 
18,0 35,7 13,8 0,86 0,06 0,86 0,69 4,07 1 
17,7 36,1 14,0 0,89 0,06 0,83 0,67 4,02 1 
16,2 36,3 14,0 0,92 0,06 0,76 0,61 4,05 1 
16,2 37,2 14,4 0,94 0,05  0,74 0,59 4,06 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) 
V 100.Al (Sat.  

Valor 1 Valor de 
bases) Al+S 

Ca Mg++ 11 Na+ 1 MH. 1 
(Soma) (Soma) 

1,4 0,14 0,05 1,6 1,0 10,1 12,7 13 38 
0,3 0,06 0,03 0,4 0,6 6,9 7,9 5 60 
0,2 0,02 0,02 0,2 0,2 4,2 4,6 4 50 
0,2 0,01 0,03 0,2 O 3,0 3,2 6 O 
0,2 0,01 0,03 0,2 O 1,4 1,6 13 0 
0,3 0,01 0,03 0,3 O 1,0 1,3 23 O 

Composição Granulom&riea (%) 
Dispersào com NaOIl Argila 

0 disper- Grau 
d e fio- Silte 

0% N% - N Areia Areia 1 
1 

as em 
Água culação Argila 

grossa fina 
1 

Árgila 
<0,002 °'° 

2-0,20 :O2 

3,36 0,21 16 8 5 9 78 35 55 0,12 
1,98 0,13 15 6 5 8 81 25 69 0,10 
1,14 0,07 16 5 5 7 83 1 99 0,08 
0,82 0,04 20 4 5 7 84 o 100 0,08 
0,65 0,03 22 5 6 8 81 16 80 0,10 
0,50 0,02 25 - 	3 5 6 86 53 38 0,07 



- 303 - 

Aná.lise Mineralógica 

A 1  - Areias - 35% de quartzo, grãos hialinos, alguns triturados, com ade-
rência de óxido de ferro; 35% de concreQões argilo-ferrugi. 
nosas e magnetíticas; 307o de detritos. 

A3  - Areias - 40% de quartzo, grãos hialinos, alguns triturados com ade-
rência de óxido de feno; 457o  de concreções argilo-ferrugi-
nosas, concreções magnetíticas; 15% de detritos. 

131 - Areias - 80% de quartzo, grãos hialinos, alguns triturados com ade-
rência de óxido de ferro; 207o de concreções ferruginosas. 

1321 - Areias - 80% de quartzo, grãos hialinos, alguns com aderência de 
óxido de ferro, alguns grãos triturados; 207o de concreções 
ferruginosas e concreções argilo-ferruginosas. 

1322 - Areias - 70% de quartzo, grãos triturados com aderência de óxido 
de feno; 30% de concreções ferruginosas e concreções argi-
lo-ferruginosas. 

1323 - Areias - 55% de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro al-
guns gritos triturados; 45% de concreções ferruginosas e 
concreções argilo-ferruginosas. 
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Perfil - 55 

Descrição de campo - 23 GO (PiO-AO). 
Data - 30/4/66. 
Classificação - Latosol Vermelho Escuro (distrófico) textura argilosa fase 

cerrado. 
Localização -. Estrada Belém-Brasília, a 100 in do entrocamento com a es-

trada Anápolis-Corumbá de Goiás, distando 3 1cm de Anápolis. Municí-
pio de Anápolis. Goiás. 

Bit unção e declive - Trincheira sob cerrado, do lado esquerdo a 15 m da es-
trada; têrço superior da encosta, sob a linha telegráfica; declividade de 1%. 

Altitude - 1.000 metros. 
Drenagem - Acentuadamente drenado. 
Erosão - Laminar ligeira. 
Litologia e Formaçáo Geológica - Rochas do Pré-Cambriano (CD). 
Material originário - Provàvelrnente capeamento de caráter argiloso referi-

do à "Formação das Chapadas". Terciário. 
Uso atual - Pastagem natural. 
Relêvo - Suave ondulado, com elevações de tôpo esbatido, pendentes longas 

e vales em "V" aberto. 
Vegetação - Cerrado. 

A 1  - O - 16 cm, vermelho escuro acinzentado (lYlt 3/3); argila; fraca 
muito pequena a média granular; ligeiramente duro, friá-
vel, ligeiramente plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual. 

A3  - 16 - 30 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/4); argila; fraca 
muito pequena a pequena granular; ligeiramente duro, friA-
vel, plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual. 

B i t - 30 - 75 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/5); argila; muito 
pequena a pequena granular com aspecto maciço muito po-
roso pouco coeso "in situ"; macio, friável, plástico e muito 
pegajoso; transição plana e difusa. 

- 75 - 135 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/5); argila; muito 
pequena granular com aspecto maciço muito poroso muito 
pouco coeso "in situ"; macio, muito friável, plástico e muito 
pegajoso ;  transição plana e difusa. 

- 135 - 250 cm, vermelho escuro (1011 3/6); argila; muito pequena 
granular com aspecto maciço muito poroso muito pouco 
coeso "in situ"; macio, muito friável, plástico e muito pega-
joso. 

- 250 - 320 cm, vermelho escuro (1011 3/6); muito plástico e muito 
pegajoso. 

Observações - Raízes comuns no A 1  e A3 , poucas no 13 1 1 e B 12  e escassas no 
E21. A partir de 200 cm foi usado o trado de caneco. Presença de cupin-
zeiros próximos à trincheira. 



- 305 - 

Perfil: 55 	 Município: Anápolis. GO. 

Jlorizonte 
Amostra Sêca 
Ao Ar (%) p11 

Amos- 
Equi- 
Valen- - 

1 - 
trade 
Lab. 1 tede 

n. Sím- Profun- Calhaus ct Á gua XCI N 
Umi-
dade bolo didade cm mm 

1937 A1 0- 16 1 1 	O 5,5 	1 4,6 21 
1938 A3 - 30 1 	o 1 	O 5,3 	1 4,8 21 
1939 13 - 75 0 O 5,7 1 	5,6 22 
1940 B12 -135 1 	O i 	O 6,1 1 	6,1 21 
1941 1321 -250 1 	o 1 	0 6,2 1 	6,7 21 
1942 1322 1 	-320+1 0 1 	O 6,1 1 	6,9 26  

Ataque Por 112504 	D-1,47 p 
(%) AI2  03  Assi- 

______  ki kr milá- 
vel Fe203  

SiO2 Al203  Fe2 03  TiO2  P205  ppm 

4,3 23,6 14,5 1,32 0,08 0,31 0,22 2,54 1 
4,2 24,3 14,2 1,32 0,08 0,29 0,21 2,67 1 
4,2 26,4 15,0 1,38 0,07 0,27 0,20 2,76 1 
4,1 26,5 15,1 1,32 0,07 0,26 0,19 2,77 1 
3,6 26,3 15,3 1,25 0,06 0,23 0,17 2,69 1 
4,7 28,8 16,4 1,52 0,06  0,28 0,20 2,74 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) 
100.M (t. 

Valor Valor de 
bass) .41+8 

Ca4+ Mg4  K Na 8 Al-''-  I1 T 
(Soma) (Soma) 

0,5 0,06 0,03 0,6 0,4 5,2 6,2 10 40 
0,3 0,05 0,03 0,4 0,2 4,6 5,2 8 33 
0,3 0,03 0,04 0,4 O 2,8 3,2 13 O 
0,3 0,02 0,05 0,4 O 1,8 2,2 18 O 
0,3 0,03 0,04 0,4 O 0,6 1,0 40 O 
0,3 0,02 0,03 0,4 O 0,2 0,6 61 O 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOlI Argila 

0 disper- Grau 
dc fio- Silte 

0% N% 
N Areia Areia  Silte 
- 

Argila 
saem 
Água Argila 

0,05- <0,002 % 
-0,002 mm 

1,61 0,10 16 27 11 12 50 17 66 0,24 
1,30 0,08 16 26 12 9 53 23 57 0,17 
0,80 0,04 20 23 12 9 56 1 98 0,16 
0,59 0,03 20 22 13 10 55 O 100 0,18 
0,44 0,02 22 24 12 10 54 16 70 0,19 
0,23 0,01 23 18 12 12 58 32 45 0,21 
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AiáIise Mineralógica 

A 1  - Areias - 80% de quartzo, grãos corroídos, com aderência de óxido 
de ferro; 20% de eoncreções ferruginosas magnetíticas; tra-
ços de detritos. 

A3  - Areias - 807o de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
grãos triturados; 207o de concreçócs ferruginosas magnetí-
ticas. 

- Areias - 807o de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro; 
20% de concreções ferruginosas; traços de detritos. 

B 12  - Areias - 707o de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
alguns grãos corroídos; 30% de concreções ferruginosas. 

1321 - Areias - 707o de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
alguns corroídos; 307o de concreções inagnetíticas e inagne-
tita. 

- Areias - 707o de quartzo, grãos corroídos com aderência de óxido de 
ferro; 307o de concreções ferruginosas. 
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Perfil - 56 

Descrição de campo - 2 (Serviço Florestal.DPFS). 

Data - 29/0/61. 

Classificação - Latosol Vennelho Escuro (distrófico) textura argilosa fase 
cerrado. 

Localização - Serviço Florestal. Brasília. Distrito Federal. 

Situação e declive 	Trincheira em têrço superior de encosta, com 3 a 5% de 
declive. 

Altitude - 1.030 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Série Bambuí. Siluriano. 

Material originário - Provavelmente capeamento de caráter argiloso referido 
à "Formação das Chapadas". Terciário. 

Uso atual - Nenhum. 

lielêvo - Suave ondulado, colinoso em algumas áreas, esbatido, com declives 
suaves de até 107c. 

Vegetação - Cerrado arbórco.arbustivo aberto, com esto rasteiro escasso. 

A1  - 	O - 20 cm, bruno avermelhado escuro 	(2.5Y11 3/3); muito argi- 
loso; moderada muito pequena a grande granular; ligeira- 
mente duro, friável, plástico e muito pegajoso; transição 
plana e clara. 

A1  - 20 - 40 cm, bruno avermelhado escuro (2.5Y11 3/5); muito argi- 
loso; moderada muito pequena a grande granular e suban- 
gular; duro, friável, plástico e muito pegajoso; transição 
plana e clara. 

- 40 - 80 cm, 	vermelho 	acinzentado 	(1011 	4/5); 	muito 	argiloso; 
aspecto maciço poroso pouco coerente "in situ" que se des- 
faz prontamente em muito pequena a pequena granular 
com nódulos; ligeiramente duro, muito friável a firme, plá.s- 
tico e muito pegajoso; transição plana e difusa. 

B 21  - 80 - 115 cm, vermelho escuro (1011 3/6); muito argiloso; estrutu- 
ra igual à do B 1 ; ligeiramente duro, muito friável a finne, 
plástico o pegajoso; transição plana e difusa. 

- 115 - 175 cm, vermelho escuro •  (1011 3/7); muito argiloso; estrutu- 
ra igual à do B 1 ; ligeiramente duro, muito friável a finrie, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

- 175 - 200 cm, vermelho escuro 	(1011 3.5/6); muito argiloso; estru- 
tura igual à do B i ; ligeiramente duro, muito friável a f ir- 
me, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 



- 200 - 230 cm, vermelho (2.5Ylt 4/6); muito argiloso; estrutura igual 
à do B 1  porém sem nódulos; duro, firme, plástico e pega-
jOSo; transição plana e graduaJ. 

- 230 - 380 cm, vermelho escuro (OR 3/6); muito argiloso; muito friá-
vel, plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa. 

- 380 - 520 cm, vermelho escuro (9R 3/6); muito argiloso; muito friá-
vel, plástico e pcgajoso. 

Observações - Trincheira de 210 cm de profundidade. A partir daí foi usa-
do trado. Ocorrência no A 3  de uma faixa horizontal, com ligeira ondula-
ção, de mais ou menos 7 cm, de consistência muito dura. Atividade bioló-
gica pronunciada até o tôpo do B. Até o B 1  é comum a ocorrência de kro-
tovinas, algumas endurecidas; de diâmetro até 2 cm. Presença de carvão 
no B 1 . Poros pequenos e muito pequenos comuns no B 1  e muitos do B 1  
até o fundo da trincheira. Muitas raízes fasciculares no A 1  e A3 , comuns 
no B1 , predominando as de diâmetro até 1 cm; poucas e finas até a base 
da trincheira. 



Perfil: 56 	 Município: Distrito Federal. 

Amos- Horizonte Amostra S&a 
Ao Ar (°') Equi- 

trade 
_______ valen- 

Profun- 1 Calhaus cas- Lab. te de 
Umi- 

00 
didade > 20 Ágia ICCIN 

dade em mm i 	mm 

33.017 A, 0- 20 O x 5,0 4,3 32 
33.018 A3 - 40 0 X 5,2 4,6 31 
33.019 B, - 80 O X 5,5 5,3 30 
33.020 1321 -115 O X 5,5 5,8 31 
33.021 1322 -175 O 1 5,9 6,1 31 

1323 -200 O 1 5,9 6,3 31 
23 B, -230 O X 5,9 0,7 33 

33.024 13,2 -380 O X 6,0 6,6 34 
33.025 Ni -520+ O 1 5,9 6,7 34 

Ataque Por 113504 	D-0,47 P 

ki kr 
Al203 Assi- 

milá- 
5102 Al303 Fe203  TIO2 P205 I

- 

Fe203  vel  
_______ ppm 

14,3 36,5 16,6 1,00 0,14 0,67 0,52 3,45 1 
14,2 37,2 17,0 1,02 0,03 0,65 0,50 3,43 X 
14,2 39,3 17,1 1,06 0,07 0,61 0,48 3,61 X 
13,7 39,0 16,9 1,05 0,07 0,60 0,47 3,62 X 
14,6 38,9 17,6 1,35 0,09 0,64 0,50 3,47 x 
13,7 39,2 17,2 1,32 0,05 0,59 0,46 3,57 X 
12,6 39,5 17,7 1,49 0,04 0,54 0,42 3,50 X 
14,9 38,9 17,3 1,35 0,04 0,65 0,51 3,53 X 
17,2 1 	38.4 17,5 1 	1,35 0,04  0,76 0,59 3,44 X 

Complexo Sortivo Valor  
(mE/lOOg) 

 (Sat.  
de 

bases) 

bOA!  

Al+S Ca1*Mg4* K Na+I 
1 	Valor 

5 	11 
1 1 	Valor 

T 
 1 (Soma) 1  1 (Soma) % 

0,6 0,4 	1 0,07 0,03 1,1 0,7 8,0 9,8 11 39 
0,5 0,4 0,01 0,02 0,9 0,3 5,3 6,7 13 25 
0,5 0,4 0,01 0,02 0,9 0,1 2,5 3,5 26 10 
0,7 0,4 1 	0,01 0,02 1,1 0,1 2,4 3,6 31 8 
0,7 0,4 0,01 0,02 1,1 O 2,0 3,1 35 O 
0,6 0,3 0,01 0,02 0,9 O 1,3 2,2 41 O 
0,5 0,3 1 	0,01 0,07 0,8 O 1,0 1,8 44 O 
0,6 0,4 1 	0,01 0,02 1,0 O 0,6 1,6 63 O 
0,6 0,4 10,01 0,03 1,0 O 0,8 1,8 56 O 

Composição Grantilométrica (%) 
Argila 

c Di spersão com Na011 
disper- Grau Silte 

C% N% - 
N 

- Areia Areia 
fina Silte Argila Argila  

sa em 
Água  

de fio- 
culação 

grossa -0,05 <0,002 
- 	, -0,002 mm 

2,58 0,18 14 3 3 	1 24 70 26 63 0,34 
1,C4 0,10 16 4 3 	1 24 69 15 78 0,35 
1,07 0,05 21 3 3 22 72 O 100 0,31 
0,84 0,04 21 3 3 19 75 O 100 0,25 
0,70 0,06 12 3 4 	1 19 74 2 97 0,26 
0,64 0,04 16 3 4 	1 22 71 32 55 0,31 
0,58 0,04 15 2 3 	1 23 72 37 49 0,32 
0,34 0,03 11 3 3 	1 19 75 37 51 0,25 
0,31 0,03 10 2 4 	1 17 77 39 49 0,22 
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Perfil - 57 

Descriçõo de campo - 3 (Serviço Florestal-DPFS). 

Data - 30/9/61. 

('lassificaçáo - Latosol Vermelho Escuro (distrófico) textura argilosa fase 
cerrado. 

Localiza çáo - ilôrto Florestal. Município de Silvânia. Goiás. 

Situaçâo e declive - Trincheira no tôpo da área, com 5 a 15% de declive. 

Altitude - 970 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosêo - Laminar ligeira. 

Litologia e Fornuzçdo Geológica - Série Araxá. Pré.Cambriano (C). 

Material originário - Provàvelmcnte capeamento de caráter argiloso referido 
à "Formação das Chapadas". Terciário. 

liso atual - Área de reserva. 

ilelêvo - Ondulado, constituído por elevação de vertentes de centenas a mi-
lhares de metros, vales em "V" aberto, declives de 5 até 20%, ocorrendo 
morros residuais. 

}egetaçffo - Cerrado arbóreo.arbustivo aberto, pouco denso e com estrato 
rasteiro ralo. 

A11  - O - 6 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/3); franco 
argiloso; moderada muito pequena a grande granular; 
ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e abrupta. 

Al2  - 6 - 20 cm, vermelho escuro acinzentado (1011 3/4); argila; 
moderada a forte pequena a grande granular e suban-
guiar; duro, firme, plástico e muito pegajoso; transição 
plana e clara. 

A, - 20 - 40 cm, vermelho escuro (1011 3/5); argila; moderada mui-
to pequena'z grande granular e subangular; ligeiramen-
te duro, friável, plástico e muito pegajoso; transição 
plana e clara. 

- 40 - 90 cm, vermelho escuro (10H 3.5/6); argila; muito 
na a pequena granular com aspecto maciço poroso pou-
co coerente "in situ"; macio, muito friável, plástico; 
transição plana e difusa. 

- 90 - 120 cm, vermelho escuro (1011 3/7); argila; estrutura 
igual à do 13 1 ; macio, muito friável, plástico e pegajo-
50; transição plana e difusa. 

B,, - 120 - 155 cm, vermelho escuro (1011 3/7); argila; estrutura 
igual à do Bi ; macio, muito friável, plástico e muito pe-
gajoso; transição plana e difusa. 
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- 155 - 200 cm, vermelho (1011 4/6); argila; estrutura igual à do 
B 1 ; ligeiramente duro, muito 1 riável, plástico e muito 
pegajoso; transição plana e difusa. 

- 200 - 300 cm, vermelho escuro (911 3/6); argila; estrutura igual 
à do B 1 ; firme, plástico e muito pegajoso; trausição pla-
na e difusa. 

- 300 - 390 cm, vermelho escuro (011 3/6); argila casealhenta; 
concreçôcs com diâmetro até 2,5 cm predominando as 
menores que 1 cm; transição plana e difusa. 

1IC 	- 390 - 490 cm, argila. 

Observaçôes - Trincheira de 180 cm de profundidade. A partir daí foi usado 
o trado. A vegetação foi queimada recentemente após intervalo de 7 anos. 
Atividade biológica de termitas e saúvas no horizonte A e pouca no B 1 . 

Muitas raízes fasciculares no A 11 , diminuindo até o B 1, raras até a base 
da trincheiru. Presença de alguns nódulos no horizonte B. Pouco carvão 
cm A,, B 1 , B 21, B 22  e B,. 



Perfil: 57 	 Município: Silvnia. GO. 

Horizonte Amostra Sêca pH Equi- 
Amos Ao Ar  (%)  valen- 

Sím- 
1 
Protun- Calhaus Cascalho 

trad- 
Lab.e 

tede 
Umi- 

a.° bolo 1 didade > 20 1 	20-2 
1 

Água dade  
1 KCl N 

Cm mm 

33.026 A1 1  0- 	6 O O 5,2 4,4 23 
33.027 A3 2  - 20 O 0 5,2 4,5 23 
33.028 A3 - 40 O 1 5,4 4,9 21 
33.029 13 - 90 O 2 5,8 6,0 22 
33.030 1323 -120 0 1 6,0 6,5 22 
33.031 B -155 O 2 6,1 6,5 21 
33.032 B -200 O 2 6,0 6,7 22 
33.033 Q -300 O 2 6,0, 6,7 23 
33.034 Cca -390 O 21 5,8 6,3 20 
33.035 11C3  -490 , 	O 3 6,0 5,0 30 

Ataque Por 112SO 4 	D-1,47 P 
(%) 

ki kr 
AI2O3  
- 

Assi- 
mil4- 

8i02 AI203  Fe2O3  TiO, 26  Pe203  vel 
ppm 

6,4 20,9 13,7 0,71 0,09 0,52 0,37 2,39 
6,1 21,7 13,9 0,65 0,08 0,48 0,34 2,45 X 
5,8 21,8 14,1 0,75 0,07 0,45 0,32 2,43 X 
5,9 23,4 14,5 0,78 0,06 0,43 0,31 2,53 
6,1 24,2 14,7 0,78 0,06 0,43 0,31 2,58 
6,3 24,2 15,1 0,78 0,06 0,44 0,32 2,52 
5,9 24,0 15,2 0,78 0,05 0,42 0,30 2,48 X 
7,3 24,6 15,4 0,76 0,05 0,50 0,36 2,51 X 

10,8 22,7 20,8 0,71 0,05 0,81 0,51 1,71 
19,4 23.5 15,8 0,60 0,05  1,40 0,98 2,33 

Complexo Sortivo Valor 
(mEJIOOg) V 

(Sat. 100.Al 

CC Mg K Na 
Valor 

5 AP 1I 

1(vSOL)

alor de 
bases) AI-ES 

(Soma)  % 
0,8 0,7 0,13 0,03 1,7 1 	0,6 6,5 8,8 19 26 
0,7 0,4 0,05 0,02 1,2 0,5 5,1 6,8 18 29 
0,6 0,4 0,03 0,02 1,0 1 	0,3 3,8 5,1 20 23 
0,5 0,4 0,01 0,02 0,9 O 1,7 2,6 35 O 
0,5 0,4 0,01 0,02 0,9 1 1,0 1,9 47 O 
0,5 0,4 0,02 0,02 0,9 1 	O 1,0 1,9 47 0 
0,6 0,3 0,01 0,02 0,9 O 0,7 1,6 56 O 
0,7 0,4 0,01 0,03 1,1 O 0,4 1,5 73 O 
0,7 0,4 0,02 0,04 1,1 1 	O 0,8 1,9 58 O 
0,7 0,4 0,03 0,05 1,2 1 	0,2 1,8 3,2 38 - 14 

Composição Granulométrica (%) Argila 
C Dispersão com NaOH 

 disper- Grau Silte 
C% N% - N 

sa em 
Água  

de fio-  
culação Areia Areia 

fina 
1 

Silte Argila 
Argila rossa 0,20-  0,05- <0,002 1 2-0,20 -0,002 m EI 

2,19 0,18 12 22 18 23 37 16 57 0,62 
1,56 0,13 12 19 20 18 43 18 59 0,42 
1,25 0,09 14 20 19 20 41 16 62 0,49 
0,84 0,06 14 18 21 23 38 1 99 
0,46 0,05 9 16 20 18 46 8 83 
0,40 0,05 8 16 21 19 44 15 65 0,43 
0,38 0,03 13 15 21 18 46 21 53 0,39 
0,26 0,03 9 14 20 19 	1 47 24 50 0,40 
0,17 0,02 9 20 19 22 	1 39 18 53 0,56 
0,12 0,01 12 9 18 30 	1 43  99 0,70 
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Perfil - 58 

Descrição de campo - 28 MT (PRO-AG). 

Data - 3/5/66. 

Classificação - Tjatosol Vennelho Escuro (distrófleo) textura média fase flo-
resta semicaducifólia. 

Localização - Estrada Jardim-Bela Vista, a 17 km de Jardim, lado esquerdo, 
20 m da estrada. Município de Jardim. Mato Grosso. 

Situação e declive - Trincheira situada em meia encosta de elevação, coni 
5 a 107o de declividade, sob vegetação florestal. 

Altitude - 350 metros. 

Drena gc2n - Fortemente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Arenito. Carbonífero Superior. 

Material originário - Arenito da Série Aquidauana. 

Uso atual - Culturas dc banana, mandioca, cana-de-açúcar e pastagem de 
eapim-jaraguá. 

Relevo - Suave andulado. 

Vegetação - Floresta semicaducifólia. 

01 - 3 - O em, constituídos de detritos orgtinieos em decomposição. 

A 1  - O - 12 em, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4); franco are-
noso; moderada granular e grãos simples com aspecto nui-
ciço pouco eoeso "in situ"; macio, muito friável, plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual. 

A3  - 12 - 30 cm, bruno avermelhado escuro (25v11 3/4) ; franco aio-
noso; moderada granular e grãos simples com aspecto rim-
eiço muito pouco coeso "in situ"; macio, muito friável. 
plástico o ligeiramente pegajoso; transição plana e gra-
dual. 

- 30 - 50 em, bruno avermelhado escuro (2.5YB 3/4); franco are-
noso; moderada granular com aspecto maciço muito pouco 
eoeso "iii situ"; macio, muito friável, plástico e ligeira-
mente pegajoso; transição plana e gradual. 

- 50 - 102 em, vermelho escuro (2.5Y11 3/6); franco arenoso; fraca 
blocos subangulares e fraca granular com aspecto maciço 
muito pouco coeso "in situ"; ligeiramente duro, f viável, 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa, 

- 102 - 152 em, vermelho escuro (2.5YIt 3/6); franco argilo-arenoso; 
fraca blocos subangulares com aspecto maciço muito pouco 
eoeso "in situ"; ligeiramente duro, friável, plástico e li-
geiramente pegajoso; transição plana e difusa. 
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Bsa - 152 - 180 cm, vermelho escuro (2.5YE 3/6); franco argilo-arenoso; 
fraca blocos subangulares com aspecto maciço pouco coeso 
"in situ"; ligeiramente duro, friável, plástico e ligeira-
mente pegajoso. 

Observações - Raízes abundantes no A 1  e A3, muitas no 13 1, comuns no B23  e 
B22  e poucas no B23. Grande atividade biológica no A 1  e A,. Poros comuns, 
pequenos e muito pequenos ao longo de todo o perfil. 
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Perfil: 58 	 Municfpio: Jardim. MT. 

horizonte 
Amostra Sêca 

Ao Ar (%) 
pll Equi- 

Amos- valen- 
trade te de 

Profun- Calhaus Cas- 
calho Umi- 

I1.° Sím- didade > 20 20-2 Água Xci N dade 
bolo cm mm mm 

1973 01 3 - - 5,1 4,8 14 
1974 A, - 12 0 X 4,7 4,0 8 
1975 A, -. 30 O 1 4,4 3,9 8 
1976 13 - 50 0 X 4,5 3,9 7 
1977 21 -102 O 1 4,3 3,6 
1978 1322 -152 O 1 4,6 3,6 11 
1979 1123 -180k O 2 4,7 3,7 11  

Ataque Por 112SO 4 	D-1,47 p 
(%) Al,O, Assi- 

ki kr milá- 
vei Fe203  

SiO, AliOs Fe203  TiO2  P205 ppm 

- - - - - - - 1 - 38 
5,3 4,1 1,5 0,27 0,02 2,20 1,79 4,31 6 
6,0 4,9 1,6 0,29 1 	0,02 2,08 1,72 4,80 1 
5,8 4,9 1,6 0,29 t 	0,02 2,01 1,67 1 	4,80 1 
6,8 6,0 1,9 0,32 1 	0,01 1,93 1,60 4,98 1 
8,3 7,1 2,1 0,35 1 	0,01 1,96 1 	1,65 5,31 1 
8,0 7,0 2,2 0,34 1 	0,01 1,94 1 	1,62 1 	5,01 1 

Complexo Sortivo Valor 
(m}/100g)   v 

(Sat. 100.Ai 
1 

Valor Valor de 1 Al+S 
Ca Mg' K Na4  5 AP+' H T bases) 1 

(Soma) (Soma) % 

8,2 	2,3 0,42 0,04 11,0 1 	0,2 10,8 1 	22,0 50 2 
1,2 	0,7 0,15 0,02 2,1 1 	0,9 3,0 6,0 35 30 

0,7 0,10 0,02 0,8 1 	1,6 3,8 6,2 13 67 
0,8 0,08 0,03 0,9 1 	1,4 2,4 1 	4,7 19 61 
0,3 0,05 0,02 0,4 1 	1,6 1,7 1 	3,7 11 80 
0,6 0,03 0,02 0,7 1,4 1,3 3,4 21 67 
0,5 0,03 0,03 0,6 1 	1,3 1,1 1 	3,0 1 	20 68 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII Argila Grau 

C ______ disper- de fi0 Silte 

Area i Areia Silte Argila 
- 
N 

sa em 
Água culação Argila 

grossa 
fina 
020- 0,05- <0,002 % 

- 
-, 

-0,002 mm 

3,28j0,24 14 -1- - - - - - 
0,86 0,06 14 36 1 	43 7 14 12 14 0,50 
0,51 1 	0,04 13 34 1 	44 7 15 10 33 0,47 
0,32 1 	0,02 16 37 1 	41 8 14 12 14 0,57 
0,29 1 	0,02 15 43 1 	30 10 17 13 24 0,59 
0,24 1 	0,02 12 29 41 8 22 17 23 0,36 
0,18 1 	0.01 18 1 	25 1 	44 10 21 O 100 0,48 
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Análise Mineralógica 

A 1  - 	 Areias - 057o de quartzo, grãos hialinos, com as faces bem ilesa- 
restadas, a maioria dos grãos com aderência de óxido dc 
ferro; 557o de magnetita e óxido de ferro. 

Cascalho - 1007o dc quartzo, grãos com aderência dc óxido de feno, 
muitos grãos corroídos e triturados. 

A, - 	 Areias - 98% de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
alguns com as faces bem desarestadas; 27o  de magnetita 
e óxido de feno; traços de turmalina. 

Cascalho - 100% de quartzo, grãos triturados, milonitizados, muitos 
grãos com aderência de 6xido de ferro, alguns com as 
faces bem desarestadas. 

- 	 Areias - 95% 	de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, 
a maioria com aderência de óxido de ferro; 57o de ilme- 
nita e magnetita; traços dc turmalina. 

Cascalho - 100% de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
uns grãos triturados. 

B,j 	Areias - 05% de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, 
muitos grãos com aderência de óxido de ferro; 59 ó  dc 
magnetita; traços de ilmenita. 

Cascalho - 1007o  de quartzo, grãos triturados, alguns corroídos, com 
aderência de óxido de ferro. 

- 	 Areias - 977o de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, 
muitos grãos com aderência de óxido de fcrro; 39h de 
magnetita e ilmenita. 

Cascalho - 1007o  de quartzo, grãos conoidos, com aderência de óxido 
de feno, uns grãos com as faces bem desarestadas. 

- 	 Areias - 08% de quartzo, grãos com as faces bem desarcstadas, 
muitos com aderência de óxido de ferro; 27o  de óxido 
de ferro e magnetita. 

Cascalho - 1007o de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
alguns grãos triturados. 
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Perfil - 59 

Descriçifo de campo - 9 MT-sul (IBItA). 

Data - 12/12/07. 

Classificação - Latosol Vermelho Escuro (distrófico) textura média fase flo-
resta semi-sempre-verde. 

Localização - A 15 m do lado esquerdo da estrada Eldorado-Morumbi, dis-
tando 18 1cm de Eldorado. Município de Iguatemi. Mato Grosso. 

Situação e declive - Perfil descrito e colctado em trincheira aberta em têrço 
superior de elevação, com 5% de declive, sob vegetação florestal. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosõo - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Arenito da Formação Caiuá. Jurássico. 

Material originário - Produto da decomposição do arenito. 

Uso atual - Reserva florestal. Próximo ao local do perfil, encontra-se uma 
área desmatada com pastagem de capim-colonião. 

Rel-êvo - Suave ondulado, constituído por colinas com vertentes côncavas (lo 
centenas de metros, vales em "V" aberto com declives da ordem de 57o 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. 

- 1 - O cm, horizonte constituído de detritos vegetais em decom-
posição. 

A 1  - O - 12 cm, bruno avennelhado (2.5YR 4/4, úmido), bruno aver-
melhado (2.5YR 4/4, úmido amassado), bruno avermelha-
do (2.5YR 4/4, sêco) e bruno avermelhado (3.5YR 4/4, 
sêco triturado); areia franca; grãos individuais de areia e 
fraca pequena a média granular com aspecto maciço poro-
so não coerente "in situ"; ligeiramente duro, muito friável 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; pontuações 
esbranquiçadas de areia lavada presente em todo o hori-
zonte; transição plana e clara. 

A2  - 12 - 35 cm, bruno avermelhado escuro (3.5YR 3/3, úmido), bruno 
avermelhado (2.5Y11 4/4, úmido amassado), bruno avenne-
lhado (2.5YR 4/5, sêco) e vermelho (3.5YR 4/6, sêco tri-
turado); franco arenoso; estrutura semelhante à do A 1 ; li-
geiramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e li-
geiramente pegajoso; transição plana e clara. 

l3 - 35 - 70 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4); franco are-
noso; muito pequena a pequena granular com aspecto ma-
ciço poroso pouco coerente "in situ"; duro, muito friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

1h. - 70 - 170 em, vermelho escuro (2.5YR 3/6); franco argilo-arenoso; 
muito pequena a pequena granular com aspecto maciço po-
roso pouco coerente "in situ"; ligeiramente duro, muito 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 



- 318 - 

Bw  - 170 - 290 cnf, bruno avermelhado escuro (2.5Ylt 3/4); franco ar-
gilo-arenoso; maciça porosa pouco coerente "in situ"; ligei-
rainente duro, muito friável, plástico e pegajoso. 

Observações - Trincheira de 170 cm de pmfundidade, a púrtir daí foi usado 
o trado de caneco. Raízes primárias e secundárias com diâmetro variando 
de 8 cm a 1 mm predominando as de 1 a 3 mm, apresentando-se abun-
dantes no A1  e A3, comuns no RI e R 2, e raras no B22. 
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Perfil: 59 	 Município: Iguatemi. MT. 

Ijorizonte 	1 
1 

Amostra Seca 
PI' Ao Ar (%) 

Amos- 
Equi- 

trade 
valen- 
te do 

n.° Sím- Profun- Calhaus i Cas- 
calho Umi- 

bolo didade > 20 	1 20-2  Água KCI N dade 
cm cm 	1 mm 

3341 A1 0- 12 0 0 5,2 4,7 8 
3342 A 3  - 35 0 O 	1 4,4 4,0 8 
3343 lii -70 0 O 	1 4,3 4,0 11 
3344 B 2 1 -170 O O 	1 4,4 4,0 10 
3345 B22 -290 O O 4,2 4,0 ii 

Ataque Por 112804 	D-1,47 1 
(%) 1 Ali 03  Assi- 

ki kr 	1 milá- 
vel Fe203  

SiO2 Al2 03  Fe203 TiO2 P206 ppni 

3,3 2,8 2,1 0,41 0,03 2,01 1,30 2,09 7 
4,4 3,6 1 	2,5 0,44 0,03 2,08 1,44 2,26 2 
7,1 6,0 1 	3,5 0,64 0,03 2,01 1,47 2,70 1 
7,1 5,9 3,3 0,64 0,03 2,05 1,51 2,81 2 
7,1 0,0 3,5 0,50 0,02 2,01 1,47 2,70 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) V 

(Sat. 	1 100.A1 
de 	1 

Valor Valor bases) A1+ 8 
Ca Mg Kt Na 8 A1 IP-  T 

(Soma) (Soma) 

2,81 	0,9 0,19 0,0213,9 0,21 2,4 6,5 60 
0,4 0,13 0,02 0,6 1,1 1 	1,7 1 	3,4 18 1 	65 
0,3 0,09 0,01 0,4 1,2 1,3 2,9 14 1 	75 
0,3 0,03 0,01 0,3 1,2 1,0 2,5 12 80 
0,3 0,03 0,01 0,3 1,0 0,7 2,0 15  

( 	

77  

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 Argila 

C tlisper- Grau 
de fio- 

Silte 
C% N% - 

N 
Areia 

em 
 

sa 
Água culação  Argila 

Areia 	fina 	Silte 	Argila 0/ 
grossa 	0,20- 	0,05- 	<0,002 
2-0,20 	-0,05 	-0,002 	mm 

0,8410,091 9 60 24 6 10 4 6010,60 
0,3 1 10,04 1 8 50 32 5 13 9 3110,38 
0,2510,031 8 54 20 7 19 15 2110,37 
0,2410,031 8 52 22 6 20 O 100 10,30 
0,12 

0102 
6 51 23 6 20 O 100 J030 
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Análise Mineralógica 

A 1  - Areias - 94% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns 
levemente desarestados; 37o de ilmenita e ilmenita magnética 
27o  de detritos; 1% de feldspato; traços de apatita e turma-
una. 

A3  - Areias - 967o de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente 
desarestados, a maioria com leve aderência ferruginosa; 37o de 
ilmenita; 1% de feldspato; traços de turmalina e detritós. 

B 1  - Areias - 067o de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, a maio 
ria com leve aderência ferruginosa; 27o de ilmenita; 1% de 
feldspato e 1% de detritos. 

Bl~ -  Areias - 98% de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados; 2% de 
ilirnenita e ilmenita magnética; traços de turmalina e de-
tritos. 

- Areias - 97% de quartzo hialino, grãos corroidos, poucos grãos le-
vemente desarestados, a maioria com leve aderência ferru-
ginosa; 2% de ilmenita; 17o do feldspato; traços de turma-
lima e detritos. 
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Perfil - 60 

Descrição de campo —32 MT (PRO-AG). 

Data - 9/5/66. 

Classifica ção - Latosol Vermelho Escuro (distrófico) textura média fase cer- 
rado (intermediário para Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas). 

Localiza çâo - Estrada Presidente Epitácio-Campo Grande, a 1.000 m do Pa-
trimônio do Zuzu, lado esquerdo. Município de Rio Brilhante. Mato Grosso. 

Situa ção e declive - Perfil descrito e coletado em trincheira aberta no in-
terior de cerrado. Declivida.de  de O a 37c. 

Altitude - 470 metros. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Erosão - Lanunar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Arenito da Formação Caiuá. Jurássico. 

Material originário - Produto da decomposição do arenito. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Jiclêvo - Suave ondulado com declives de centenas a milhares de metros. 

Vegetação .- Cerrado. 

A 1  - O - 14 cm, bruno avermelhado escuro (2.5111 3/4, úmido), bruno 
avermelhado escuro 	(2.5Y11 3/4, úmido amassado), bruno 
avermelhado (2.5Y11 4/4, sêco) e vermelho amarelado (5Y11 
4/6, sêco pulverizado); franco arenoso; fraca pequena gra- 
nula.r com aspecto maciço muito pouco eoeso "in situ"; muito 
friável, não plástico e não pegajoso; transição plana c difusa. 

A 3  - 14 - 29 cm, bruno avermelhado escuro (2.5Y11 3/4, úmido), bruno 
avermelhado escuro (2.5YIt 3/4, úmido amassado), bnmo 
avermelhado (2.5Y11 4/4, sêco) e vermelho amarelado (5Ylt 
4/6, sêco pulverizado); franco arenoso; fraca granular com 
aspecto maciço muito pouco coeso "in situ"; muito friávcl, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e difusa. 

- 29 - 54 cm, vermelho escuro (2.5Y11 3/6, úmido), franco arenoso; 
fraca granular e fraca blocos subangulares com aspecto ma- 
ciço muito pouco coeso "iii situ"; friável, ligeiramente plás- 
tico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 

- 54 - 88 em, vermelho escuro (1011 3/6); franco arenoso; fraca gra- 
nular e fraca blocos subangulares com aspecto maciço muito 
pouco coeso "in situ"; muito friável, plástico e não pegajo- 
50; transição plana e difusa. 

- 88 - 156 cm, veimelho escuro (1011 3/6); franco arenoso; fraca gra- 
nular e fraca blocos subangulares com aspecto maciço muito 
pouco coeso "in situ"; muito friável, plástico e ligeiramen- 
te pegajoso. 
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Observacóes - Raízes abundantes no A 1  e A3, muitas no B, e B21  e edmuns 
no B. Pontuaçôes esbranquiçadas de areia lavada presentes em todos 
os horizontes (maior quantidade no A 3 ). Revestimentos foscos no A 1, A, 
e B1. À medida que se aprofunda o perfil so de menor tamanho, em me-
nor quantidade e menos nítidos. Poros comuns, pequenos a muito peque-
nos ao longo de todo o perfil. 



Perfil: 60 	 Município: Rio Brilhante. MT. 

horizonte Amostra Sêca 
pil Ao Ar (%) 

Amos- - _______ Equi-. 

tra de valen- 

Lab. 
n.° Si.- 	Profun- Cas- Calhaus calho 

e de 
t Umi- 

bolo 	didade > 20 Água 	XCI N dade 
cm mm mm 

1996 A3 0- 14 0 O 4 1 5 4,2 7 
1997 A3 1 	- 29 O 0 4,6 4,2 7 
1998 13, 1 	- 54 0 O 4,8 4,2 7 
1999 1321 1 	- 88 O O 5,0 4,2 7 
2000 1322 -156 O O 5,2 4,3 7 

Ataque Por 112504 P 
(%) Ah Oa  Assi- 

_____________________  ki kr 
Fe2 03  

milá- 
vel 

SiO2 Al2 03  Fe203  TiO2 	P205  pprn 

3,8 3,5 2,2 0,40 0,22 1,85 1,32 2,49 1 
4,5 4,0 2,5 0,45 0,02 1,91 1,37 2,51 
4,4 3,9 2,6 0,40 0,01 1,92 1,35 2,36 )< 
5,0 4,5 3,0 0,54 0,01 1,89 1,33 2,36 X 
5,2 4,8 3,0 0,54 0,01 1,84 1,32 2,51 X 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) V ____ 100.Al (Sat.  

Valor Valor de 
bases) Al-j-S 

Cat Mg K+ Na 5 A1-'-  1 	ii' T 
(Soma) (Soma) 

0,2 0,02 0,03 0,3 0,8 2,3 3,4 9 73 
0,2 0,02 0,03 1 	0,3 0,7 1,9 2,9 10 70 
0,2 0,01 0,03 1 	0,2 0,8 1,4 2,4 8 80 
0,2 0,01 0,03 1 	0,2 0,6 1,5 2,3 9 75 
0,2 0,01 0,03 0,2 0,6 1,0 1,8 11 75 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII 

Argila 
C disper- Grau 

de fio- Silte 
C% N% 

N Areia Silte 	Argila 
Sa em 
Água 

culação Argila Areia 	fina 	-0,05 	<0,002 % grossa 	0,20- -0,002 	mm 2-0,20 	-0,05 

0,54 1 	0,03 18 48 35 5 12 10 17 0,42 
0,45 1 	0,04 11 47 35 5 13 11 15 	1 0,38 
0,43 1 	0,04 11 43 36 7 14 10 28 	1 0,50 
0,27 0,03 9 43 36 6 15 10 33 	1 0,40 
0,26 0,01 26 42 36 6 16 10 37 	1 0,38 
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Análise Mineralógica 

- Areias - 98% de quartzo, grãos hialinos, a maioria dos grãos com 
aderência de óxido de ferro, com as faces bem desarestadas; 
27o de ilmenita e magnetita; traços de turinalina. 

A3  - Areias - 95% de quartzo, grãos hialinos, a maioria com aderência de 
óxido de ferro; 5% de magnetita. 

B 1  - Ardas - 98% de quartzo, grãos hialinos, a maioria com aderência 
de óxido de ferro, com as faces bem desarestadas; 27o de 
magnetita e ilmenita. 

- Areias - 987o de quartzo, grãos hialinos, a maioria com aderência 
de óxido de ferro, grãos com as faces bem desarestadas; 27o 
de magnetita; grãos de tunnalina. 

- Areias - 977o de quartzo, grãos hialinos, a maioria dos grãos com 
aderência de óxido de ferro, com as faces bem desarestadas; 
37o  de magnetita, com os grãos bem desarestados; traços do 
turmalina e carvão. 
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Perfil - 61 

Descrição de campo - 237 (Sombroek). 

Classificação - Podzólico Vermelho Amarelo textura argilosa fase floresta 
semi-sempre-verde (intermediário para Latosol), 

Localização - Ao longo da rodovia BR-14, a 206 1cm ao sul de São Miguel do 
Guamá. Município de Irituia. Pará. 

Altitude - 110 metros. 

Drenagem - Bern drenado. 

Litologia e material originário - Sedimentos fluviais do Pleistoceno. 
Uso atual - Nenhum. 

Relêvo - Suave ondulado. Restos de terraço, a cêrca dc 30 m acima do nível 
de riacho próximo. 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. Em geral densa vegetação arbustiva 
com diversas espécies rasteiras e trepadeiras. 

0 	- 6 - 1 cm, resíduos iegetais não decompostos. 
02 - 1 - O cm, resíduos vegetais parcialmente decompostos com raí-

zes finas e alguma areia sôlta esbranquiçada. 
A 1  - O - 10 cm, bruno escuro (10YR 3/3); franco areüoso; fraca a 

moderada pequena blocos subangulares; macio, muito 
friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
clara. 

A, - 10 - 60 cm, amarelo brunado (10YR 6/6); franco argilo-areno-
50; fraca a moderada média a pequena blocos suban-
guIares; ligeiramente duro a duro, friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; encontra-se neste hori-
zonte eoncreç6es de ferro de coloração vermelho muito 
escuro, muito pequenas ê finalmente quebradas; transi-
çüo gradual, 

GO - 110 cm, amarelo (10YR 7/8); argila arenosa casealhenta; 
fraca a moderada pequena a média blocos subangulares e 
fraca muito pequena granular; ligeiramente duro a duro, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
presença de maior quantidade de concreções semelhantes 
às do A,; transição clara. 

13 2, -  110 - 160 cm, amarelo avermelhado (5Y11 6/8), mosqueado pouco 
a comum, pequeno e distinto, amarelo (10YR 7/8); argi-
la arenosa; fraca a moderada média blocos subangulares 
e angulares; duro, friável a firme, ligeiramente plástico 
e ligeiramente gradual. 

- 160 - 220 cm, vermelho claro (2.5Ylt 6/8); argila arenosa com 
cascalho; fraca média blocos subangulares e angulares; 
duro, friável a firme, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso. 

(Jbservaçôes - Muitos poros no A 1 , A,, B itcn  e B 21  e poucos no B,,t. ftaí-
- 	zes abundantes no A 1, muitas no A, e poucas no Bit., e B211. 
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Perfil: 61 	 Município: Irituja. PA. 

Horizonte Amostra Sêca pll  Ao Ar (%) 

Am Equi- 

trade Valen- 

Lab. 
n.° Sftn- Profun- Calhaus 

tede 
Umi- 

bolo didade > 20 20-2 Água KCl N dade 
cm mm mm 

32.707 A 0- 10 O 2 4,3 3,5 13 
32.708 A1 -60 O 4 4,3 3,8 17 
32.709 Bj ten -110 0 19 4,6 4,1 20 
32.710 B2 1 t -160 0 1 4,5 4,1 21 
32.711 B22t -220k O 9 4,9 4,0 21 

Ataque Por 112804 	0-1,47 
(%) Al203  Assi- 

Id la 
vel 

____  
Fe203 

SiO2 Al2 03  Fe2O3  TiO2  P205 ppin 

7,8 5,4 1,5 0,91 0,03 2,46 1,09 5,69 7 
12,1 9,8 2,2 0,99 0,03 2,10 1,84 7,00 1 
15,6 13,6 3,0 0,01 0,03 1,95 1,71 7,09 
18,1 15,4 3,3 0,95 0,03 2,00 1,76 7,33 
20,3 17,6 3,6 1,01 0,03 1,96 1,73 7,67 X 

Complexo Sortivo Valor (mE/100g) v 1 
(Sat.  

100.Al 

Valor Valor de 
bases) 

1 	Al+ 5 1 Ca44  Mg4  IC Na4  S A1 4  11 T 
(Soma) (Soma) 

0,4 1 	0,08 0,03 0,5 0,9 4,1 5,5 9 64 
0,3 1 	0,14 0,03 0,5 0,6 1,6 2,7 19 55 
0,6 1 	0,14 0,06 0,8 0,2 1,2 2,2 36 20 
0,6 1 	0,08 0,03 0,7 0,4 1,1 2,2 32 36 
0,4 0,08 0,07 0,6 0,4 0,8 1,8 33 40 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII Argila 

C disper- Grau 
de fio- Silte 

C% N% - N Areia 	Silt0 	Argila Areia 
Saem 
Água culaçfto Argila fina grossa  0,20- 	0,05- 	<0,002 % 

2-0,20 	 -0,002 	mm 

1,39 0,11 13 27 46 13 14 3 83 0,50 
0,44 0,05 9 20 43 10 27 12 54 0,19 
0,25 0,03 8 17 38 7 38 4 90 0,05 
0,20 0,02 10 16 33 8 43 O 100 0,07 
0,17 0,02 9 16 30 11 43 . O 100 0,14 
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Análise Mineralógica 

- Cascalho - opala rolada; arenito ferruginoso, hematítico, alguns com 
inclusão de quartzo rolado; concreções argilosas com in- 
clusão de quartzo, conereçôes ferruginosas, pisolíticas, 
ferro-argilosas e goetíticas. 
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Perfil - 62 

• Descriçâo de campo - 3 110 (PRO.AG). 

Data - 1/7/65. 

Classificaçâo - Podzólico Vermelho Amarelo textura argilosa fase floresta 
semi-sempre-verde. 

Localização - Estrada BR-29, distando 4 km de Rondônia, em direção a Pôr-
to Velho. Município de Pôrto Velho. Território de Rondônia. 

Situação e declive - Corte de estrada em têrço superior de encosta de colina, 
com declive da ordem de 10%. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Litologia e Formação Geológica - Rochas gnáissicas do Pré-Cambriano (CD). 

Material originário - Produtos de meteorização de gnaissc de caráter ácido, 
afetados por transporte local (pseudo-autóctone). 

Uso atual - Pequenos cultivos de milho, mandioca e outros de fundo de 
quintal. 

I?elêvo - Suave ondulado, constituído de colinas acachapadas de encosta li. 
geiramente convexa de dezenas de metros; declives de 10 a 20%. 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde. 

- O - 15 cm, bruno escuro (10YR 3/3); franco argiloso cascalhen-
to; moderada pequena a grande granular; ligeiramente 
duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega-
joso. 

B zt -  45 - 70 cm, bruno forte (7.5YR 5.5/7); argila com cascalho; mo- 
derada muito pequena a média blocos subangulares; ccro- 
sidade moderada; duro, friável, ligeiramente plástico e pe- 

gajoso. 

- 90 - 120 cm, amarelo avermelhado (7.5YR 6/6), mosqueado co-
mum, pequeno a médio e difuso, amarelo (10YR 7/8) e 
comum, pequeno a médio e proeminente, branco (N 8/); 
franco argilo-siltoso; fraca muito pequena a pequena blo-
cos subangulares; cerosidade pouca a fraca; ligeiramente 
duro, friável, não plástico e não pegajoso. 

- 120 - 150 cm, material constituído por rocha meteorizada, prcdomi-
nando coloração amarela (10YR 7/8), sendo comum pon-
tuações de côres esbranquiçadas. 

Observaçóes - Coletados e deseritos apenas os horizontes A,0, B 2 , C e C2. 
Raízes fasciculares e comuns no A10 e poucas no B2. 
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Pedil: 62 	 Município: Pôrto Velho. 110. 

horizonte 
ca Amostra Sê

Ao Ar (%) pIl 
_______________ ______________ Equi- 

Amos- valen- 
trade Cas te de 
Lab. sim - 

Profun- 
didade 

Calhaus 1 
> 20 	1 

- 
calho A gua KCI N 

Umi- 
dade - bolo 20-2 cm 'um mm 

1230 A, 0  0-15 8 23 5,5 4,8 25 
1231 131j 45-70 1 4 5,4 4,3 36 
1232 C1  90-120 0 X 5,5 4,2 40 
1233 C2 120-150 O O 5,4 4,2 44 

Ataque Por 1I2S0 	D-1,47 P 
(%) 1 Al203 Assi- 

ki kr 	1 milá- 
vel 

_____________  
Fe203 

SiO3 Al203  Fe203 TiO, P205 ppm 

14,5 11,3 7,0 1,07 0,03 2,18 1,56 2,53 4 
28,3 23,4 12,9 1,11 0,03 2,06 1,52 2,85 1 
32,7 29,1 7,2 1,10 0,01 1,91 1,65 6,34 2 
32,8 29,5 8,4 1,06 0,02 1

1

89 1,60 5,51 2 

Complexo Sortivo 
(mE/100g) Valor 

V bOA! 
(Sat. 

Valor Valor de 
bases) Al+S 

Ca Mg K Na 5 Al' J1 T 
(Soma) (Soma) 

3,4 	1,0 0,10 0,05 4,6 O 4,6 9,2 50 0 
1,0 0,03 0,05 1 	1,1 0,6 1,8 3,5 31 35 
0,7 0,02 0,05 1 	0,8 1,0 1,1 2,9 28 56 
0,5 0,02 0,06 0,6 1,2 0,9 2,7 22 67 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOIl _____________ ______ Argila 

C disper- Grau 
de fio- 

Silte 
C% N% - 

N Areia 
1 e1a Silte Ar

--

ila ggua
sa em 
Á culação Argila 

rossa 
fina <0,002 % 

2-0,20 - mm 

1,83 0,16 11 17 19 33 31 19 39 1,06 
0,40 0,04 10 9 11 32 57 O 100 0,40 
0,07 0,01 - 2 4 60 34 O 100 1,76 
0,04 0,01 - 2 4 76 18 O 100 4,22 
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Análise Mineralógica 

A1 - Areias 	70% de quartzo hialino, uns grãos com aderência de 
óxido de ferro, outros com aderência de manganês; 307o 
de concreções magnetíticas, concreções ferruginosas, 
muitas com aderência de óxido de ferro, fragmentos de 
rocha (quartzõ e hornblenda); traços de carvão, detri-
tos, fragmentos de opala, concreçôes argilosas creme 
e material em forma de bastão. 

Calhaus e Cascalho - 707o de concreçõcs ferruginosas com inclusão de quart-
zo; 30% de quartzo, muitos grãos milonitizados, uns 
com aderência de manganês; traços de carvão. 

- Areias - 50% de quartzo, muitos grãos com aderência de óxido 
de ferro; 507o de concreções ferruginosas, com mica e 
concreções argilo-ferruginosas, concreções magnetíticas 
e concreções ferromanganosas. 

Calhaus e Cascalho - 60% de concreções ferruginosas e concreções areniti-
cas; 407o de quartzo milonitizado. 

- Areias - 80% de quartzo hialino, grãos triturados; 20% de con-
creções argilo-ferruginosas; traços de mica. 

Cascalho - 60% de concreções magnetíticas e concreções ferrugi-
nosas; 407o de quartzo hiaiino, muitos grãos com ade-
rencia de óxido de ferro, uns grãos milonitizados. 

02 - Areias - 70% de quartzo, grãos triturados, poucos com aderên. 
rência de óxido de ferro; 307o de concreções ferrugi-
nosas com mica; traços de mica. 
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Perfil - 63 

Descrição de campo - 55 MT (PRO-AG). 

Data - 6/6/66. 

Classificação - Podzólico Vermelho Amarelo textura média fase cerrado-
(abrúptico). 

Localização - Estrada Campo Grande-Rochedo, a 54 km de Campo Grande, 
lado esquerdo da estrada. Município de Campo Grande. Mato Grosso. 

Situação £ declive - Corte de estrada em tôpo de colina com vertentes de 3% 
de declive, sob grumíneas e pequenos arbustos não identificados. 

tl1 iludo - 350 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Riasão - Laminar ligeira. 

Litologia e Fonnaçjo Geológica - Arenito da Série Aquidauana. Carbonífero 
Superior. 

Material originário - Arenito. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Relvo - Suave ondulado, apresentando vales em "V" aberto e colinas de 
tôpo esbatido com vertentes convexas de dezenas de metros. 

Vegetação - Cerrado e cerradão. 

A 1  - O - 7 cm, cinzento avermelhado escuro (5Ylt 4/2, úmido) e 
bruno claro (7.5YR 6/4, sêco); areia franca; grãos sim-
ples; ligeiramente duro, sôlto, não plástico e não pega-
joso; transição plana e abrupta. 

A 2  - 7 - 20 em, bruno forte (6.5YR 5/6, úmido) e rosado (7.5YJt 
7/4, sêco); areia franca; grãos simples; macio, sôlto, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e clara. 

A 3  - 20 - 34 cm, vermelho amarelado (5Ylt 5/6, úmido) e rosado 
(7.5Ylt 7/4, sêco); areia franca; grãos simples; ligei-
ramente duro, sôlto, não plástico e não pegajoso; tran-
sição plana e abrupta. 

B21 - 34 - 68 cm, vermelho amarelado (4Y11 5/6, úmido), mosquea-
do pouco, pequeno e proeminente, bruno acinzentado 
(10YR 5/2); franco argilo-arenoso; fraca pequena blo-
cos subangulares e grãos simples; duro, muito friável, 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e claiu. 

- 68 - 98 cm, vermelho (3.5Y11 4/6, úmido); franco argilo-are-
noso; fraca pequena blocos subangulares e grãos sim-
ples; duro, friável, plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e difusa. 

1IB23 - 98 - 150 cm, vermelho (3.5Y1t 5/6, úmido); franco argilo-are-
noso; muito pequena a pequena granular com aspecto 
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maciço poroso pouco coerente "in situ"; ligeiramente 
duro, friável, plásticc e ligeiramente pegajoso; transi-
ção plana e difusa. 

JIJB3  - 150 - 200 cm, vermelho (1.5YR 5/6, úmido); fnnco argilo-are-
noso; muito pequena a pequena granular com aspecto 
maciço poroso pouco coerente "in situ"; ligeiramente 
duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramen-
te pegajoso; transição plana e gradual. 

JILO - 200 - 220 cm, vermelho (1Y11 5/6, úmido); franco argilo-areno-
50; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso. 

Observaçôes - Superfícies fôseas nos horizontes 1322t e IIB23. Há manchas: 
mais escuras, ocasionadas provâvelmente por matéria orgânica no B 21  
Muitas raízes no A,, comuns no A 2  e A 3  e raras no B21t e B22. 



Perfil: 63 	 Município: Campo Grande. MT. 

licizonte Amostra Sêca 
Amo Ao Ar (%) Equi- Densi- 
trade _________________ _____________ ___________ valeu- 

te de dade Densi- 
d 

1 

a.° Sím- Profun- Calhaus Umi- Apa- 
rente 

bolo didade > 20 Água KC1 N 	dade 
cm mm mm 

2208 A1 0- 7 O 0 4,7 4,5 7 1,63 2,60 37 
2299 A2 -30 O O 4,8 4,3 7 1,53 2,61 41 
2300 A3. -34 O O 4,9 4,1 9 1,59 2,61 39 
2301 D2' - 68 O O 4,7 3,8 19 1,58 2,57 39 
2302 B 22  - 98 O O 5,0 3,9 20 1,65 2,62 37 
2303 IIB -150 3 2 4,9 3,9 17 1,68 2,61 36 
2304 111133  -200 O O 5,2 3,9 17 1,59 2,63 40 
2305 IIIC -220 O O 5,23,9 17 - -- - 

Ataque Por 115204 D 1,47 P 
(%) Al2O3  Assi- 

Si02 ki kr - miM- 
Al203 Fe203 Ti 0 P206 Fe208 vel 

ppm 

2,3 1 	2,0 1 	0,4 0,20 0,01 1,95 1,73 7,84 	1 
26 1,9 0,6 1,15 0,01 2,33 1,95 	j 503 1 
3,4 1. 	2,7 0,5 0,18 0,01 1 2,14 1,92 	1 8,52 	1 1 
8,8 6,3 j 	0,8 0,25 0,02 1 2,38 2,20 1234 	1 1 

10,6 	. 7,7 1,6 0,25 0,02 2,34 2,07 	i 7,54 	1 1 
8,8 6,4 1,0 0,28 0,01 1 2,34 2,13 	1 10,11 	1 1 
9,1 j 	6,3 0,9 0,23 0,01 2,46 2,25 11,02 	1 1 
7,7 i 	5,4 i 	0,5 0,23 0,01 1 2,43 2,29 17,06 	1 1 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) 

(Sat. 100.Al 

Ca4+MgH' 
Valor 

I1+!Na+I 	5 A1+++ ii+I Valor 
T haes) Al+S 

(Soma) 1 (Soma) 

0,6 	4,2 0,14 0,05 5,0 0,4 1,6 7,0 71 7 
0,6 0,06 0,03 0,7 0,5 1,2 2,4 29 42 
0,4 0,08 0,03 0,5 0,7 1,4 2,6 19 58 
0,5 0,08 0,03 0,6 2,8 1,3 4,7 13 82 
0,4 0,05. 0,03 0,5 3,1 1,4 5,0 10 86 
0,4 0,03 0,03 0,5 2,8 0,9 4,2 12 85 
0,3 0,04 0,02 0,4 3,2 0,3 3,9 10 89 
0,5 0,05 0,02 0,6 2,5 0,5 2,6 17 Si 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOIi Argila 

C% 11% 
C _______ _______ disper- 

saem d?.. Silte 
- 
N Areia 'a 

fina Silte Argila Água culão 
grossa 020 0,05- <0,002 % 

-0,002 mm 

051 0,05 10 36 51 5 8 7 	1 13 0,63 
0,30 0,03 10 32 55 4 9 6 33 0,33 
0,25 0,03 8 31 53 5 11 7 	1 36 0,45 
0,33 0,04 8 24 45 7 24 20 	1 17 0,29 
0,20 0,02 - 21 44 9 26 23 	j 12 0,35 
0,13 0,02 - 20 49 8 23 19 	1 17 0,35 
0,06 0,02 - 18 53 8 21 16 	1 24 0,38 
0,07 0,02 - 32 40 8 20 16 	1 20 0,40 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 087o de quartzo, grãos hialinos, na maioria com ade-
rência de 6xido de ferro, com as faces bem desaresta-
das; 27o de magnetita; traços de fragmentos de opala 
e turmalina. 

A2  - Areias - 907o de quartzo, grãos hialinos, a maioria com ade-
rência de óxido de ferro, grãos com as faces bem desa-
restadas; 17o de magnetita; traços de concreções argi-
lo-leitosas. 

A3  - Areias - 097o de quartzo, grãos hialinos, grãos amarelados na 
maioria devido à aderência de 6xido de ferro, com as 
faces bem desarestadas; 117o de ilmenita e magnetita; 
traços de turmalina rolada. 

B21 - Areias - 09% de quartzo, grãos hialinos com as faces bem de-
sarestadas, a maioria com aderência de óxido de ferro; 
1% de ilmenita; traços de carvão, detritos, concreções 
argilo.leitosas, tunnalina e fragmentos de opala. 

- Areias - 90% de quartzo, grãos hialinos com as faces bem de-
sarestadas, a maioria com aderência de óxido de ferro; 
1% de magnetita e ilmenita; traços de detritos, carvão 
e conereções argilo-leitosas. 

IIB23 - Areias - 007o de quartzo, grãos hialinos, com aderência de óxi-
do de ferro, a maioria com as faces bem de1sarestadas; 
17o de magnetita e ilmenita; traços de estaurolita, tur-
malina, detritos e carvão. 

Calhaus e Cascalho - 100% de grãos de quartzo, com as faces bem desares-
tadas (seixos rolados). 

IIIB3 - Areias - 99% de quartzo, grãos hialinos, a maioria com aderên-
cia de óxido de ferro; 1% de ilmenita e magnetita; 
traços de turmalina, concreções argilo-leitosas, carvão c 
detritos. 

1110 - Areias - 09% de quartzo, grãos hialinos, com as faces bem de-
sarestadas, grãos com aderência de óxido de ferro; 1% 
de magnetita; traços de carvão, detritos e turmalina. 
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Perfil - 64 

Descrição de campo - 17 MG (PiO-AO). 

Data - 22/4/66. 

Classificaç& - Podzólico Vermelho Amarelo textura média fase cerrado. 

Localização - Estrada Basto-Ituiutaba, a 4 km de Basto. Município de Cam-
pina Verde. Minas Gerais. 

Situação e declive - Trincheira sob cerrado, a 50 xii da estrada, lado esquer-
do, no têrço superior do primeiro degrau da elevação; declividade de 2%. 

Altitude - 600 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Arenito Bauru. Cretácico. 

.2llaterkzl origindri4., - Arenito coxa cimento argiloso (esporàdicamente cimen-
to calcário). 

Uso atual - Pastagem natural. 

Relêvo - Suave ondulado em reverso dc cuesta. 

Vegetação - Cerrado. 

A1 	O - 8 cm, bruno avermelhado escuro (5Ylt 3/3); areia franca; 
fraca média a grande granular e grãos simples; ligeiramen-
te duro, friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; tran-
sição plana e gradual. 

A2  - 8 - 18 cm, bruno avermelhado escuro (4YR 3/4); areia franca; 
fraca, pequena a média granular e grãos simples; ligeira-
mente duro, friável, ligeiramente plástico e não pcgajoso; 
transição plana e clara. 

- 18 - 36 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/6); franco arenoso; fraca 
pequena subangular; duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e• gradual. 

- 36 - 60 cm, vermelho (2.5Ylt 4/6); franco arenoso; pequena gra-
nular com aspecto maciço muito poroso pouco cocso "in 
situ"; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual. 

B28t - 60 - 230 cnf, vermelho (2.5YR 4/7); franco arenoso; fraca peque-
na - granular com aspecto maciço muito poroso pouco coeso 
"in situ"; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso. 

Observações - Raízes abundantes nos horizontes A 1  e A2, comuns no Bzlt  e 
escassas no B23. Atividade biológica intensa nos horizontes superiores 
diminuindo gradativamente até o B22. A partir de 130 cm usou-se o trado. 
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Perfil: 64 	 Município: Campina Verde. MG. 

Horizonte Amostra Sêca PH  Ao Ar (%) 
Equi- 

Amos- Valen- trade tede Lab. 
a0 

1 Profun- Calhaus Cas- 
calho 1 umi- 

bolo 	( didade > 20 20-2  Á KC1 N dade 
cm mm mm 

1903 Ai 0- 8 0 0 5,7 4,5 1 
1904 A2 - 18 O O 5,2 4,0 9 
1905 l3 - 36 O O 5,2 4,0 13 
1906 B22t - 60 O O 5,3 4,0 15 
1907 B23t -230 o o 5,4 4,1 12 

Ataque Por 112504 	D-1,47 1 	P 
(%) Al203 1 AS- 

Id kr Jmiiá-
1 	vel Fe203  

Si02 Al203  Fe2O3 TiO2 P2O5 
j 	

ppm 

3,6 2,7 1 	2,1 0,66 1 	0,02 1,50 2,08 3 
3,7 j 	3,0 1 	2,4 0,66 1 	0,02 1,41 1,93 1 
6,8 1 	5,5 1 	3,5 0,75 0,02 

F22 

1,49 2,16 1 
6,8 1 	5,6 1 	3,7 0,81 0,02 1,45 2,39 1 
6,5 3,5 0,72 0,01 1,44 2,41 1 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) V 

(Sat.  100. AI 

Ali- S Valor Valor de 
bases) 

Ca' MC K Na 5 11+ T 
(Soma) (Soma) 

1,3 	1,4 0,17 0,02 2,9 0,3 2,5 5,7 / 	51 9 
0,3 	0,8 0,12 0,03 1,3 1,2 2,2 4,7 28 48 

1,0 0,10 0,02 1,1 2,1 1,9 5,1 22 66 
0,7 0,09 0,02 0,8 2,2 1,4 4,4 18 73 
0,6 0,06 0,02 0,7 2,0 1,3 4,0 18 74 

Composiçáo Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C 1 disper- Grau 
de (lo-  

C% N% - 
N Areia 	Silte 	Argila Areia 

saem 
Água culação Argila 

fina 
rossa 	0,20- 	0,05- 	<0,002 % 

5/ 

20,20 	 -0,002 	mm -o,os 

0,84 0,06 14 30 50 10 10 O 40 1,00 
0,60 0,05 12 29 51 9 11 6 45 0,82 
0,53 0,04 13 24 46 11 19 14 26 0,58 
0, 2 0,03 11 22 47 13 18 9 50 0,72 
0,19 0,02 18 22 48 13 17 6 65 0,76 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 95% de quartzo, a maioria dos grãos com as faces, bern 
desarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro; 4% 
de magnetita; 1% de detritos; traços de estaurolita, tur-
malina, alguns grãos com as,faces bem desarestadas. 

A2  - Areias - 97% de quartzo, a maioria dos grãos com as faces bem de-
sarestadas, algdns com aderência de óxido de ferro; 3% 
de magnetita; traços de detritos, turmalina, alguns grãos 
com as faces bem 'desarestadas e estaurolita. 

- Areias - 079ó de quartzo, a maioria dos grãos com as faces bem 
desarestadas, alguns com aderência de óxido dc ferro, al-
guns grãos triturados; 3% dc inagnetita; traços de turma-
una, muitos grãos com as faces bem desarcstadas, estau-
rolita e detritos. 

- Areias - 07% de quartzo, a maioria dos grãos com as faces bem de-
sarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro, alguns 
grãos triturados; 3% dc magnctita; traços de turmalina, aI-
guris grãos corri as faces bem dcsarestadas, estaurolita e 
concreçóes argilosas. 

- Areias - 077o •de quartzo, a maioria dos grãos com as faces bem 
desarestadas, alguns grãos com aderência de óxido de fer-
ro; 37o  de magnetita; traços de turmalina, a maioria dos 
grãos com as faces bem desarestadas, estaurolita e con-
creções ferruginosas. 

Observações - magnetita, estaurolita e turmalina, encontram-se na. tração 
areia fina. 
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Perfil - 65 

Descrição de campo - 26 MT (PRO-AG). 

Data - 25/4/66. 

Classificação - Podzólico Vermelho Amarelo• textura média fase cerrado (in-
termediário para Latosol). 

Localiza ção - Estrada Água Clara-Três Lagoas, a 78 1cm de Água Clara à 
esquerda, nas proximidades da entrada para Garcia. Município de Três 
Lagoas. Mato Grosso. 

Situação e Declive - Trincheira no interior do cerrado, situada em tôpo de 
elevação com declive aproximado de 10%. 

.ctltitv,de - 380 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Litologia e Formação Geológica - Arenito Bauru. Cretácigo. 

Material originário - Desenvolvido a partir de Arenito Bauru. 

Uso atual - Pastagens com algumas pequenas áreas do plantio de algodão, 
amendoim, milho, abacaxi e mandioca. 

Relêvo - Suave ondulado. Declives de centenas de metros com vales em "V" 
aberto. 

Veget ação - Cerrado é cobertura dominante, ocorrendo com frequência zona 
de campo.cerrado. 

A1 - O - 11 cm, bruno avermelhado escuro (5Y11 3/3, úmido), bruno 
avermelhado escuro (5YIt 3/3, úmido amassado), bruno 
avermelhado escuro (5Y11 3/4, sêco), e bruno avermelha-
do escuro (5Y11 3/4, sêco triturado); areia franca; fraca 
média subangular com aspecto maciço moderadamente 
coeso "iii situ"; ligeiramente duro, friável, plástico e pe-
gajoso; transição plana e gradual. 

B1t - 11 - 25 cm, bruno avennelhado escuro (2.5Y11 3/4, úmido), ver-
melho escuro (2.5YR 3/6, úmido amassado), vermelho ama-
relado (5Y11 4/6, sêco) e vermelho escuro (2.5Y11 3/6, sêco 
triturado); franco arenoso; fraca média blocos subangula-
res com aspecto maciço moderadamente coeso "in situ"; 

ligeiramente duro, friável, plástico e ligeiramente pegajo-
so; transição plana e gradual. 

- 25 - 52 cm, vermelho (2.5Y1t 4/6); franco arenoso; pequena gra-
nular com aspecto maciço muito poroso pouco coeso "in 
situ"; friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e difusa. 

- 52 - 100 em, vermelho escuro (2.5YR 3/6); franco arenoso; estru-
tura idem anterior; friável, plástico e ligeiramente pegajo-
50; transição plana e difusa. 
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- 100 - 268 cmt,  vermelho escuro (2.5YR 3/6); franco argilo-arenoso; 
estnitura idem anterior; friável, plástico e ligeiramente pe-
gajoso. 

Observações - De 148 cm de profundidade em diante usou-se trado. Raízes 
abundantes no A1, muitas no B, t  e comuns no B, it  e B22 . Muitos poros ao 
longo de todo perfil. 



Perfil: 63 	 Município: Três Lagoas. MT., 

Horizonte 
Amostra Séca  pil Ao Ar (%) 

Equi- 
Ams valen- 
trade tede 
Lab. 

Sím

- Profun- Calhaus 1 calho Água KCI N Umi- 

bolo didade > 20 20-2 dade 
cm mm 	i m m 

1962 A1 01 O 5,21 4,4 9 
1963 BItI_ 25 1 01 O 4,81 4,0 14 
1964 1321t-52 1  O 	i O 5,114,0 13 
1965 B22t1-100l 01 O 5,41 4,0 12 
1966 B23t1 -2681 O 	1 O 	l 5,4 	1 4,0 14 

Ataque Por H 2SO4 	D-1,47 	 1 1 1 
(%) ' Al2O A.ssi- 

Id kr 	1 miM- 
vel 

1 
Fe203  

Si02 	Al201 	Fe101 TiO2 	P205  ppni 

3,6 1 	2,0 1 	2,7 0,86 1 	0,02 1 3,00 1,62 	1 1 
6,1 3,8 3,7 0,96 0,02 2,91 1,76 1 1 
7,2 4,5 4,1 1,10 0,01 2,73 1,71 1 1 
6,7 4,2 4,2 1,17 1 	0,01 2,73 1,67 1 <1 
8,7 sioj 50 1131I0o1 

2,64 169j <1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) V 

bts) 

(Sat.  

100.A1 

Valor Valor A1+S 
Ca Mg4  1C NC 8 M 11~ T 

(Soma) (Soma) 

1,3 1,3 0,21 0,03 2,8 0,2 2,4 5,4 52 7 
0,9 1,2 0,17 0,03 2,3 1,1 2,1 5,5 42 32 
0,5 0,8 1,15 0,03 1,5 2,6 2,2 6,3 24 63 
0,4 0,9 0,10 0,03 1,4 2,3 1,8 5,5 25 62 
0,5 1,7 0,12 0,03 2,4 1,8 2,0 6,2 39 43 

Compnsição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOI{ Argila 

O disper- Grau 
de fio- Silte 

C% N% - N Areia Areia Silte Argila 
$aem 
Água culão Argila 

gr fina 
0,20- -0,05 <0,002 % 

2-0,20 40 -0,002 mm 

0,711 0,07110  141621151 9 5 44 1,67 
0,5110,05110 13158114115 12 20 0,93 
0,3810,04110 12155115 18 12 33 0,83 
0,21 1 0 ,03 1 7 13154 16117 11 35 0,94 

0.1610;03! 
5 9 

54113! 
22 7 68 0,59 
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Análise Mineralógica 

A 1  - Areias - 95% de quartzo, grãos hialinos com as faces bem desares-
tadas na maioria, muitos grãos com aderência de óxido de 
ferro; 5% de óxido de ferro. 

- Areias - 95% de quartzo, grãos hialinos com as faces bem desares-
tadas, a maioria com aderência de óxido de ferro; 5% de 
magnetita e ilmenita; traços de detritos. 

B21 - Areias - 957o de quartzo, grãos hialinos e amarelados pelo óxido de 
ferro, a maioria dos grãos com as faces bem dcsarcstadas; 
5% de magnetita e ilmenita; traços de turmalina. 

- Areias - 95% de quartzo, grãos hialinos e amarelados pelo óxido de 
ferro, com as faces bem dcsarestadas ;  5% de magnctita e ii-
nienita; traços de turmalina e detritos. 

- Areias - 95% de quartzo, grãos hialinos sendo a maioria amarelados 
pelo óxido de ferro e com as faces bem desarestadas; 5% de 
magnetita e ilrncnita. 
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Perfil - 66 

Descriçáo de campo - 64 MT (PRO-AG). 

Data: 17/6/66 

Classificação - Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico textura média fase 
floresta caducifólia. 

Localiza çõo - Estrada Cuiabá-São Vicente, distando 9 1cm da ponte sôbre o 
rio Coxipó, lado esquerdo da mesma entrando 50 metros. Município de 
Cuiabá. Mato Groso. 

Situação e declive - Trincheira aberta em tôpo nivelado de colina, com de-
clive de 0,5%. 

Altitude - 290 metros. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Erosão - Nula. 

Litologia e Formação Geológica - Rochas cristalofilianas da Série Cuiabá. 
Pré-Cambriano (B). 

Material originário - Resíduo da decomposição das rochas locais afetado por 
adução de material pseudo-autóctone. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Relho - Suave ondulado, constituído de pequenas colinas esbatidas e apre-
sentando vales em "V" aberto, com vcrtentes planas de centenas de metros. 

Vegetação - Floresta caducifólia. 

A,, - O - 8 cm, bruno escuro (7.5YR 4/2); franco arenoso; maciça; 
muito duro, muito friável, ligciramente plástico e ligeira-
mento pegajoso; transição plana e clara. 

A l2  - 8 - 19 cm, bruno escuro (10YR 3.5/3); franco arenoso; maciça; 
muito duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e clara. 

A, - 19 - 34 em, bruno (10YR 5/3); franco arenoso; maciça; duro a 
muito duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição ondulada e clara (10-15 cm). 

- 34 - 49 cm, bruno amarelado claro (10YIL 6/4), mosqueado abun-
dante, grande e proeminente, bruno forte (6.5YR 5/6); 

- franco argilo-arenoso; muito pequena a pequena granular 
com aspecto maciço poroso pouco coerente "in situ"; duro 

fnável, plástico e pegajoso; transição ondu]ada e gradual 
(18-20 cm). 

- 49 - 112 cm, amarelo (1OYIL 7/6), mosqucado comum, grande e 
proeminente, vennelho (2.5YR 4/6) e pouco, pequeno e 
distinto, bruno muito claro (lOYlt 7/3); franco argilo.arc-
noso; estrutura igual à do B,,; ligeiramente duro, muito 
friável, plástico e pegajoso; transição ondulada e gradual 
(55-70 cm). 
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- 112 - 154 em, coloração composta de bruno muito claro (lOYlt 7/3) 
e amarelo (10YII 7/6); mosqueado pouco, pequeno e proe-
minente, vermelho (2.5YR 4/6); franco argilo-arenbso; es-
trutura igual à do B 21 ; ligeiramente duro, muito friável, 
plástico e pegajoso. 

Observações - Encontrada bancada laterítica consolidada logo abaixo do B3. 
Poucas raízes ao longo do perfil. 
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Perfil: 66 	 Muniefpio: Cuiabá. MT. 

Horizonte 
Amostra Sêca 

Ao Ar (%) plI  

Equi- 

- 
Amos 
tra de 1 valen- 

te de 
Densi- 
Jade 

1 
Iflensida- Poro- 

Lab. Profun- 
Cas- Calhaus Umi- Aparente1 

de Real sidade 
n.° Sim- 1 didade > 20 	

calho 
ÁguafKCl N dadà 

bolo 20-2  
cm mm 	mm 1 

2352 A1HO-8I O O 6,014,711 0  - - - 
2353 Al-19I O 1 5,414,31 I- - - 
2354 AiI-341 0 1 5,314,21101- - - 
2355 B21t1 -49 1 	O 2 4,9 4,21 11 11,55  2,59 40 
2356 B22t -112 1 	0 1 5,4 1 	4,3 12 1 	1,41 2,62 46 
2357 133tJ -1541 O 1 5,114,31 11 11,49 2,62 43 

Ataque Por 11 2SO4 	D-1,4 
(%) 	 1 A1103 Assi- 

Id kr milá- 
vel FesOa __________________  

SiOi Al203 Fe203  TiO2 P205 ppm 

5,7 4,1 0,7 0,17 0,01 2,37 2,14 9,33 3 
5,9 4,6 1,5 0,18 0,01 2,18 1,81 	1 4,84 2 
6,4 5,1 1,0 1 	0,19 0,01 2,13 1,90 	1 8,06 2 
9,6 7,9 1,6 1 	0,27 0,01 2,07 1,83 7,74 1 

10,2 8,4 1,8 1 	0,28 0,01 2,07 1,82 	1 7,35 1 
9,9 8,1 1,6 1 	0,27 0,01  2,08 1,85 	1 7,94 	- 1 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) 

(Sal. 
100.Al - 

valor Vaior 
de 

bases) Al+S 
Ca 4 MC 4  K4  Na4  5 AI 11 T 

(Sorna) (Soma) 

1,0 	0,9 0,13 0,02 2,1 0,2 1,6 3,9 54 9 
0,5 	1 	0,5 1 	0,07 0,02 1,1 0,6 1,2 2,9 38 35 

0,8 1 	0,05 0,02 0,9 0,7 1,1 2,7 33 44 
0,6 1 	0,03 0,03 1 	0,7 0,8 0,8 2,3 30 53 
0,3 1 	0,04 0,03 1 	0,4 1,0 0,7 2,1 19 71 
0,3 1 	0,03 0,03 1 	0,4 1,0 0,8 2,2 18 71 

Composição Granulomótrica (%) 
Dispersão com Na011 Argila 

Grau 

C disper- de f lo- 
culação 

SiRe 
1 1 

- 
-_ 
N Areia Areia Silte 	E Argila 

saem 
Água Argila 

fi,14 
0,2( co,o0 

- -0,05 -0,002 mm 

0,55 0,03 IS 41 35 11 13 10 2310,85 
0,41 0,03 1 	14 42 34 10 	1 14 7 50 	j 0,71 
0,34 0,02  117 40 35 9116 5 69 1 0,56  
0,23 0,02 1 	12 33 33 12 	1 22 o 100 0,55 
0,130,011 - 29 34 12125 0 100 	iO48 
0,180,02I - 29 34 13124 O 100 	10,54 
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Análise Mineralógica 

A 11  - 	 Areias - 100% de quartzo, grãos com as faces bem qesfirestadas, 
a maioria com aderência de óxido de ferro, alguns grãos 
triturados, alguns com inclusões de óxido de ferro; tra- 
ços de detritos. 

A l2  - 	 Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, com as faces bem dcsa- 
rcstadas, alguns com aderênciN&óxido de ferro, alguns 
triturados, alguns com inclusões de óxido de ferrú; traços 
de detritos. 

Cascalho - 50% de concreçócs arenoferruginosas; 50% 	de quartzo, 
grãos triturados, alguns com aderência dc óxido de ferro; 
traços de detritos. 

A8 	 - 	 Areias - 100% dc quartzo, grãos hialinos, desarestados, com ade- 
rência de óxido de ferro, alguns grãos triturados. 

Cascalho - 507o de quartzo, grãos triturados, alguns com aderência 
de óxido de ferro, alguns com inclusões de óxido de ferro; 
507o de concreções ferruginosas e concreções arenoferru- 
ginosas. 

- 	 Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, caia as faces bem desa- 
restadas, com aderência de óxido de ferro, alguns tritu- 
rados. 

Cascalho - 50% 	de concreções 	ferruginosas, 	algumas 	pisolíticas 	e 
concreções arcnoferniginosas; 50% de quartzo, grãos com 
aderência de óxido de ferro, alguns com inclusões de óxido 
dc ferro, alguns grãos triturados. 

- 	 Arcias - 1007o de quartzo, grãos lualinos, com as faces bem desa- 
restadas, alguns com aderência de óxido de ferro, alguns 
com inclusões de óxido de ferro, grãos triturados. 

Cascalho - 50% de concreç5cs ferruginosas 	e 	concreções 	arenofer- 
ruginosas; 50% de quartzo, grãos leitosos, alguns tritura- 
dos, alguns com aderência de óxido de ferro. 

133 	- 	 Areias - 100% de quartzo, grãos hialino, com aderência de óxido 
de ferro, alguns com as faces bem desarestadas, alguns 
com inclusões de óxido de ferro, alguns grãos triturados. 

Cascalho - 60% 	de 	concrcções ferruginosas pisolíticas e concreções 
arenoferruginosas; 40% de quartzo, grãos com aderência 
de óxido de ferro, alguns triturados. 
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Perfil - 67 

Descrição de canipo - 1 AU (PltO-AG). 

Data - 27/6/65. 

Classificação 	Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico textura argilosa fase 
floresta semi-sempre-verde. 

Localização - Estrada AC-1, distando 15 km de Rio Branco do Acre. Muni-
cípio de Rio Branco. Acre. 

Situação e declive - Corte de estrada em têrço médio de encosta, com declives 
de 2 a 3%. 

Altitude - 220 metros. 

Drena cm - Bem drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Fonnação Geológica. - PossIvelmente Formação Barreiras. Terciário. 

Material origiiiário - Sedimentos areno-argilosos. 

Uso atual - Pastagem de capim-jaragná. 

Relê co - Suave ondulado, com declives inferiores a 8-10%. 

Vegetação - Atual - Pasto sujo. Primitiva 	Floresta semi-sempre-verde. 

A1 	-_ O - 7 eia, bruno avermelhado (5YIt 4/4); franco arenoso; mo- 
derada pequena a grande granular; ligeiramente duro, 
friável, não plástico e não pegajoso; transição ondulada 
e clara (4-8 cm) - 

A3 	- 7 - 18 cai, bruno avermelhado (2.5Y11 5/4); franco; fraca pe- 
quena a grande granular e. blocos subangulares; ligei-
raniente duro, friável, nilo plástico e não pegajoso; tran-
sição plana e clara. 

I3 	- 18 - 45 em, vermelho (2.5Y11 4/6); franco argiloso; fraca pe- 
quena a grande granular e blocos subangulares; ligeira-
mente duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligei-
lamente pegajoso; transição plana e gradual. 

- 45 - 70 cm, vermelho (2.5Y11 4/6); franco argiloso com casca-
lho; fraca pequena a média granular e algumas unida-
des subangularcs; cerosidade fraca e comum; ligeira-
mente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição 
irregular e difusa (20-40 cm). 

- 70 - 90 em, vermelho (2.5Y1t 1/6); argila com cascalho; fraca 
peq uena a ni éd ia granular e algumas unidades subangu-
la les; cero idade moderada e comum; ligeiramente duro, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição ondulada e 
gradual (20-25 cm). 

- 90 - 140 cm, horizonte constituído de concreçies com material ia-
tersticial argiloso; vermelho (2.5Y11 4/6); argila casca- 



- - 

lhenta; cerosidade moderada e abundante, preferente-
mente nas superfícies das concreçôcs; transivão  irregu-
lar e clara. 

B3 	- 110 - 165 cm, vennellio (2.5Y11 4/6) ; argila; moderada, pequena 
a grandes blocos subangulares; cerosidade moderada e 
abundante; duro, friável; plástico e pegajoso; transição 
ondulada e clara (20.40 cm). 

O 	- 165 	200 cm, coloração variegada, constituída das côres cinzento 
oliváceo claro (5Y 6/2), vermelho escuro (lOTt 3/6) e 
amarelo oliváceo (2.5Y 6/8); argila; moderada muito pe-

quena a pequena blocos subangulares e angulares; cero-
sidade forte e abundante rnestindo as superfícies dos 
elementos de estrutura; duro, firme, muito plástico e 
muito pegajoso. 

Observa çôes - Muitas raízes fasciculares no A 1 , diminuindo a seguir, algu-
mas atingindo o B230 . Muitos poros, predominando os de diâmetm em 
tôrno de 1 mm. 
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Perfil: 67 	 Miinief pio: Rio Branco. ÀC. 

horizonte 
Amostra Sêea 	1 

II 
Amos- 

Ao Ar (%) 
1 

Equ- 

traste 
valen- 
te de Cas- 

Lab. 
"° 

Sim- Profun- 
didade 

Calhaus 
> 20 Águi KClXCI N mi- 

bolo dado 
cm m m mm 

1216 1 	A1 0- 	7 O 1 	3 5,1 4,3 18 
1217 1 	A3 - 18 O 1 	2 5,1 4,1 18 
1218 1 	Bit - 45 0 2 5,2 4,0 20 
1219 1 B21 t -70 O 6 4,3 4,0 21 
1220 1 	B - 90 O 1 	14 5,7 4,0 24 
1221 1 	B2300 -140 11 1 	37 5,5 4,0 27 
1222 1 	B, -165 0 1 	O 4,0 4,0 30 
1223 O -200+ O 1 	1 5,6 4,0 33  

Ataque Por 112804 	D-1,47 1 
(%) 

ki kr 
Al203 1 	Assi- 

Si02 1 Alio3 Fe203  TIO2  P205 Fe203 1 	vel 
• ppm 

7,4 5,8 3,3 1 	0,38 0,03 2,17 1,59 1 	2,76 2 
9,8 7,5 4,1 0,45 0,03 2,22 1,65 1 	2,87 1 	1 

11,9 10,0 5,1 0,49 0,04 2,02 1,53 1 	3,08 1 	1 
13,0 11,2 6,4 1 	0,47 0,03 1,97 1,45 1 	2,75 1 	1 
14,2 13,8 6,0 1 	0,50 0,04 1,75 1,37 1 	3,61 1 	1 
16,2 17,5 8,9 1 	0,50 0,05 1,57 1,19 1 	3,08 1 
17,4 19,5 9,6 1 	0,60 0,05 1,52 1,15 1 	3,19 1 
19,7 20,3 10,8 1 	0,58 0,04 1,65 1,23 1 	2,95 1 	1 
10,4* 1 	11,5* 50,9* - - 1,54* 0,40 1 	0,35 1 	- 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) 

(Sat. 100.Al 
Valor Valor de 

Ca Mg X Na 5 Al 1[ T bases) A1+S 
(Soma) (Soma) % 

1,8 1,0 0,14 0,04 3,0 0,6 3,5 7,1 42 17 
1,0 0,4 0,09 1 	0,03 1,5 1,8 2,5 5,8 26 55 

0,7 0,06 0,03 0,8 3,1 2,1 6,0 13 79 
0,5 0,06 1 	0,03 0,6 3,5 1,8 5,9 10 85 
0,8 0,09 1 	0,03 0,9 3,9 1,8 1 	6,6 14 81 

0,4 1 	0,9 0,13 1 	0,03 1,5 4,5 2,2 1 	8,2 18 75 
0,3 1 	0,9 0,12 1 	0,03 1,4 6,9 1,8 1 	10,1 14 83 
0,3 1 	1,3 0,16 _0,05 _1,8 _10,1 1,4 113,3 14 85 

1 	Composição Granulomeltrica (%) 

- 

Dispersão com NaOhI Argila 
O 1 disper- 

?O-  Silte 
C% N% - N Areia 1 	

Areia 	
Argila sa em 

Água  culação  Argila i grossa 	0,20- 	 <0,002 
2-0,20 	- 	- 	- 	mm 0:002 

1,24 0,14 9 30 22 34 14 8 43 2,43 
0,62 0,09 1 	7 17 16 44 23 10 57 1,91 
0,47 0,07 1 	7 20 21 28 31 17 45 0,90 
0,34 0,06 1 	6 IS 10 30 33 7 79 0,91 
0,26 0,06 1 	- 16 17 27 40 6 83 0,68 
0,27 0,07 1 	- 14 14 21 51 4 92 0,41 
0,28 0,07 1 	- 9 10 26 55 8 85 0,47 
0,21 0,05 1 	- 4 4 34 58 22 62 0,59 

* Concreçõea do horizonte B23tan 
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Análise l'dineralógica 

Areias - 94% de quartzo, poucos grãos com as faces bem desa-
restadas, grãos hialinos, leitosos e muitos com aderência 
(lo óxido de ferro, uns com aderência de manganês; 5% 
de concreções ferruginosas, concreções ferromanganosas 
e conereções magnetíticas; 1% (Te carvão e detritos. 

Cascalho - 85% de concreções ferruginosas e arenoferruinosas; 
15% de concreç6es manganosas e magnetíticas. 
Obs.: as concrcçõcs ferruginosas são hematíticas, haven-
do também limoníticas e goetíticas; algumas concreções 
hematíticas contêm mica. A percentagem é mais ou me-
nos idêntica. 

A, 	- Areias - 957o de quartzo, a maioria dos grãos hialinos, muitos 
com aderência de óxido de ferro, muitos com aderência 
de manganês, po os grãos com as faces bem dcsarcs-
restadas; 5% de concreções ferruginosas e concreções 
mnanganosas; tra )s dc concrcçõe.s magnetíticas, detri-
tos e carvão. 

Cascalho - 100% de concrcções ferruginosas, concreções ferroman-
ganosas e concrcçóes manganosas; traços dc concreções 
magnctíticas e eoncrcçõcs arcimoferruginosas. 

- Areias - 857o de quartzo hialino, poucos grãos com as faces bem 
dcsarestadas, muitos grãos com aderência de manganês; 
15% de concrrçõcs ferruginosas, conercções ferroman-
ganosas e manganosas; traços de detritos. 

Cascalho - 1007, de concreções ferruginosas, concreções ferroman-
ganosas, concreções arenoferruginosas e concrcçôes man-
ganosas. 

Obs.: as concreções ferruginosas possuem mica. 

1321t - Areias - 85% de quartzo hialino, poucos grãos com as faces bem 
desarestadas, muitos com aderência de óxido de ferro; 
157o de concreções ferruginosas, concreções ferroman-
ganosas, conereções manganosas e concreções magnetíti-
cas; traços de detritos. 

Cascalho - 100% dc concreções arenoferruginosas, concreções fer-
ruginosas, concrcçõcs ferromanganosas e concreções man-
ganosas. 

- Areias - 90% de quartzo hialino, poucos grãos com as faces bem 
desarestadas, a maioria com aderência de óxido de fer-
ro; 10% de concreções manganosas, conereções ferro-
manganosas, concreções hernatíticas, concreções arenofer-
ruginosas e concreções magnetíticas; traços de fragmen-
tos de rocha, ilmenita e detritos. 

Cascalho - 1007o de concreções arenoferruginosas, concreções ler-
romanganosas, concreções manganosas e concreções fer-
ruginosas. 
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23tcu - Areias - 65% de quartzo lualino, uns grãos triturados, outros 
com aderência de óxido de ferro; 35% de concreções fer-
ruginosas, ferromanganosas, conereões manganosas e 
concreções arenoferruginosas; traços dc fragmentos de 
opala e detritos. 

Cascalho - 100% de,coiqreç6es ferruginosas 'e concreções areno-
ferruginosas. 

Calhaus 	50% de concrcções ferromanganosas areníticas; 50% 
de concreções areníticas com cimento ferruginoso. 

Areias - 70% de quartzo uns grãos com manganês aderido, pou-
cos grãos, com aè faces levemente desarestadas, uns com 
aderência de óxido de ferro; 30% de concreções manga-
nosas e concreções ferruginosas. 

Cascalho - 100% de conereçõcs ferruginosas, concreções arenofer. 
ruginosas e concreções ferromanganosas. 

O 	- Areias - 50% de quartzo hialino, muitos grãos com aderência de 
óxido de ferro; 50% de concreções ferruginosas e fer-
romanganosas. 
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Perfil - 68 

Descrição de campo - 70 MT (PlIO-ÃO). 

Data - 2/7/66. 

Classificação 	Podzólieo Verníelho AniareIo•.Equivalente Eutrófico textura 
argilosa fase floresta caducifólia. 

Localização - Estrada báceres-Cuiabá, a 70 1cm de Cáceres, lado direito da 
mesma. Município de Cáceres. Mato Grosso. 

Situação e declive - Trincheira em tôpo de colina esbatido, apresentando de-
clive de 0,5%; sob vegetação florestal cadüeifólia. 

Altitude - 250 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológic.a - Grupo Avaras? Grupo Jangada? Cambro-
Ordoviciano. 

Material originário - Arenito. 

Uso atual - Nenhum. 

Ttelêvo - Suave ondulado, constituído por colinas de tôpo esbatido e apre-
sentando vales em "V" aberto com vertentes planas de dezenas de metros. 

Vegetação - Floresta caducifólia. 

A, 1  - O - 13 cm, bruno avermelhado escuro (5Y1t 3/3); areia fran-
ca; fraca pequena a média granular e grãos simples; sôlto, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e clara. 

Al2  - 13 - 24 cm, bruno avermelhado escuro (4Y11 3/3); areia fran-
ca; finca média a granular e grãos simples; sôlto, não plás-
tico e não pegajoso; transição plana e abrupta. 

A, - 24 - 36 cm, vermelho escuro (2.5Ylt 3/6); franco arenoso; fraca 
a moderada, grande a muito grande granular; muito friá-
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi-
ção plana e abrupta. 

- 36 -- 50 cm, vermelho escuro (2.5Y11 3/6); franco argilo-arenoso; 
fraca pequena a média blocos subangulares; friável, plás-
tico e pegajoso; transição plana e gradual. 

13211 - 50 - 80 cm, vermelho (2.5YR 4/7); argila arenosa; moderada pe-
quena a média blocos subangulares; friável, plástico e mui-
to pegajoso; cerosidade fraca e comum; transição plana e 
difusa. 

- 80 - 132 cm, vermelho (2.5YR 4/7); argila arenosa; fraca muito 
pequena a pequena blocos subangulares; cerosidade fraca 
e pouca; muito friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e gradual. 
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- 132 - 410 cm, vermelho (2.5YR 4/8); argila arenosa; muito peque-
na a pequena granular com aspecto maciço pouco poroso, 
pouco eoeso "in situ"; muito friável, plástico e pegajoso. 

Observações - Raízes comung, secundárias, com diâmetro variíndo entre 2 e 
4 mm, no A11 . As raízes vão diminuindo gradativamente até o último ho-
rizonte. Ocorrem raízes secundárias com diâmetro entre 1 a 8 cm em todo 
o perfil. No último horizonte encontram-se áreas endurecidas provàvel-
n'ente de acumulação de argila. A partir de 188 cm usou-se trado. 
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Perfil: 68 	 Município: Cáceres. MT. 

Horizonte Amostra Sêca plI 
Amos- Ao Ar (%) Equi-. 

Densi- 
tra de - valen 

te de dado Densida- Poro- Cas• i - Sím Profun- 
didade 

Calhaus > 20 1 	calho 	1 Água TCCI N Umi- Apa- 
rente 

de Rea l sidade 
bolo i 	20-2 	1 dado  cm mm rnInj  

23901A11 0-13 0 )< 6,115,7 9 1,3612,56147 
2391IA, -24 O X 6,215,4 8 1,43 2,57 144 
2392 1A3 -36 0 X 8,315,1 9 1,49 12,53 141 
2393113jt -50 0 )< 5,013,9 15 1,58 12,61 Ia 
23941 B21 -80 O X 5,11 4,0 19 1,54 1 	2,60 1 	41 
2395 B22 -132 0 >< 5,3 1 	4,0 20 1,50 1 	2,59 1 	42 
2396 	1 B,t -410+1 0 X 5,5 1 	4,2 18 1,39 1 	2,63 1 	47 

Ataque Por H 2SO 4 	D-1,47 1 1 
(%) 1 Al203 	1 Assi- 

ki kr 	1 mil4-. 
vel Fe203  

Si02 Al203 Fe203  TiO2  P206 ppm 

4,1 3,0 	1 2,0 0,18 0,02 1 2,34 1,62 2,23 16 
2,5 0,18 0,01 2,21 1,50 2,13 2 

5,8 5,0 2,7 0,25 0,01 1 1,98 1,47 2,88 1 
12,0 9,8 1 	3,9 0,34 0,01 1 2,08 1,67 4,00 1 
17,3 14,6 4,9 0,42 0,01 1 2,01 1,66 4,61 1 
18,9 15,9 4,9 0,42 0,01 2,05 1,71 5,03 1 
17,8 15,3 1 	4,8 0,37 0,01 1 1,98 165 5,00 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) 

(Sat.  100.AI 

Valor Valor 
de 

bses) Al+S 
Ca4  Mg -' K Na 5 A H T 

(Soma) (Soma) 

3,2 0,9 0,16 0,02 4,3 O 0,8 	1 5,1 	1 84 O 
1,3 1,3 0,15 0,02 2,8 O 0,6 	1 3,4 	1 82 O 
0,7 1,6 0,17 0,03 2,5 O 0,3 	1 2,8 89 O 
0,8 1,2 0,07 0,01 2,1 1,1 1,0 	1 4,2 	1  50 34 
1,3 1,3 0,05 0,02 2,7 1,0 1,4 	1 5,1 	1 53 27 
1,9 0,9 0,03 0,02 2,9 0,8 1,1 	1 4,8 	1 60 22 
2,0 0,9 0,05 0,04 3,0 0,5 2,5 	1 6,0 	1 50 14 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila Grau  

C% N% 
C - disper- 

sa em de fio-  Silte 
Areia 

Argila N Areia fina Silte Argila Água  cula9ão  
grossa 

0,20-  0,05- <0,002 
2-0,20 

-0,05  -0,002 mm  

0,6610,05 13152 28111 9 2178 1,22 
0,36 10,03 12 1 48  32110 10 4160 1,00 
0,3010,02 15146 29110 15 9140 0,67 

0,35 10,03 12137 23110 30 18167 0,33 
0,32 10,03 11130 191 8 43 10177 0,19 
0,2110,02 11127 191 8 46 01100 0,17 
0,1710,02 _9 129 20 19j 42 	_ 01100 _ 0,21 
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Análise Mineralógica 

A11  - Areias - 08% de quartzo leitoso, vítreo e hialino, grãos bem rolados 
(alguns idiomorfos) apresentando em geral aderência fcr-
ruginosa; 29ó de magnetita., ilmenita magnética, concreç6es 
ferruginosas em parte magnéticas, fragmentos de material 
cinzento, brilho metálico, friável e hábitus lamelar; detritos, 
fragmentos de carvão, raiz e sementes. 

Al2  - Areias - idem amostra anterior. 

A3  - Areias - idem amostra anterior. 

B1 - Areias - idem amostra anterior, com maior percentagem de carvão. 

B211  - Areias - idem B 1 . 

- Areias - mesma composição das anteriores, não ocorrendo pràtica- 
mente quase que nenhum fragmento de carvão. 
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Perfil - 69 

Descrição de campo - 22 CO (1'1tO-AG). 

Data - 29/4/66. 

Classificação - Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico textura 
argilosa fase floresta semicaducifólia (intermediário para Laterítico Bru-
no Avermelhado). 

Localização - Estrada Uruita-Itaguara, lado esquerdo a 9 km de Uruita. Mu-
nicípio de Uruana. Goiás. 

Situação e declive - Corte de estrada em têrço superior da encosta com 6 a 
8% de declive, sob cobertura secundária de gramíneas. 

Altitude 	940 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Erosão - Na floresta a erosão é nula; nas áreas cultivadas é laminar ligeira 
e moderada em alguns locais. 

Litologia e Formação Gcológica - Granada hiperstênio plagioclásio gnaissc 
(fácies granulito), granada plagioclásio gnaisse (fáceis granulito) e an-
fibólio biotita gnaisse. Pré-Carnbriano (CD). 

Material originário - Material pseudo-autóetone, oriundo da meteorização 
das rochas acima mencionadas. 

Uso atual - Culturas dc milho, feijão c mandioca. 

Relêvo - Ondulado, com elevações de tôpo arrendondado, vales cm "V", pen-
dentes convexas pouco longas. 

Vegetação - Floresta semicaducifólia, com presença de bacuri e guariroba. 

A 1  - O - 12 em, bruno avermelhado escuro (5Y11 2/2, úmido) e bruno 
avermelhado escuro (5Ylt 3/2, sêco); franco argiloso; mo-
derada grande granular; ligeiramente duro, firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e clara. 

A 3  - 12 - 26 em, bruno avermelhado escuro (5Ylt 3/3, úmido) e bruno 
avermelhado escuro (5YIt 3/4), sêco); argila com cascalho; 
moderada média subangular e moderada grande granular; 
ce.rosidade pouca e moderada; duro, firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara. 

Bit - 26 - 38 cni bruno avermelhado escuro (3YR 3/4); argila com cas-
calho; prismática composta de moderada média subanguiar; 
eerosidade comum e forte; duro, firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e gradual. 

- 38 - 86 cm, vermelho (2.5YTI 4/6); argila; prismática composta 
de moderada média subangular; cerosidade abundante e 
forte; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; tran-
sição plana e gradual. 
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13 - 86 - 107 cm, vermelho (2.5YR 4/6); franco argiloso; fraca média 
subangular; cerosidade comum e forte; ligeiramente duro, 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição ondulada 
e gradual. 

(2 - 107 - 140 cm, bruno avermelhado (5YIt 4/4); franco argiloso; fraca 
pequena subangular; macio, friável, plástico e muito pe-
gajoso. 

Observações - Presença de seixos e pedras concentrados principalmente entre 
e B3. Seixos com minerais primários intemperizados. Presença tam-

bém de cascalhos com minerais primários (mica, quartzo e concreções). 
Raízes comuns, finas e médias, de diâmetros até 2 mm nos horizontes 
A1  e A3 . No horizonte B 1  as raízes são comuns a poucas, predominando 
as raízes médias. Nos horizontes B2, B 31  e O são escassas, predominando 
as médias. 
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Perfil: 69 	 Município: Uruana. GO. 

Horizonte Amostra S&a Equi- 
Ao Ar (%) valen- 

Amos- 
__________ ____________________________ te de 

Umi- 1 --  1 tra de 
Lab. 1 Cas- dade 

ii, Sfrn Profun- 
didade 

Calhaus > 20 	1 calho  Á KCl N bolo 20-2 c- mm mm 

1931 A, 0- 12 O x 5,8 5,1 31 
1932 A3 - 26 O 5 5,9 5,1 28 
1933 Bit - 38 9 6 6,1 5,2 30 
1934 B -86 O 3 6,4 5,7 30 
1935 Bat -107 O 3 6,5 5,8 32 
1936 O -140+ O 2 6,5 5,8 33 

Ataque Por 112SO4 	D-1,47 p 
(%) Al203  Assi- _______________________________________ ki kr miM- 

vel FesO3  
Si02 Al203 FeOa TiO2 1'0 j ppm 

19,2 13,4 10,6 1,83 0,35 2,44 1,62 1,98 31 
21,1 16,3 11,2 1,81 0,34 2,20 1,53 2,28 47 
21,9 18,1 12,2 1,46 0,34 2,06 1,44 2,33 54 
25,0 20,3 12,4 1,56 0,20 2,09 1,51 2,57 10 
28,5 18,9 9,6 1,30 0,16 2,56 1,94 3,09 
25,2 19,9 11,2 1,34 0,20 - 	2,15 1,58 2,79 4 

Complexo Sortivo 
Valor (mE/lOOg) 

100.Al  (Sat. 

Valor Valor bass) Al+S 
Ca+ Mg1 + K Na4  5 API. 11 T 

(Soma) (Sorna) 

11,0 1,5 0,23 0,04 12,8 O 5,2 18,0 71 o 
8,9 1,0 0,12 0,04 1 	10,1 0 2,9 13,0 78 o 
7,9 0,9 0,12 0,04 9,0 O 2,5 11,5 78 0 
6,4 0,8 1,17 0,04 1 	7,4 O 1,2 8,6 86 O 
6,2 0,8 0,19 0,04 1 	6,2 O 0,9 7,1 87 O 
4,7 1,2 0,02 _0,01 15,9 O _1,1 7,0 84 0 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOIl Argila 

C clisper- Grau  
de fio-  Bule 

C% N% - N Areia na em 
Água culão  Axih Areia fina Silte Argila 

grossa 0,20- 0,05- <o,000 
2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

2,19 0,20 11 14 13 35 38 27 29 0,92 
0,90 0,09 10 14 14 31 41 36 12 0,76 
0,72 0,09 8 12 11 31 46 40 13 0,67 
0,39 0,06 7 10 9 33 •48 11 77 0,69 
0,28 0,04 - 12 10 40 38 3 92 1,05 
0,26 _0,03 _- _11 10 _49 30 _3 00 1,63 	- 
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Análise Mineralógica 

A 1  - 	 Areias - 60% de quartzo, grãos milonitizados, grãos triturados, al- 
guns coar aderência de óxido de ferro; 40% de magnetita; 
traços de mica e anfibólio. 

Cascalho - 45% de quartzo, alguns grãos milonitizados, alguns grão 
triturados, alguus com aderência de óxido de ferro; 30% 
dc fragmentos de rocha intemperizada (quartzo e mica); 
25% de concreçêcs ferruginosas. 

A 3  - 	 Areias - 50% dc quartzo, grãos hialinos, triturados, grãos com ade- 
rência de óxido dc ferro e alguns com aderência de mica; 
30% de magnctita; 20% de concreçõcs f errug inosas. 

Cascalho - 50% 	de 	quartzo, 	grãos triturados, 	iailonitizados, 	grãos 
com aderência de óxido de ferro, a maioria dos grãos tri- 
turados; 25% do fragmentos de rocha; 20% de concrcçêcs 
ferruginosas; 5% de magnctita, 
Obs.: fragmentos de rocha intcmperizada uns com niagne- 
tita, outros com quartzo e mica. 

Bit - 	 Areias - 60% 	de quartzo, grãos hialinos, grãos 	triturados, 	grãos 
coar aderência dc óxido de ferro; 40% de concreçôcs fer- 
ruginosas, concrcçõcs ferromanganosas e ilmcnita; traços 
do mica, detritos e biotita intcmperizada. 

Cascalho - 507o de fragmentos de rocha (com quartzo e mica); 25% 
de quartzo, grãos milonitizados, grãos triturados; 257o de 
concreçôcs 	ferruginosas; 	traços 	de fragmentos 	dc felds- 
pato. 

Çalhaus - 100% de fragmentos de rocha intcmperizada (óxido de 
ferro  e manganês) - 

- 	 Areias - 60% de quartzo, grãos leitosos, muito triturados, alguns 
com aderência (lo óxido de ferro; 15% dc mica biotita in- 
temporizada; 15% dc concrcçõcs ferruginosas e concrcçõcs 
argilo-fcrruginosas; 10% de magnctita. 

Caqa1Iio - 40% de quartzo, grãos leitosos, alguns triturados, alguns 
com aderência de mica; 30% dc fragmentos de rocha in- 
tcmperizada (mica e quartzo); 307o do concreçôcs ferro- 
manganosas e magnetíticas, concreções ferruginosas e cmi- 
crcções ferro-argilosas. 

li41  - 	 Areias - 60% de quartzo, grãos leitosos, alguns triturados; 25% de 
concreçõcs ferruginosas, concreçõcs ferro-argilosas e mag- 
nctita; 157o dc mica, biotita intcmperizada e muscovita. 

Dacalho - 507o de quartzo, grãos leitosos, alguns com aderência de 
mica; 30% de fragmentos de rocha; 207o de concrcções 
ferruginosas. 

C 	- 	 Areias - 55% dc qúartzo, grãos leitosos, alguns triturados; 30% 
dc concreçõcs ferruginosas, concreções fcrromarganosas e 
coricrcçôcs ferro-argilosas; 15 17o dc mica, biotita intcmpe- 
rizada; traços dc detritos. 

Casgalho - 85'o de quartzo, grãos leitosos, triturados, com aderência 
de mica; 157o de concrcções argilo-ferruginosas e ferru- 
ginosas. 
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Perfil - 70 

Descrição dc campo - 282 (Soinbroek, Sampaio). 

Classificação .ï Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico fase flo-
resta semi-sempre-verde com babaçu (interme(liário para Ijaterítico Bruno 
Avermelhado). 

Localização - Santa Izabel, corte 10 estaca 11, latitude 6 008' S. longitude 
48 022' W. Município de Anhangá, Pará. 

Drenagcm - Bern drenado. 
Litologia e material originário - Produtos parcialmente retrabalhados prove-

nientes cia meteorização de micaxistos coar veios de quartzo. Pré-Cam. 
briano (CD). 

7T0 atual - Nenhum. 

- Ondulado, constituído de colinas coar declives suaves. 
Vegetação - Floresta semi-sempre-verde com babaçu, com estrato arbustivo 

alto, consistindo principalmente de uma densa rêde de plantas rasteiras 
e trepadeiras. Mintas camadas densas de samambaia. 

0, - 4 - 2 em, resíduos vegetais não decompostos. 
O, - 2 - O ciii, resíduos vegetais parciabnente decompostos com raí-

zes finas. 
A1 - O - 8 cm, bruno avermelhado escuro (5Y1t 3/3); franco com 

cascalho; fraca a moderada pequena granular e mode-
rada média a pequena blocos subangulares; muito friá-
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran-
sição plana e gradual. 

A, - 8 - 40 cm, bruno avermelhado (2.5Y11 4/4); franco argiloso 
com cascalho; fraca a moderada muito pequena a média 
blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; presen-
ça de filmes de argila; transição plana e gradual. 

1 IB, - 40 - 80 cm, vermelho escuro (2.5Y11 3/6); argila cascalhenta; 
fraca a moderada muito pequena a média blocos suban-
gulares e angulares; muitos filmes de argila; friável, a 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

IIB, 	80 - 110 em, vermelho (2.5Y11 4/6); argila; fraca a moderada pe- 
quena a média blocos subangulares e angulares; filmes 
de argila abundantes; friável, plástico e pegajoso; transi-
çiío irregular e gradual. 

110 - 110 - 140 crn, micaxistos intemperizados; vermelho escuro (1011 
3/6) e prêto (N/2); rocha macia de textura franca; es-

tratificação horizontal e muito fina; pedras de quartzo, 
leitosas e angulares incrustadas dispersamente. 

Observações - No horizonte IlB, t  encontram-se pedras de quartzo de côr lei-
tosa, nas quais as superfícies são revestidas com filmes de argila, muito 
duras, angulares e medindo de 2 a 20 cm. Raízes abundantes no A 1  e A,, 
comuns no IIB, e poucas no IJB,. Muitos poros no A,, comuns no A. 
e IIB21  e poucos no IIB,. 
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Perfil: 70 	 Município: Anhangá. PA. 

Horizonte 
Amostra Sêca pH 

Ao Ar (%) Equi- 
Amos- valen- 
trade Cas- tede 
Ib. 
ri.0 

s- 1 
Profun- 
didade 

Calhaus 
> 20 Água XC! li 

Umi-
dade 

bolo cm mm 	1 mm 

33.157 A1 &- 	8 	1 5,7 5,2 27 
33.158 A2 -40 	1 O 6 5,3 4,2 25 
33.159 IIB2t - 80 O 34 5,4 4,8 31 
33.160 1113 3  -110 O 2 5,4 4,3 34 
33.161 TIO -140+( O 2 5,4 4,3 28 

Ataque Por 11 2 SO4 	D-1,47 p 
(%) À1103  Assi- 

ki kr milá- 
Vel 

______  
Fe2 03 

SiO2 A3 201 Fe4 Oa TiO2 	P205 ppm 

12,0 9,3 8,0 1,35 0,08 2,20 1,42 1,82 6 
16,7 13,6 9,1 1,43 - 	0,06 2,09 1,46 2,35 2 
23,9 20,0 12,2 1,35 0,07 2,03 1,46 2,57 1 
27,4 22,3 13,7 1,36 0,07 2,09 1,50 2,55 1 
19,9 16,0 9,8 1,14 0,05 2,11 1,52 2,56 1 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) V Valor 
T 

(Soma) de 
bases)  

(Sat.  100.Al  

Valor A+S 

Ca Mg -'- IC Na4  5 A1+-'-4  11 % 
(Soma) 

4,2 1,7 0,24 0,05 6,2 0,1 3,7 10,0 62 2 
1,7 1,2 0,13 0,03 1 	3,1 0,1 2,7 5,9 53 3 
1,7 2,0 0,21 0,04 1 	4,0 0,1 2,1 6,2 65 2 
0,9 2,3 0,22 0,04 3,5 0,2 2,2 5,9 59 5 
0,7 1,7 0,35 0,04 2,8 0,2 1,3 4,3 65 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C disper- Grau 
de fIo- Silte ______ 

C% N% - 
N . Areia Areia Silte Argila 

sa em 
Água culação  Argila 

grossa fina 
020-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 
-0,05  -0,002 mm 

2,04 0,23 9 18 29 28 25 12 52 1,12 
0,55 0,07 8 1 	12 26 29 33 23 30 0,88 
0,36 0,05 7 1 	9 16 27 48 2 96 0,56 
0,31 0,04 8 6 14 35 45 O 100 0,78 
0,11 0,03 - 9 26 40 25 0,, 100 1,60 
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Análise Mineraiógica 

A1  - Cascalho - quartzo hialino, grão triturado, com verniz ferruginoso; 
orto quartzito; concreções limoníticas com inclusão de 
quartzo, concreções argilosas claras e escuras, concre-
ções ferromanganosas e concreç6es magnetíticas; detri-
tos. 

A2  - Cascalho - quartzo hialino com as faces mais ou menos desarestadas, 
milonitizado com verniz ferruginoso, leitoso em grande 
percentagem e com incrustação de mica; mica intempe-
rizada; feldspato intemperizado. 

IIB2 - Cascalho - quartzo milonitizado com aderência de óxido de ferro 
e leitoso com inclusão de mica. 

IIB3 - Cascalho - quartzo hialino, milonitizado com aderência de óxido de 
ferro, com verniz ferruginoso; concreções argilosas e fer-
romanganosas. 

IIC - Cascalho - quartzo hialino, milonitizado, com verniz f erruginoso, 
com incrustação de óxido de ferro e inclusão de mica e 
óxido de ferro; concreções ferromanganosas. 
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Perfil - 71 

Descriçãd de campo - 79 P1 (PRÓ-AU). 

Classificação.— Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico textura 
média fase caatinga. 

Localização - Rua entre a sede e o escritório, perpendicular ao rio Gurguéia, 
seguindo até os Solos Aluviais e dobrando à esquerda, distando 1.2 lan 
da sede. Município de Eliseu Martins. Piauí. 

Situação e declive - Trincheira aberta em têrço inferior de elevação com de-
clive de 2 a 3%, sob caatinga alta. 

Altitude - 280 metros. 

Drenagem - Accntuadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Forma çóo Geológica - Arenitos. Devoniano Inferior. 

ifateriol originário - Capeamento areno-argiloso sub-recente. 

Uso atual - Pastagem natural; 

Relêvo - Suave ondulado com vertentes de dezenas de metros. 

Vegetação - Caatinga arbórea. 

A1  - O - 15 em, amarelo avermelhado (8.5YR 6/6, úmido); areia; ma-
ciça que se desfaz em fraca pequena a média blocos sub-
angulares e grãos simples; muitos poros, pequenos, médios 
e alguns grandes, circulares e elípticos; macio, sôlto, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e gradual. 

A3  - 15 - 26 cm, amarelo avermelhado (8.5YR 6/6, úmido); areia 
franca; maciça que se desfaz em fraca média a pequena 
blocos subangulares e grãos simples; muitos poros, peque-
nos e muito pequenos; ligeiramente duro, sôlto, não plás-
tico e não pegajoso; transição plana e gradual. 

Bit - 26 - 48 cm, bruno forte (7.5YR 5.5/6, úmido); franco arenoso; 
muitos poros, pequenos e muito pequenos; ligeiramente 
duro a duro, muito friável, não plástico a ligeiramente 
plástico e não pegajoso; transição plana e gradual. 

- 48 - 84 em, bruno forte (7.5YR 5/6, úmido), mosqueado pouco, 
médio e distinto, bruno muito claro acinzentado (1OYR 
7/4, úmido) e pouco, médio e distinto, bruno escuro (7.5YR 
4/4, úmido); franco argilo-arenoso; fraca média a peque-
na blocos subangulares; muitos poros, muito pequenos e 
pequenos; duro, muito friável a friável, plástico e pega-
joso; transição plana e difusa. 

B22 - 84 - 116 cm, bruno fone (6.5Y11 5/8, úmido), mosqueado comum, 
médio e distinto, bruno escuro (7.5YR 4/4, úmido) e co-
mum, médio e distinto, bruno muito claro acinzentado 
(10YR 7/4, úmido) e pouco, pequeno e distinto, vermelho 
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(2.5Ylt 5/6, úmido); franco argilo-arenoso; fraca blocos 
subangulares; muitos poros, pequenos e muito pequenos; 
muito duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
clara. 

- 116 - 153 cm, bruno forte (7.5YR 5/8, úmido), mosqueado comum, 
pequeno e distinto, bruno muito claro acinzentado (lOYlt 
7/4, úmido), pouco, pequeno e distinto, vermelho (2.5Ylt 
5/6, úmido) e pouco, pequeno e distinto, bruno escuro 
(7.5YR 4/4, úmido); franco argilo-arenoso; fraca muito 
pequena blocos subangulares; muitos poros, pequenos e 
muito pequenos; ligeiramente duro, muito friável, plás-
tico e pegajoso. 

()hsertaçôcs - Atividade biológica intensa no A 1 , A. e B 1  (minhocas e termi-
teiros) piomovendo mosqueado nestes horizontes. Raízes comuns no A 1  e 
A 3 ; poucas rio B 1 , raras no B 2 , t  e B3  . São secundárias com diâmetro entre 
10 e. 20 mm e terciárias com diâmetro até 2 mm. 
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Perfil: 71 	 Município: Eliseu Martins. P1. 

Horizonte 
Amostra Soca 

Ao Ar (%) 
Equi- 

Anos- valen- 
trade 
Lab. 

tede 

n.° Sím- Profun-
didade 

Calhaus > 20 Água XCI N 
Umi-
dade 

bolo 20-2 cm mm mm 

2721 A, 0-15 0 X 5,4 4,3 5 
2722 A, - 26 0 1 5,5 4,4 5 
2723 Bit - 48 1 2 5,3 4,3 8 
2724 - 84 O 1 5,5 4,3 13 
2725 B2t -116 O 1 5,6 4,8 12 
2726 Bi -153+ 1 	1 2 5,6 4,8 lo  

Ataque Por }hSO4 	D-1,47 
(%) Al203 Assi- 

Id kr milá- 
Vei 

____________  

Fe203 
SiO2 Al203  FeiOi TiO, P206 ppm 

1,7 1,7 0,3 0,11 0,02 1,70 1,54 9,22 3 
2,7 2,6 0,2 0,13 0,01 1,77 1,69 21,16 2 
5,7 4,9 0,7 0,22 0,02 1,98 1,82 11,16 1 

11,7 9,9 2,5 0,33 0,03 2,01 1,73 6,22 1 
10,2 8,9 2,5 0,32 0,03 1,95 1,65 5,59 a 
8,2 _7,3 	_ 1,7 0,27 0,03  1,91 1,66 6,75 2 

Complexo Sortivo 
Valor (mE/lOOg) 

V Valor 
T (Sat.  100.A1 

Valor (Soma) de 
bases) A1+ 5 

Ca flg K' Na S /sJH-* 

(Soma) 

0,8 0,11 0,03 0,9 0,2 0,9 2,0 45 18 
0,6 0,09 0,02 0,7 0,3 1,0 2,0 35 30 
0,6 0,15 0,02 0,8 0,4 1,1 2,3 35 33 
0,5 0,15 0,02 0,7 0,5 0,8 2,0 35 42 
0,7 0,08 0,02 0,8 0,2 0,7 1,7 47 20 
0-6 0,09 0,02 0,7 0,2 0,7 1,6 44 22 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C disper- Grau 
de fio. Silte ______ ______ _____________ 

C% N% - N Areia Areia Silte Argila 
sa em 
Água Ção  Argila 

grossa fina 
0,20-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

0,38 0,03 13 45 44 5 6 5 17 0,83 
0,28 0,02 14 43 42 7 8 7 13 0,88 
0,34 0,03 11 41 36 8 15 12 20 0,53 
0,20 0,02 10 30 29 12 29 7 76 0,41 
0,13 0,01 - 33 30 12 25 X 100 0,48 
0,10 0,01 - 39 _30 _11 _20 -)( 100 0,55 



Análise Mineralógica 

A 1  - Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bem 
desarestadas; traços de estaurolita, concreções ferrugino-
sas, carvão, detritos, concreções argilo-leitosas e turmalina 

Cascalho - 75% de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem 
desarestadas, alguns grãos triturados; 257o de concreções 
arenoferruginosas; traços de concreçêes argilo-leitosas. 

A, - Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bem 
desarestadas, alguns sacaróides, traços de estaurolita, con-
creções ferruginosas, carvão, detritos e concreções argilo-
leitosas. 

Cascalho - 70% de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem de-
sarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro; 307o 
de concreções ferruginosas e arenoferruginosas; traços de 
concreções argilosas. 

Bit - Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, alguns com aderência 
de óxido de ferro, maioria dos grãos com as faces bem 
desarestadas; traços de detritos, turmalina, concreções fer-
ruginosas e estaurolita. 

Cascalho - 80% de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem de-
sarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro, al-
guns grãos triturados, alguns sacaróides; 207o de concre-
çóes arenoferruginosas. 

Calhaus - Concreções arenoferruginosas com muitos grãos de quart-
zo com as faces desarestadas. 

- Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, muitos com as faces 
bem desarestadas, alguns com aderência de óxido de fer-
ro; traços de concreções arenoferruginosas, concreções 
magnetítieas com manganês e turmalina. 

Cascalho - 707o de quartzo, grãos com as faces bem desarestadas, 
alguns com aderência de óxido de ferro, grãos triturados; 
307o de concreções arenoferruginosas. 

- Areias - 99% de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bern 
desarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro, al-
guns grãos corrugados; 1% de concreções ferruginosas e 
arenoferruginosas; traços de estaurolita e turmalina. 

Cascalho - 75% de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem de-
sarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro; 207o 
de concreçõcs arenoferruginosas; 55o de concreções sUl-
cosas. 

- Areias - 1007o de quartzo, maioria dos grãos com as faces bem de-
sarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro, alguns 
com as faccs corrugadas; traços de turmalina e concre-
ções ferruginosas. 
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Cascalho - 85% de. quartzo, maioria dos grãos com as faces bem de. 
sarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro, uns 
triturados, uns sacaróides; 107o de concreções arenofer-
ruginosas; 5% de concreções silicosas. 

Calhaus - 100% de concreções arenoferruginosas com inclusões de 
quartzo com as faces bem desarestadas. 
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Perfil - 72 

Descrição de campo - 223 (Sombroek). 

Classificação - Podzólieo Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófieo textura 
média fase floresta semíeadueifólia com babaçu (intermediário para La-
tosol). 

Localiza ço - Ao longo da rodovia BIt-14, a 381 1cm ao sul de São Miguel do 
Guamá. Município de Imperatriz. Maranhão. 

Altitude - 200 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Litologia e material originário - Arenitos da Formação Urueuia. (Cretáci-
co Superior). Pleistoeeno. 

Uso atual - Nenhum. 

Itelêvo - Bord a  de elevação ligeiramente ondulada, em terreno geralmente 
plano. Tôpo de elevação a cêrca de 70 metros acima do nível ao macho 
próximo. 

Vegetação - Floresta semicaducifólia. Substrato denso de arbustos baixos 
(taboca). Aparentemente queimado com frequência, mas na área nenhum 
sinal de ocupação humana. 

0 - 2 - O cm, resíduos vegetais não decompostos 

A 1  - O - 5 cm, bruno avermelhado escuro (lOYlt 4/4); areia franca; 
grãos simples; sôlto, não plástico o ligeiramente pega.joso; 
transição abrupta. 

A3  - 5 - 70 em, vermelho amarelado (5V11 4/6); franco argilo-areno-
so; fraca a moderada pequena blocos subangulares; ligei-
ramente pegajoso; transição difusa. 

- 70 - 160 cm, vermelho amarelado (5Ylt 4/8); franco argilo-areno-
80; fraca média a pequena blocos subangulares; duro, friá-
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi-
ção difusa. 

- 160 - 350 em, vermelho amarelado (5Ylt 5/8); franco argilo-areno-
so; maciça coerente e fraca pequena a média blocos suban-
guIares; duro, friável, ligeiramente plástico e pegajoso. 

o - 350 - 450 em, vermelho (2.5YIt 4/6); franco argilo-arenoso; niaei-
ça; duro, friável a firme, ligeiramente plástico e ligeira-
mente pegajoso. 

Observações - A 400 em, encontra-se uma estreita linha de pedras arredonda-
das de conglomerados contendo pequenas eonereçêes ferruginosas angu-
losas vermelho escuras e seixos rolados. Muitas raízes no A 1  e A3 , comuns 
no B2 t, e poucas no B31 . Muitos poros no A 1  e poucos no 
B3  e C. Presença de pedaços de carvão no A3. 
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Perfil 72 	 Municipio: Imperatriz. MÃ 

horizonte Amostra Sêca phl Ao Ar 
Equi- 

Amos-. valeu- 
tra de 

.Ám- Profun- Calhaus Cas- 
calho 

te de 
umi- 

bolo didade > 20 2 Água XCI li dade 
mm 

32.686 A3 0- 	5 0 O 6,8 6,2 11 
32.687 A3 - 70 O 1 5,2 4,5 15 
32.688 112t -160 0 1 5,7 5,7 18 
32.689 B3t -350 O 1 5,1 5,0 15 
32.690 O -450+ O 3 4,6 4,2 14 

Ataque Por H2S0 	ID-1,47 P 
(%) Al203  Assi- 

Id 1w milá- 
vel 

___________________  
Fe203 

SiO2 Al203  Fe203 TiO2 PO ppm 

5,8 4,0 1,4 0,15 0,03 1 2,46 2,02 4,51 5 
10,8 8,8 2,7 0,25 0,03 1 2,09 1,75 5,13 2 
13,9 12,4 3,6 0,33 0,03 1 1,91 1,61 5,40 X 
12,2 10,9 3,2 0,30 0,03 1,90 1,60 5,34 
11,9 10,4 2,8 0,25 0,02 1,95 1,66 5,82 X 

Complexo Sortivo 
Valor (mEflOOg) v Valor (Sai.  100.A1 

Valor (Soma) ba 
de  
ses) Al+S 

Ca1  Mg41  K Na 5 A1 4  IP• 
(Soma) 

3,8 0,7 0,11 0,04 4,7 0 1,1 5,8 81 O 
0,6 0,4 0,04 0,01 1,1 O 1,5 2,6 42 O 
0,4 0,3 0,03 1 	0,01 0,7 O 0,6 1,3 54 O 
0,3 0,4 0,06 1 	0,03 0,8 O 0,5 1,3 62 O 
0,3 0,4 0,04 1 	0,04 0,8 O 0,5 1,3 62 O 

Composição Granulomérrica (%) 
Dispersão com NaOIJ 

Argila 

C% N% 
C disper- 

sa em 

Grau 
de fio- Silte -- 

- 
N Areia Areia 

fina Silte Argila Água culação Argila 
grossa 0,20- 0,05- <0,002 %  

- 	- -0,002 mm 

1,13 0,13 9 49 28 15 8 3 63 1,13 
0,40 0,05 1 	8 33 32 10 25 13 48 0,24 
0,37 0,04 9 28 28 13 31 O 100 0,26 
0,09 0,01 - 31 29 15 25 O 100 0,36 
0,11 0,01 - 43 19 14 24 - 	O 100 0,38 



f;In 

Análise Mineralógica 

- Areia Grossa - 100% de quartzo hialino, sendo a maioria dos grãos 
rolados; traços de magnetita, turmalina preta rola-
da, biotita intemperizada, grãos de quartzo corroídos, 
detritos vegetais e concreções ferruginosas. 
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Pedil - 73 

Descrição de campo - 225 (Sombroek). 
Classificação - Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico textura 

média fase floresta semicaducifólia com babaçu (abrúptico). 
Localização - Ao longo da rodovia BR.14, distando 9 1cm ao norte de Impe-

ratriz. Município de Imperatriz. Maranhão. 

Altitude - 120 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Litologia e material originário - Arenitos e siltitos 'intimamente intercama-
dos, referidos à Formação Oodó. Cretácico Médio, 

Uso atual - Pequenas culturas de arroz, feijão, mandioca, milho e al-
gumas pastagens. 

iletêvo - Tôpo de colina baixa em terreno irregularmente suave ondulado. 
Cêrca de 10 m acima do nível de riacho próximo. 

Vegetação - Floresta semicaducifólia. Presentemente arbustos baixos e pou-
cas palmeiras espalhadas (babaçu). 

01 - 5 - O cm, resíduos vegetais não decompostos e parciahnente 
decompostos e alguma areia fina sôlta. 

A1  - O - 15 cm, bruno escuro (7.5Y1t 3/2, úmido) e bruno averme-
lhado claro (5YR 6/3, sêco); franco arenoso; fraca a mode-
rada pequena blocos subangulares; macio, friável, não plás-
tico e não pegajoso; transição gradual. 

A2  - 15 - 50 cm, bruno avermelhado (5YR 5/4); franco arenoso com 
cascalhos; fraca a moderada média a pequena blocos sub-
angulares; ligeiramente duro, friável, não plástico e não 
pegajoso; concreções de ferro de coloração vermelha, diâ-
metro de 0,5 cm distribuídas na profundidade de 20 a 
45 cm; transição clara, 

- 50 - 100 em, vermelho (2.5YIt 5/8); franco argilo-arenoso; fraca 
grande prismática constituída de moderada a forte gran-
de blocos angulares e subangulares; tênues filmes de argila; 
duro a muito duro, firme, plástico e pegajoso; transição 
gradual. 

- 100 - 160 cm, amarelo avermelhado (7.5YIt, 6/8), mosqueado abun-
dante, pequeno a médio e distinto, branco (2.5Y 8/2) e 
vermelho (2.5YR 5/8); franco argilo-arenoso; moderada 
muito grande prismática constituída de moderada a 
forte grandes blocos angulares; poucos e tênues filmes 
de argila; duro a muito duro, firme, ligeiramente plás-
tico e ligeiramente pegajoso; transição ondulada e clara a 
abrupta. 

1101  - 160 - 230 cm, branco (5Y 8/1), mosqueado abundante, grande e 
proeminente em faixa horizontal, vermelho escuro (1011 
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3/6) e amarelo (10YR 7/8); muito argiloso; moderada 
média a grande laminar, constituída de blocos angula-
res; macio nas partes baixas e duro nas partes superio-
res, friável; transiçào abrupta. 

11102 - 230 - 270 cnC, branco (N 8/), mosqueado abundante, muito gran-
de e proeminente (condutos verticais) vermelho, (2.5Ylt 
4/8) e amarelo (10YR 7/8); maciça; macia. 

Observa çôes - Raízes abundantes no A, e A, e pràticamente ausentes no E2 1 . 

Muitos poros no A 1  e A, e poucos no B21. 
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Perfil: 73 	 Município: Imperatriz. ,  MA. 

horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%) 

Amos- Equi- 
valen- tra de 

I. Cas- te de 
n.t Sfm- Profun- 

didade F Água 1W! N 
Umi-
dade bolo cm mm 

32.345 A, 0- 15 0 1 6,0 5,3 18 
32.346 As - 50 )( 6 5,3 4,4 14 
32.347 Bzt -100 O X 4,8 3,6 21 
32.348 Bu -160 O 1 4,7 3,5 20 
32.349 IIC, -230 O O 4,7 3,2 36 
32.350 IIIC -270+ O O 4,8 3,5 18  

Ataque Por 112504 	D-1,47 p 
(%) Al203 Assi- 

kr miM. 
vel., 

___________________  
FC203 

Si02 Al203 Fe203 TiO2 P205 ppm 

5,9 4,3 2,1 0,31 0,04 2,33 1,94 4,84 9 
5,8 3,4 1,9 0,30 0,04 2,90 2,14 2,82 6 

12,6 9,0 3,3 0,46 0,04 2,38 1,93 4,28 1 
12,5 8,9 3,0 0,51 0,04 2,39 1,97 4,66 1 
27,7 14,1 6,7 0,63 0,06 3,34 2,56 3,31 1 
11,4 6,4 2,6 0,36 0,10  3,03 2,41 3,87 5 

Complexo Sórtivo 
(mE/lOOg) Valor 

(Sat. 100.A1 

1 de 
Valor Valor bases) Al+S 

Ca M E4  Na4  5 	1 Al I1 T 
(Soma) (Soma) 

6,4 1,3 1 	0,26 0,08 8,0 0,2 2,6 10,8 74 2 
2,3 1,0 1 	0,16 0,04 3,5 0,2 1,7 5,4 65 5 
1,8 1,6 1 	0,10 0,04 3,5 2,0 0,8 6,3 56 36 
1,4 1,8 1 	0,07 0,04 3,3 2,6 0,3 6,2 53 44 
5,3 10,3 0,36 0,22 16,2 9,6 0,6 26,4 61 37 
3,0 4,8 0,08 0,13 8,0 1,3 0,1 9,4 85 14 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 Argila 

C disper- Grau 
de fIo- Silte 

C% N% - 
N Areia Silte Argila 

sa em 
Agua culação Argila 

grossa 020- 0,05- <0,002 
-0,002 mm 

2,37 0,19 12 1 55 26 18 5 72 0,56 
0,59 1 	0,07 8 1 63 22 14 7 50 0,64 
0,25 0,04 6 1 49 20 30 26 13 0,27 
0,16 0,03 5 1 46 27 26 17 35 0,42 
0,13 0,02 - O 10 29 61 27 56 0,33 
0,08 0,01 - O 50 36 14 4 71 1,36 
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Àiiálise Mineralógica 

A1  - Areia Grossa - 707o de quartzo hialino, uns grãos rolados; 307o 
de detritos vegetais; traços de ivagnetita. 

A2  - Areia Grossa - 90% de quartzo hialino, muitos grãos rolados; 
107o de detritos vegetais; traços de conereçôes fer-
ruginosas, inagnetita, muscovita e biotita muito in-
temperizada. 

- Areia Grossa - 987o de quartzo hialino, muitos grãos rolados; 27o  
de muscovita e biotita, detritos vegetais, 

- Areia Grossa - 077o de quartzo hialino, muitos grãos rolados; 37o 
de detritos vegetais; muscovita e concreções ferru-
ginosas sanguíneas. 

11C1  - Areia Grossa - 957o de quartzo hialino, poucos grãos rolados; 5% 
de detritos vegetais; traços de muscovita, biotita 
e concreç6es ferruginosas escuras. 

111C2  - Areia Grossa - 50% de concreções areníticas de coloração caqui; 
487o de quartzo; 27o de detritos vegetais e musco-
vita. 
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Perfil - 74 

Descrição de campo - 76 MT-sul (IBRA). 

Data - 0/0/69. 

Classificação - Solonetz-Solodizado (eutrófico) com fragipan textura argilo-
sa fase floresta cadueifólia (complexo floresta caducifólia e campos do 
pantanal). 

Localização - Estrada Pôrto Martinho - Jardim, a 24 1cm da sede do Muni-
cípio de Põrto Murtinho. Mato Grosso. 

Situação e declive 	Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em local 
plano, sob vegetação de campo do pantanal, sendo os declives da ordem 
de 1 a 2%. 

Altitude - 170 metros, 

Drenagem - Imperfeitan1ente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Sedimentos da bacia do Pantanal. Iloloceno. 

Material originário - Depósito constituído de areia, silte e argila. 

Uso atual - Pastagem natural. 

ilelêvo - Plano. 

Vegetação - Formação campestre, por vêzes com aspecto de "parque", quan-
do se apresentam árvores de caráter caducifólio, esparsas ou grupadas, 
sendo relativamente freqüente intercalações de maciços de vegetação ar-
bórea cadueifólia. 

A 1  - O - 25 em, bruno acinzentado (10YR 5/2); franco; estrutura 
maciça que se desfaz em fraca grande subangular; ma-
cio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo-
so; transição plana e abrupta. 

A 2 	25 - 35 cm, cinzento brunado claro (10YR 6/2); franco; maci- 
ça; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição ondulada e abrupta (5-15 cm). 

B 1  - 35 - 45 em, bruno acinzentado esenro (10YR 3.5/2), plinthite 
vermelho (2.5YR 4/0); argila com cascalho; forte gran-
de eolunar, muito duro, muito finne, muito plástico e 
muito pegajoso; transição ondulada e abrupta (10-15 
cm). 

B3  - 45 - 70 cm, bruno acinzentado (10YR 5/2); franco argiloso; 
plástico e pegajoso. 

- 70 - 110 cm, bruno acinzentado (10YR 5/2); franco argiloso; 
plástico e pegajoso. 

1102 - 110 	em4, horizonte constituído de bancada de cascalho. 

Observações - Trincheira com 50 cm de profundidade, daí em diante usou-se 
trado de caneco. Raízes comuns no A 1 , poucas no A 2  e B2. 



Perfil: 74 	 Muniefpio: Pôrto Murtinho. MT. 

Horizonte Amostra Sêea pH  Ao Ar (%) C.E.do 
Amos- Equi- 

valen- 
Saia 
solú- ext. de 

tra de 
Lab. te de veia sat. 

mnhos/ 
n.° Sím- Profun- 

didade 
Calhaus 

>20 Água XC! N 
Umi 
dade 

mEl 
JlOOg cm 

bolo 20-2 2500 
em mm mm 

50511 A1 0-25 O 1 4,91 3,5 18 - - 
50521 A2 -35' O 2 i,gI 3,6 17 - - 
5053 	1 E2t -45 1 	o 4 5,9 	1 3,6 28 0,46 0,3 
5054 	1 - 70 1 	0 2 5,7 	1 3,5 59 2,02 0,5 
5035 	J C11 _110+I 0 3 5,8 3,5 53 2,81 0,6 

Ataque Por 112SO4 	D-1,47 1 
(%) 1 Al203  Assi- 

ki kr 1 miM- 
ve! 1 	Fe203  

Si02  Al203 Pc2 03 TiO2 P205 

6,2 2,8 1,2 0,16 0,03 3,76 2,94 3,38 1 
5,3 2,9 1,3 0,16 0,01 3,11 2,44 3,50 1 

20,1 12,3 3,6 0,32 0,02 2,78 2,33 5,26 1 
17,0 9,5 2,7 0,28 0,02 3,04 2,57 5,47 <1 
18,1 8,9 2,8 0,28 0,02 3,46 2,88 4,83 <1 

Complexo Sortivo Valor (mE/IOOg) V 100.Al (Sat. 

Valor Valor de 
bases) AH-S 

Ca4* Mg*l K Na 5 A! II T 
(Soma) (Soma) 

1,4 0,3 0,12 0,12 1,9 1,0 1,8 4,7 40 34 
0,8 0,2 0,08 0,55 1,6 1,0 1,7 4,3 1 	37 38 
4,4 0,1 0,07 3,35 7,9 2,7 3,8 14,4 1 	55 25 
4,9 0,1 0,07 1,69 6,8 1,9 2,8 11,5 1 	59 22 
6,3 0,8 0,11 2,32 9,5 0,7 2,9 13,1 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOI-1 Argila 

O disper- Grau 
de fio-  Silte -  

0% N% - 
N Areia Areia Silte Argila 

as em 
Água culação Argila 

g;  0,05- <0,002 % 
- -0,002 mm 

0,56 0,06 9 23 23 43 11 6 45 3,91 
0,36 0,04 9 22 21 46 11 8 27 4.18 
0,83 0,10 8 13 12 32 43 31 28 0,74 
0,52 0,06 9 10 15 39 36 33 8 1,08 
0,36 0,05 7 12 14 42 32 30 6 1,31 
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Análise Mineralógica 

A 1  - Areias - 697o dc quaxtzo hialino, grãos corroidos, triturados, com 
aderência ferruginosa; 30% de feldspato, alguns intem-
perizados; 1% dc concreções ferruginosas e concreções mau-
ganosas; traços de ilmcnita c detritos. 

Cascalho - quartzo hialino, com aderêncitt ferruginosa, em maior 
percentagem; feldspato (potássico em geral) intemperi-
zado; concreções ferruginosas, com inclusão de quartzo. 

A 2  - Areias - 80910 de quartzo hialino, alguns grãos corroidos, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestado, com 
aderência ferruginosa; 15% de concreções ferruginosas; 
5% de feldspato; traços de mica, biotita intemperizada, 
ilmenita e detritos. 

Cascalho - quartzo malmo, com aderência ferruginosa em gerd; 
feldspato potássico, em geral com aderência ferruginosa; 
concreções ferruginosas, algumas com inclusão de quartzo; 
detritos. 

- Areias - 87% de quartzo hialino, grãos eorroídos, alguns com ade-
rência ferruginosa; 107o de feldspato potássico; 27o de 
concreções ferruginosas; 1% de detritos. 

Cascalho - quartzo hialino com aderência ferruginosa, em maior per-
centagem; eonereções ferruginosas e argilo-ferruginosas, 
algumas com inclusões de quartzo; feldspato potássico, cm 
geral com aderência ferruginosa. 

- Areias - 80% de quartzo hialino, grãos cormídos, com aderência 
ferruginosa; 155o de feldspato; 4% de eonereções ferru-
ginosas; 1% de detritos; traços de magnetita. 

Cascalho - quartzo hialino, com aderência ferruginosa, cm maior 
percentagem; concreções ferruginosas, com inclusões de 
quartzo; concreções argilosas e ferro-argilosas; feldspato 
potássico. 

Cil -  Areias - 67% de quartzo hialino, grãos eorroídos, com aderência 
ferruginosa, alguns com aderência manganosa; 307o de 
feldspato, alguns com aderência manganosa; 37o de con-
ereções ferruginosas e ferromanganosas; traços de detri-
tos e mica muscoviva. 

Cascalho - quartzo hialino, com aderência ferruginosa, em maior 
percentagem; feldspato, com aderência manganosa; con-
creções ferruginosas, ferromanganosas, argilosas claras e 
argilo-ferruginosas. 
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Perfil - 75 

Descrição de campo - 297 (Sombroek, Sampaio). 

Classificação - Solos Aluviais (distróficos) textura arenosa fase floresta de 
várzea. 

Localização - Rio .Antonino, localizado no rio Araguaia. Lat. 6006  S. Long, 
48 018' W. Município de Anhangá. Pará. 

Drenagem - Bem drenado; pouco inundável por curtos períodos durante as 
cheias excepcionais, em época não chuvosa o nível do lençol freático é 
profundo. 

Litologia e material originário - Sedimentos fluviais recentes. iloloceno. 

Uso atual - Pomar e pastagem. 

Itelêvo - Pestana (dique marginal) de planície de inundação do rio Ara-
guaia. 

Vegetação - Floresta de várzea. 

A1  - O - 12 cm, bruno acinzentado (10YR 5/2), mosqueado pouco, 
pequeno e difuso, amarelo brunado (10YR 6/8), geral-
mente ao longo das raízes; franco arenoso; fraca a mo-
derada média blocos subangulares; duro, muito friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual. 

AO - 12 - 70 cm, bruno escuro (7.5YR 4/4); franco arenoso; fraca 
grande blocos subangulares; duro, muito friável, ligei-
ramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra- 

• 	 dual. 

Olg - 70 - 200 cm, amarelo avermelhado (7.5YR 6/6), mosqueado pou-
co pequeno e difuso, cinzento claro (10YR 7/2); franco 
arenoso; maciça porosa e fraca grande blocos subangu-
lares; transição abrupt& 

"02g - 200 	220 cm, branco (10YR 8/1); areia; grãos simples; transição 
abrupta. 

H'OSg - 220 - 350 cm, bruno claro acinzentado (lOTEI 6/3), mosqueado 
abundante, pequeno e difuso, bruno forte (7.5YR 5/8); 
franco arenoso; maciça porosa; duro, muito friável, não 
plástico e ligeiramente pegajoso; tra.nsição abrupta 

IVO4g  - 350 - 380 cm, cinzento claro (10YR 7/2); areia fina; grãos sim-
ples; macio, sôlto, não plástico e não pegajoso. 



- 378 - 

Perfil: 75 	 Município: Anhangá. PA. 

Horizonte Amostra Séca 	1 
pH  Ao Ar (%) 

1 Equi- 
Amos- valen- 1 tra de de Lab.

n. Sím- Profun- 
didade 

Calhaus 
>20 

Cas- 	1 
calho 	1 Água KCI N 

Umi- 
dade 

bolo 20-2 	1 cm mm mm 

33.209 Ai O- 12 O O 6,4 5,0 14 
33.210 AO 12- 70 O 0 5,4 3,8 15 
33.211 C, 70-200 O 0 5,1 3,7 12 
33.212 IIICSg  220-350 O O 4,8 3,7 18 

Ataque Por H2SO4 	111,47 P 
(%) Al203 Assi- 

ki kr milá- 
vel 

__________________  
Fe203 

Si02 Al203 Fe203 L02 	P205  ppm 

5,0 2,4 1,0 0,40 0,08 3,54 2,80 3,79 5 
6,2 3,7 1,4 0,48 0,05 2,85 2,30 4,09 2 
6,0 3,7 1 	1,6 0,48 0,05 2,76 2,16 3,62 6 
0,3 5,7 2,0 0,50 0,06 2,78 2,27 4,46 4 

Complexo Sortivo Vajor 
(mE/ IOOg) v 100.A1 

1 1 
(Sat.  

Valor 1 Valor de 
bases) At+S 

Ca Mg K 	Na 5 A1 11 	T 
(Soma) 1 (Soma) 

1,1 0,6 1 	0,65 0,04 2,4 o 1 	1,4 3,8 63 O 
0,7 0,3 1 	0,32 0,04 1,4 1,0 1 	2,1 4,5 31 42 
0,4 0,1 1 	0,15 0,04 0,6 1,5 1 	1,6 3,7 19 68 
0,5 0,3 0,16 0,06 1,0 2,4 1,7 5,1 20 71 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII Argila 

C disper- 
Grau 

de fio- Silte ______ 
0% N% - 

N Areia Areia SiRe Argila 
sa em 
Água 

CUlação Argila 
grossa fma 

0,20-  0,05- <0,002 % 
2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

0,4110,06 7 4 59 29 8 4 50 3,63 
0,40 0,03 13 2 58 28 12 

714212,33 - 1 65 22 12 61 0 
0,23 
0,13p,03 

0,02 - 1 52 30 17 11 1 35 1,76 
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Perfil - 76 

Descrição de campo - 81 P1 (PRO-AG). 

Data - 12/9/66. 

Classificação - Solos Não Cáleicos textura média fase caatinga. 

Localiza ção - Estrada que sai de Tamarino (Lagoa Cercada) e vai a fazen-
da do Sr. Modesto, a 4,3 km de Tamarino, lado esquerdo. Município de 
Eliseu Martins. Piauí. 

Situação e declive - Trincheira em tôpo de elevação, sob cobertura de gra-
míneas não identificadas. 

Altitude - 380 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Erosão - Laminar forte, sulcos e voçorocas. 

Litologia e Formação Geológica - Provàvelmente Formação Cabeças. Devo-
niano Médio. 

Material originário - Arenito com cimento argiloso. 

liso atual - Pastagem natural de gramíneas não identificadas. 

Relêvo - Forte ondulado, constituído por elevação de tôpo esbatido, vertentes 
convexas do dezenas de metros com declives da ordem de 25%, e vales 
em "V" fechado. 

Vegetação - Atual - Espécies arbóreas de caatinga e gramíneas diversas. 
Na vegetação predominam as gramíneas, sendo as árvores poucas e es-
parsas. Primitiva - Caatinga arbórea. 

A - O - 9 cm, bruno (OYR 5/3, úmido); franco; maciça; muitos poros, 
pequenos, circulares; muito duro, muito friável, ligeiramen-
te plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta. 

- 9 - 15 cm, vermelho amarelado (5Y11 4/8, tinido), mosqueado 
abundante, pequeno e difuso, de coloração avermelhada; 
franco; forte média, blocos angulares; poros comuns, peque-
nos, circulares; muito duro, plástico a muito plástico e pega-
joso a muito pegajoso; transição plana e gradual. 

- 15 - 51 em, vermelho amarelado (4Ylt 5/6, úmido) mosqueado abun-
dante, pequeno e difuso, vermelho (2.5YR 4/6, úmido); 
franco; forte grande blocos subangulares e blocos angulares; 
muitos poros, muito pequenos, circulares, cerosidade pouca 
e fraca; duro, muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e difusa. 

- 51 - 71 cm, vermelho (3.5YR 5/8, úmido), mosqueado abundante, 
pequeno e distinto, vermelho (2.5YR 4/6, úmido); franco; 
forte média blocos subangulares; muitos poros, muito peque-
nos, circulares; cerosidade fraca e pouca; duro, friável, plás-
tieo e pegajoso; transição ondulada e abrupta 



e 

o - 71 - 96 cm, vermelho amarelado (5YR 5/6, úmido), mosqueado 
abundante, médio e difuso, de coloração esbranquiçada; fran-
co; forte pequena a média blocos subangulares; muitos poros, 
muito pequenos, circulares; ligeiramente duro, muito friável, 
plástico e pegajoso. 

Observações - Raízes fasciculares com diâmetro menor que 1 mm e secundá-
rias com menos que 5 nun de diâmetro, sendo poucas no A e raras no B,. 
Foram encontrados afloramentos de arenitos na enebsta e laterita arnig-
dalóide de forma irregular na superfície do solo. 
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Perfil: 76 	 Município: Eliseu Martins. P1. 

Amostra Sêca 	1 
plI horizonte Ao Ar (%) 

Equi- 
Am os- vale 
trade 

Cas- i 
te de 

Lab. 
sí 	- profun- 

didade 
Calhau.s 

>20 calho 	1 Água XCI N 
Umi- 
dade 

bolo cm mm 
20-2 1 

2733 A 0- 9 O O 	1 6,7 5,6 14 
2734 B1 - 15 O O 7,2 5,8 18 
2735 Bz - 51 O O 6,6 5,2 20 
2736 Bat - 71 O O 	1 5,5 4,4 21 
2737 C - 96+ O O 	

1 
5,4 4,3 17 

Ataque For 11SO4 	D-1,47 1 p 
(%) Al2 03  Assi- 

Id 	1 kr miM- 
vel 

______  
1 	 1 Fe2031 

S102 	Al203  Fe203 TiO2l'205 1 J ppm 

5,4 3,0 0,6 0,18 0,02 3,06 2,72 7,95 2 
11,4 6,1 1,7 0,25 0,02 3,18 2,70 5,64 3 
11,4 6,1 1,3 0,24 1 	0,02 3,18 2,80 7,38 1 
12,0 6,0 1,4 0,22 0,02 3,40 2,96 6,76 2 
7,4 3,9 0,9 0,19 1 	0,02 3,23 2,82 6,82 3 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) 

(Sat. 100.AI 

Al+S 1 Valor 
• 

Valor 
bs)  

Ca K Na1 SiAl IPI TI 
(Soma) 1 (Soma) 

2,7 1,6 0,54 0,03 4,9 1 	O 0,6 5,5 89 O 
5,4 4,3 1,03 0,09 10,8 O O 10,8 100 O 
4,6 4,1 1,30 0,26 10,3 O 0,8 11,1 93 O 
5,1 4,3 1,14 0,52 11,1 1 	0,2 1,2 12,5 89 2 
3,2 2,7 0,77 0,79 7' 1 	0,2 0,7 8,4 89 3 

Composiçáo Granulométrica (%) 
Dispersfto com NaOII Argila 

C disper- 
deio-  Silte 

C% N% - 
N 

A Areia 	 1 	Silte 	Argila 
Saem 
Agua culaão Ara 

grossa 	 0,05- 	<0,002 % 
2-0,20 1 -0,05 	-0,002 	mm 

0,41 0,05 8 7 33 50 10 6 40 1 	5,00 
0,50 0,06 8 5 26 48 21 19 10 2,29 
0,32 0,04 8 4 26 49 21 19 10 2,33 
0,24 0,03 8 5 25 46 24 19 21 1,92 

0.1410.02 7 8 30 1 48  14110 29 3,43 
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Análise Mineralógica 

A - Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, a maioria com as faces bem 
desarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro; traços 
de concreções ferruginosas, turmalina e estaurolita. 

B1 - Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bem 
desarestadas, alguns com aderência de 6xido de ferro, alguns 
triturados; traços de concreções ferruginosas, concreções ar-
gilo-leitosas e turmalina. 

- Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bem 
desarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro, uns 
grãos triturados; traços de turmalina e mica muscovita. 

B,t -  Areias - 100% de quartzo, grãos hialinos, alguns com aderência de 
óxido de ferro, alguns com as faces bem desarestadas; traços 
de turmalina, estaurolita, concreções magnetíticas com man-
ganês, detritos, feldspato, concreç6es argilo-leitosas. 

O - Areias - 1005o de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces bem 
desarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro, uns 
grãos triturados; traços de feldspato, estaurolita, conereç6es 
ferruginosas, mica e turmalina. 

Obs.: A turmalina apresenta-se com as faces bem desarestadas. 



- 383 - 

Perfil - 77 

Descrição de campo - 5 110 (PRO-AG). 

Data - 2/7/65. 

Classificação - Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos textura argilosa 
fase floresta semicaducifólia. 

Localização - Blt-29 Vilhena-Riozinho, 10 1cm antes da balsa sôbre o rio Co-
memoração em Pimenta Bueno. Município de Pôrto Velho. Território de 
Rondônia. 

Situação e declive - Corte de estrada situado em meia encosta de colina com 
declives de 5 a 87c. 

Altitude - 220 metros. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Litologia e Formação Geológica - Folhelhos. (Cambro-Ordoviciano?), 

Material originário - Folhelhos com ocasionais lentes calcárias. 

Uso atual - Pastagem. 

Relêvo - Suave ondulado, constituído por colinas de vertentes de centenas e 
dezenas de metros, com declives de até 10%, compreendendo pequenos 
vales abertos. 

Vegetação - Floresta semicaducifólia. 

A1  - O - 7 cm, bruno escuro (7.5Ylt 3/4, úmido) e bruno claro (7.5Yli 
6/3, sêco); argila sitosa; moderada pequena a grande blocos 
subangulares o alguns elementos granulares; muito duro, friá. 
vel, plástico e muito pegajoso; transição plana e abrupta. 

A3  - 7 - 13 cm, bruno avermelhado (5Y11 4/4); argila siltosa; maciça 
coesa que se quebra em torrões angulares; extremamente 
duro, friável, plástico e muito pegajoso; transição plana e 
clara. 

Bit - 13 - 20 cm, bruno avermelhado escuro (5Y11 3.5/4); muito argiloso; 
maciça coesa com alguns blocos subangulares pequenos a 
grandes; cerosidade pouca e fraca; extremamente duro, fir-
me, plástico o muito pegajoso; transição plana e gradual. 

- 20 - 45 cm, bruno avermelhado escuro (5Y11 3/3); muito argiloso; 
forte grande prismática composta de moderada pequena a 
grande blocos subangulares; cerosidade abundante e forte re-
vestindo todos os elementos de estrutura e superfícies das 
fendas; poucas superfícies de fricção; extremamente duro, f ir-
me, plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual. 

- 45 - 55 cm, bruno avermelhado escuro (2.5Y11 3/3); argila siltosa; 
moderada grande prismática composta de moderada muito 
pequena a grande blocos subangulares e angulares; cerosida- 
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de comum e forte revestindo os elcmentos de estrutura e mi-
perfícies das fendas; algumas superfícies de fricção; firme, 
plástico e muito pegajoso; transição plana e abrupta. 

- 55 - 65 cm, horizonte integrado por folhelho semi-alterado, de colo-
ração variegada e com prcscnça comum de superfícies de frio-
çao. 

Observaçôes - Raízes comuns fasciculares no A,, poucas no A, e B,, atingin-
do algumas o tôpo do O,. Poucos poros no A1, de diâmetro de 1 a 2 mm, 
pràticamente ausentes no resto do perfil. Poucos seixos rolados de quartzo 
incluso no A 1 , de diâmetro variando de 3 a 4 cm. 
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Perfil: 77 	 Muniefpio: Pôrto Vçlho. 110. 

/ 

Horizonte Amostra Sêca pH  Ao Ar (%) 

Amos- -__________________ __________ Equi- 
de valer,- 

Lab. 
"•G 

Profun- Calhaus 
te de 
Umi- 

, 
didade Água KCl N Jade 

em mm mm 

1238 A1 0- 7 6 X 5,7 4,3 37 
1239 A3 - 13 O X 5,9 4,3 33 
1240 Bit - 20 0 x 6,1 4,3 37 
1241 B -45 0 1 6,5 4,8 37 
1242 B - 55 O O 6,6 5,3 32 
1243 C1 - 65+ O O 6,9 5,8 23  

• 	 Ataque Por 112504 	13-1,47 1' 
(%) Al203  Assi- 

Id kr milá- 
vel 

______________  
Fe203 

5102 Al203 }'e203 
________  

TIO2 P205 ppm 

18,1 12,7 11,7 	1 0,54 0,07 2,41 1,52 1,70 2 
21,0 13,7 10,0 	1 0,59 0,05 2,61 1,78 2,15 1 
22,8 17,1 11,2 	1 0,63 0,04 2,27 1,60 2,39 1 
23,4 18,3 10,0 	1 0,63 0,03 2,36 1,75 2,87 1 
24,5 16,6 10,1 	1 0,61 0,04 2,51 1,81 2,58 1 
18,3 17,2 6,6 	1 0,59 0,12  1,81 1,45 4,09 4 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) v 100.Al 
• (SaL 

Valor Valor de 
bases) Al+S 

Ca Mr K Na 5 AI Ht T 
(Soma) (Soma) 

• 	5,5 5,5 0,40 0,15 11,6 0,6 6,7 18,9 61 5 
5,2 6,7 0,28 0,18 12,4 0,6 4,9 17,9 69 5 
6,9 10,3 0,41 0,23 17,8 0,6 4,3 22,7 78 3 

• 	8,6 15,1 0,41 0,34 24,5 0,2 2,6 27,3 90 1 
8,8 15,2 0,34 0,39 24,7 O 1,3 26,0 95 O 
9,3 15,4 0,34 0,39 25,4 O 0,4 25,8 - 98 O 

Composiçao Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

O disper- Grau 
de f lo- Silte 

C% N% - 

li Areia Areia SiRe Argila 
saem 
Água culação  Argila 

grossa firui 
0,20-  0,05- <0,002 % 

2-0,20  - 	- -0,002 mm 

1,90 0,19 10 2 1 51 46 20 57 1,11 
1,18 0,12 10 3 1 46 50 27 46 0,92 
0,85 0,08 11 2 1 32 65 39 40 0,49 
0,52 0,04 13 1 X 30 69 43 38 0,43 
0,25 0,04 - 1 X 52 47 32 32 1,11 
0,14 0,02 - 4 2 61 33 1 	18 45 1,85 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areias - 607o de concreções ferruginosas e eoncreçêes magne-
títicas; 307o de quartzo hialino, alguns grãos com as 
faces mais ou menos desarestadas, alguns com aderên-
eia de óxido de ferro; 10 17o de detritos; traços de frag-
mentos de opala. 

Calhaus e Cascalho - 85% de calcedônio com verniz ferruginoso; 1550 de 
concreções ferruginosas e concreções magnetíticas; tra-
ços de quartzo milonitizado com aderência de óxido 
de ferro. 

A, - Areias - 807o de concreções argila-ferruginosas; 20% de quart-
zo hialino com as faces bem desarestadas, alguns grãos 
com aderência de óxido de ferro; traços de concreções 
ferromanganosas, concreções magnetíticas e detritos. 

Cascalho - 100% de concreções argilo-ferruginosas e concreções 
magnetíticas; traços de concreções ferruginosas. 

Bit - Areias - 907o de concreções argila-ferruginosas, concreções fer-
romanganosas e concreções magnetíticas; 10% de 
quartzo hialino com as faces bem desarestadas, alguns 
com aderência de óxido de ferro; traços de detritos. 
(As concreções ferromanganosas e concreções magne-

títicas são em menor quantidade que as argilo-ferrugi-
nosas). 

Cascalho - 95% de concreções argilo-fcrruginosas; 5% de frag-
mentos de sílica; traços de concreções ferromanganosas 
e concreções ferruginosas com inclusões de quartzo. 

B2 - Areias - 907o de concreções argilo-ferruginosas; 107o de quart-
zo hialino, uns grãos com aderência de óxido de feno, 
com as faces bem desarestadas; traços de concreções 
magnetíticas. 

Cascalho - 100% de concreções ferruginosas (algumas concreçõcs 
ferruginosas possuem aderência de manganês). 

B3t - Areias - 100% de concreçõez argilo-ferruginosas, muitas com 
aderência de manganês; traços de quartzo hialino e 
concreções argilosas creme. 

- Areias - 967o de concreções argilo-ferruginosas; 4% de concre-
ções argilosas  creme; traços de concreções ferroman-
ganosas e concreções areníticas. 
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Perfil-78 

Descrição de campo - 44 DF (P1tO-AG). 

Data - 6/7/66. 

Classificação - Solos Gley ilúmico (distróficos) textura argilosa fase campi-
na do várzea. 

Localização - Área da Estação Experimental de Brasilia, lado direito, da en-
trada a 4,1 km da BR-41, distando respectivamente 50 e 100 metros da 
estrada e do córrego Serandi. Distrito Federal. 

Situação e declive - Trincheira situada na parte plana que margcia o cór-
rego Serandi, sendo a declividade de 1%. 

Altitude - 910 metros. 

Drenagent - Isial a muito mal drenado. 

Erosão - Pràticamente nula. 

Litologia e Fonnação Geológica - Aluvião fluvial. Holoceno. 

Material originário - Deposição argilo.arcnosa. 

Uso atual -. Pastagem natural. 

Relêvo - Pràticamento plano. 

Vegetação - Campina do várzea formada de gramíneas com porte variando 
até 1,50 metros. 

A2  - O - 25 cm, prêto (10YR 2/1); franco (orgânico); transição plana 
e abrupta. 

- 25 - 35 cm, cinzento escuro (10Y11 4/1); argila; plástico e pegajo-
50; transição plana e clara. 

- 35 - 60 cm, cinzento (10YR 5/1); franco argiloso; jlástico e pega-
joso. 

Observações - Raízes abundantes no A 2, poucas no C ig  e raras no C2 g. Lençol 
freático a 60 cm de profundidade. 



Perfil: 78 	 Município: Distrito Federal 

horizonte Amostra Sèca 
Ao Ar (%) 

Amas- Equi- 
tra de valeu- 
Lab. te de 

a.° Sim- Profun- 
didade 

Calhaus 
>20 Água KCI N 

Umi-
dade  bolo cm mm 

2238 A 0- 25 O O 4,7 4,0 56 
2239 C - 35 1 	0 2 1 	4,8 4,1 20 
2240 C2g - 

60+1 
O X 5,2 4,2 26 

Ataque Por 112SO4 	D-1,47 1 
(%) 1 	Al203  Assi- 

ki kr 1 milá- 
vel 

____________________  
Fe203 

5i02 Al203 FezOa TIO2 r205 pPm 

18,4 12,8 1,3 0,27 0,11 2,44 2,30 15,48 7 
16,2 17,0 2,1 0,35 0,05 1 	1,62 1,50 12,72 5 
16,1 17,3 1,2 0,42 0,03 1,58 1,51 22,61 6 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 

100.A1 

1 
V 

(Sat. 
Valor Valor bases) Al+S 

Ca Mg'• K NC 5 1 Al 	U T 
(Soma) (Soma) 

0,4 0,20 0,09 0,7 5,2 26,6 32,5 2 1 	88 
0,2 0,03 0,04 0,3 3,1 7,5 10,9 3 1 	91 
0.2 0,02 0,04. 0,3 1,4 5,4 7,1 4 82 

Composição GranuloStrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

O disper- Grau 
de fio- Silte 

C% N% - 

N Areia saem 
Á  

culação Argila 
Areia fina Silte Argila 
grossa 0,20- 0,05- <0,002 
2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

8,89 0,65 14 11 12 50 27 11 59 1,85 
1,83 0,13 14 13 16 29 42 29 31 0,69 
0,94 0,07 13 15 23 25 37 23 38 0,68 
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Análise Mineralógica 

A, - Areias - 50% de detritos; 459ó .de quartzo, grãos leitosos na maio-
ria, alguns hialinos, corroídos, triturados; 5%, do opala; 
traços de concreções ferruginosas e argilõ-fefruginosas. 

Czg - Areias - 8717o de quartzo, grãos leitosos e sacaróides na maioria, al-
guns hialinos, alguns corroídos, alguns levemente desares-
tados; 8% de detritos; 37o de concreções argilo-lêito€as; 
1% de concreções ferruginosas e ferro-argilosas; 17o  de 
opala. 

Cascalho - 59% de feldspato; 307o de quartzo, grãos leitosos e saca-
róides, alguns corroídos, alguns milonitizados; 107o de con-
ereções argilo-ferruginosas; 17o de detritos. 

C2g - Areias - 967o de quartzo, grãos Jeitosos e sacaróides; 3% de con-
ereções argilo-leitosas e argilosas creme; 1% dé detritos; 
traços de concreções ferruginosas. 

Cascalho - 507o de feldspato; 40% de quartzo, grãos leitosos e saca-
róides, corroídos; 10% de concreções feno-argilosas com 
inclusões de quartzo; traços de concreções ferruginosas, 
carvão e detritos. 
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Perfil - 79 

Descrição de campo - 186 (Day). 

Classificaçõo - Solos Gley Húmico (eutróficos) textura argilosa fase campi-
na de várzea. 

Localização - Baixo Amazonas, cêrea de 30 1cm a oeste da sede do Município 
de Prainha. Pará. 

Drenagem - Mal drenado. Inundável durante as cheias, ficando sob cêrea de 
1 a 1,5 m de água. 

Litologia e material originário - Sedimentos fluviais recentes. 

Uso atuaZ - Pastagem temporária. 

Relêvo - Várzea. Parte mais interior da planície de inundação do rio Ama-
zonas. 

Vegetação - Campina de várzea. 

01 - 5 - O cm, trama densa de resíduos vegetais e raízes não decom-
postas ou pouco decompostas. 

A 11  - O - 5 cm, prêto (10YR 2/1); argila; moderada pequena gra-
nular; muito plástico e muito pegajoso; transição ra-
dual. 

A,, - 5 - 20 cm, cinzento escuro (lOYlt 4/1); argila; moderada pe-
quena granular; muito plástico e muito pegajoso; tran-
si'ão abrupta. 

°Ig - 20 - 140 cm, cinzento claro (N 6/), mosqueado abundante, mé-
dio e distinto, bruno amarelado (10YR 5/6); argila sil. 
tosa; plástico e pegajoso; transição gradual. 

IICg - 140 - 220 cm, cinzento (lOYlt 5/1); franco arenoso fino; ligeira-
mente plástico e pegajoso. 
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Perfil: 79 	 Município: Prainha. PÁ. 

horizonte 
ca Amostra Sê

Ao Ar (%) pIl  

Amos- 
Equi- 
talen- 

trade 1 Cas- te de 

n.0 
1 Profun- 

didade 
Calhaus 

> 20 calho Água KCl N 
tini-
dade bolo 20-2 

em mm nun 

31.017 A31+Al2 0- 20 0 0 	1 5,0 4,1 54 
31.918 CIg  140 O 	1 O 	1 6,1 4,8 37 
31.919 hICsg  -220+ O O 4,4 3,6 24 

Ataque Por 112504 	D-1,7 p 

(%) Al203  Assi- 
Id kr rnilá- 

vel 
____  

Fe203 
Si02 Al203 Fe203 TiO2 P205 ppm 

33,3 16,5 3,1 0,48 0,09 3,42 3,05 8,28 13 
26,0 16,6 6,2 0,58 0,05 2,65 2,14 4,17 8 
12,3 7,1 3,8 0,43 0,07 2,93 2,19 2,97 80 

Complexo Sortivo Valor 
(mEflOOg) v 

(Sat. 100._ 

M+ 8 Valor 1 Valor de 
bases) 

• Ca Mg 
K. 

Na i 	8 1 	Al-'-'-  ll T 
• (Soma) (Soma) 

23,2 6,3 1 	1,03 0,51 31,0 0,4 12,6 44,0 70 1 
17,8 5,2 1 	0,22 0,36 23,6 0,0 0,6 24,2 98 O 
12,0 7,6 0,20 0,24 20,0 0,7 0,7 21,4 93 3 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersào com NaOH Argila 

C disper- Grau 
de fio- Silte 

C% N% 
- N Areja 

saem 
Água culação Argila 

Areia 	fina 	1 	Silte 	Argila oy 
grossa 	0,20- 	1 	0,05- 	<0,002 
2-0,20 	-0,05 	-0,0 2 	m 

5,64 0,67 1 	8 3 4 35 58 33 43 0,60 
0,33 0,08 4 X 6 53 41 32 22 1,29 
0,41 0,06 1 7 X 60 30 10 6 40 3,00 
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Perfil - 80 

Descrição de campo - 276 (Sombroek, Sampaio). 

Classificação - Solos Clcy Pouco Ilíimico (distróficos) textura argilosa fase 
floresta de várzea. 

Localização - 15 km SW de Xambieá, ao longo do rio Araguaia. Lat. 6 0 30' 
S. Long. 48 038' W. Município de Anhangá. Pará. 

Drenage,a - Mal drenado. Inundável durante o máximo das grandes cheias. 

Litologia e material originário - Sedimentos fluviais recentes. Holoceno. 

Uso atual - Culturas após o desmatamento. 

Relho - Parte relativamente alta de planície de inundação, sendo esta geral-
mente baixa na zona em questão. 

Vegetação - Floresta de várzea. 

A,, - O - 2 cm, bruno muito escuro (10YR 2/2); franco siltoso; tran-
sição abrupta; muita influência da queimada. 

Al2 - 2 - 10 cm, bruno acinzentado ( 10YR 5/2); franco siltoso; mode-
rada pequena blocos subangularcs e moderada média gra-
nular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição clara. 

Clg - 10 - 70 cm, cinzento claro (10YR 7/1), mosqueado abundante, pe-
queno e difuso, bruno amarelado (10Y11 5/8); franco silto-
so; moderada pequena granular e fraca média blocos suban-
guIares; poucos e tênues filmes de argila; muito friável, li-
geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gra-
dual. 

C2g  - 70 - 180 cm, cinzento claro (N 7/), mosqueado abundante, pequeno 
e distinto, bruno forte (7.5YR 5/6); franco argiloso (em 
partes mais baixas, argila); friávcl, plástico e pegajoso. 

Observões - O nível do lençol frcático em geral é profundo durante a época 
sêca. A partir de 70 cm foi usado o trado holandês. Raízes abundantes do 
A até o °ig e poucas no °2g. 
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Perfil: 80 	 Municfpio: Ahhangá. PA. 

- 

Horizonte - 
-Amostra Sêca 

PIL  - 
Ao Ar (%) 

Amos- Equi- 
Valen- 1 trade 

Lab. Cas- de 

s 	- profun- 
&dade 

Calhaus 
> 20 	1 calho Água XC! N 

TJmi-
dade bolo 20-2 cm mm mm 

33.150 Al2 2- 10 0 O 5,6 4,3 25 
33.151 Cig - 70 O O 4,9 3,7 25 
33.152 Cs g  -180+ O X 5,0 3,7 27 

Ataque Por 11 2SO4 	D-1,47 p 
(%) Al203  Assi- 

______  ki kr miM- 
Vel Fe203 

SiO2 Al203 Fe203 TiO2 P205 ppm 

13,8 6,6 1,8 0,61 0,06 3,55 3,03 5,78 8 
16,4 9,8 3,0 0,69 0,05 2,85 2,38 5,13 1 
16,1 11,8 6,1 0,69 0,07 2,32 1,73 3,03 X 

Complexo Sortivo Valor (mE/ lOOg) 1 100.AI (Sat. 1  

Valor Valor de 
bases) 

1 
Al+S 1 Ca'-'- MC 1C Na'- 5 Ai '-'-'- H T 

°° (Soma) (Soma) 

2,4 1,0 0,28 0j20  3,9 0,6 5,1 9,6 41 13 
0,5 0,4 1 	0,16 0,04 1,1 4,5 2,9 8,5 13 80 
0,4 0,3 0,13 0,05 0,9 4,7 2,9 8,5 11 84 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C disper- Grau 
de fio- Silte 

C% N% - N Areia Sa em 
Água culação Argila Areia fina Silte Argila 

grossa 0,20- 0,05- <0,002 
2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

1,31 0,14 9 2 17 58 1 23 1 	13 45 2,52 
0,38 0,06 6 2 11 57 30 1 	22 26 1,90 
0,37 0,05 7 21 10  30 39 1 	26 35 0,77 
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ÁnÁ1ie Mineralógica 

°2g - Cascalho - quartzo hialino, leitoso com verniz ferruginoso; concreç6es 
ferruginosas, pisolíticas, goetíticas e ferro-argilosas. 
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Perfil - 81 

Descrição de campo - 228 (Sombrock). 

Classificação - Solos Gley Pouco Ilúmico (distróficos) textura argilosa fase 
floresta de várzea. 

Localização - Ao longo da rodovia BW14, a 1 km ao sul de São Miguel do 
Guamá. Município de Titula. Pará. 

Altitude - 20 metros. 

Drenagem - Mal a muito mal drenado. 

Erosíjo - Pràticamente nula. 

Litologia e material originário - Sedimentos fluviais recentes, afetados pela 
deposição de argila e silte resultante das inundações periódicas. iloloceno. 

Uso atual - Nenhum. 

lielévo - Várzea constituída por extensa planície de inundação ao longo de 
largo rio, sob influência de maré de água dôce. Diversos riachos seccionam 
a várzea. 

l'ege.taçâo - Floresta de várzea (igapó) com muitas árvores de diversas es-
péci, algumas palmeiras (açaí), muitas epífitas. Em geral vegetação 
arbustiva densa, entre as quais muitas espécies rasteiras. 

01 - 4 - 2 cm, resíduos vegetais não decompostos. 

02  - 2 - O cm, resíduos vegetais parcialmente decompostos, com fi-
nas raízes. 

A1  - O - 4 cm, cinza escuro (lOYlt 4/1), mosqueado comum, peque-
no e distinto, cinzento (10YR 6/1); ao longo das raízes 
finas, faixas de coloração bruno forte (7.5Ylt 5/8); 
franco argilo-arenoso; moderada média blocos subangu-
lares; duro, friável, ligeiramente plástico e pegajoso; 
transição abrupta. 

Cig - 4 - 60 cm, cinzento (lOYlt 6/1), mosqueado abundante, peque-
no e distinto, bruno amarelado (10YR 5/8), na parte su-
perior, principalmente ao longo das raízes; franco argi-
lo-arenoso; moderada média blocos angulares; duro, f Há. 
vel a firme, muito plástico e muito pegajoso; em geral 
compacto; transição gradual. 

Cag  - 60 - 80 cm, cinzento (10YR 6/1), mosqueado comum, pequeno 
e difuso, bruno amarelado (10YR 5/8); muito argiloso; 
moderada grande a média blocos angulares e subangula-
res; finne, muito plástico e muito pegajoso; em geral 
compacto; transição gradual. 

- 80 - 140 cm, cinzento claro (N 7/), mosqueado abundante, peque-
no e distinto, bruno forte (7.5YR 5/8); argila; friável a 
firme, plástico e pcgajoso; em geral compacto; transição 
gradual. 
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C4g  - 140 - 200 cm, cinzento claro (N 7/), mosqueado pouco, pequeno e 
distinto, vermelho amarelado (5YE 4/6); franco argilo-
so; friável a firme, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição abrupta. 

110 5  - 200 - 220 cm, resíduos vegetais decompostos (peat); bruno aver- 
meiliado escuro (5YR 3/3); argila. 

Observações - A partir dc 80 cm foi usado o trado holandês. Raízes abundan-
tes no A 1 , poucas no 	e raras até o C. 
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Perfil: 81 	 Municfpio: Irituia. PA. 

Horizonte Amostra Saca pIl AoAr(%) 
Equi- 

______________ _____________ _____________ 
tra de valen- 

te de Lab. Calhaus TJmi- 
n.° Sím- 	1 Profun- > 20 Água KCI N dado 

bolo 	1 didade 20-2 
cm M.M. 

32.873 A1 0-4 01 O 4,61 37I 
32.874 0 -601 01 O 4,513,3136 
32.875 02g 80 1 O O 4,513,3141 
32.876 029 4401 O 	1 O 4,2 	1 3,1 	1 46 
32.877 04 -2001 01 0 4,3 3,2139 
32.878 II& -220+1 O 	1 o 4,4 	1 3,7 	1 - 

Ataque Por 112504 	D-1,47 1 
(%) i 1 Al203 Assi-. 

Id 	1 kr 	1 
1 

milá- 
vel Fe 203  

Si02 Al203  Fe203 TiO2 P205 

14,5 7,3 2,1 0,47 0,07 i 3,38 2,86 5,46 16 
18,4 10,3 3,5 0,63 0,04 1 	3,04 2,50 4,62 3 
25,1 17,0 5,2 0,82 0,04 2,51 2,10 5,13 2 
28,9 1 	20,1 7,5 0,91 0,05 1 	2,44 1,98 4,21 1 
23,7 1 	14,5 4,1 0,79 0,04 1 	2,78 2,36 5,55 2 
23,9 1 	16,1 3,2 0,63 0,06 1 	2,52 2,24 7,89 4 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) V 

(Sat. 100.Al 
de 

Valor Valor bases) Al+Sj 
Ca Mg K+ Na 5 Al4  11 T 

(Soma) (Soma) 

4,8 1 	1,3 0,23 0,09 1 	6,4 1,5 1 	8,4 1 	16,3 39 19 
1,8 I 	0,710,15,0,17 1 	2,8 5,01 2,11 9,9 28 64 
2,6 1 	1,9 1 	0,18 1 	0,39 1 	5,1 9,5 1 	2,5  1 	17,1 30 65 
5,3 1 	3,9 1 	0,18 1 	0,86  1 	10,2 12,8 1 	3,1 1 	26,1 39 56 
4,6 1 	3,4 1 	0,16 1 	0,75  1 	8,9 7,8 1 	2,2 1 	18,9 47 47 
8,4 1 	6.8 1 	0,73 1 	0,95 116,9 3,2 132,7 52,8 32 16 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 Argila 

O disper- Grau 
de fio- Silte 

C% N% 
Areia Areia Silte Argila 

Saem 
Água 

- eulaçao Argila 
grossa fina 0,05- <0,002 % 
2-0,20  - - - -0,002 mm 

3,61 1 	0,32 11 1 33 43 24 10 58 1,04 
0,47 1 	1,10 5 O 30 1 	41 29 20 31 0,83 
0,43 1,10 4 O 5 I 	32 63 40 37 0,38 
0,3510,07 5 O 9137 54 45 17 0,48 
0,34 0,06 6 O 10 I 	51 39 31 21 1,03 

16,37 i 	0,80 - 2013 _6 I23 _58 33 _43 _0,36 
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Análise Mineralógica 

A1  - Areia Grossa - 95% do partes de detritos vegetais (fragmentos dc 
raízes); 57o de grãos de quartzo hialino, alguns 
grãos rolados. 

Cjg  - Areia Grossa - 607o de concreções areníticas; 25% de grãos de 
quartzo hialino; 157o de detritos vegetais. 

- Areia Grossa - 557o de grãos de quartzo hiaiino, alguns grãos ro-
lados; 307o de concreções areníticas; 157o dc detri-
tos vegetais. 

- Areia Grossa - 80% de detritos vegetais; 15% de concreçõcs are-
níticas; 57o de grãos de quartzo hialino, alguns 
grãos rolados. 

04g - Areia Grossa - 90% de detritos vegetais; 107o de grãos de quartzo 
hialino. 

110, - Areia Grossa - 1007o de detritos vegetais e concreções argilo-hú. 
micas. 
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Perfil - 82 

Descrição de campo - 39 DF (PItO-AG). 

Data - 30/6/66. 

Classificação - Solos Gley Pouco Ilúmico (distróficos) textura argilosa fase 
campina de várzea. 

Localiza çâo - Área da Estação Experimental de Brasília, lado direito da en-
trada, a 1.750 m da BR-41 e a 250 m do córrego Serandi. Distrito Federal. 

Situação e declive - Trincheira situada em área pràticamente plana, que se 
encontra ao longo do córrego Serandi, com declividade de 1%. 

Altitude - 820 metros. 

Drenagem - Muito mal drenado. 

Erosão - Pràticamente ausente. 

Litologia e Formação Geológica - Aluvião fluvial. iloloceno. 

Material originário - Deposição argilosa. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Itelêvo - rlano. 

Vegetação - Constituída por gramíneas, ocorrendo esparsas árvores de cer-
rado. 

- O - 17 cm, cinzento (N 5/); argila; moderada pequena a grande 
subangular; muito duro, friável, plástico e pegajoso; tran-
sição plana e clara. 

Clg - 17 - 40 cm, cinzento (10YR 5/1) e cinzento claro (10YR 7/2); ar-
gila; moderada muito pequena a média subangular; extre-
mamente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e difusa. 

- 40 - 75 cm, cinzento claro (10YR 7/2), mosqueado pouca, pequeno 
e distinto, amarelo brunado (10YR 6/8) e pouco, pequeno 
e distinto, cinzento escuro (10YR 4/1); argila; maciça coe-
rente; extremamente duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa. 

- 75 - 105 cm, cinzento claro (lOYR 7/1); argila; maciça coerente; 
extremamente duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 

- 105 - 175 cnf, branco (10YB 8/2); argila; maciça coerente, com par-
tes endurecidas; extremamente duro, friável, plástico e pe-
gajoso. 

Observações - Raízes comuns no A e raras até o (34g. Macroporos de até 3 cm 
de diâmetro são encontrados nos dois horizontes superficiais, sendo que o 
°Ig contém material do horizonte superficial e krotovinas. 
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Perfil: 82 	 Município: Distrito Federal. 

lIo riz o nt e Amostra Sêca p11 Ao Ar (%) 

Amos- Equb 
1 tra de valen- 

Lab. Cas- te de 
Umi- a 

bolo 1 didade 
1 

> 20 calho 
20-2 Água KCI N dade 

Cm mm mm 

2209 A 0- 17 0 o 4,5 4,0 .24 1 
2210 °Ig -40 1 	0 O 4,8 4,1 23 1 
2211 Csg  75 O O 5,1 4,2 24 1 
2212 Cag  -105 1 	o 0 4,8 4,2 24 
2213 04g 175+ 0 0 5,8 4,1 25 

Ataque Por 112604 	D-0,47 1 
(%) Al2O3  1 	Assi- 

_____________  Id kr 1 	milá- 
1 	vel Fe203 

Si02  Al203  Fe203  TiO2 P25 ppra- 

20,5 18,5 1 	0,8 0,46 0,02 1,89 1,83 36,30 3 
21,3 1 	19,5 1 	0,6 0,46 0,01 1,86 1,82 1 51,65 3 
23,1 1 	21,1 1 	0,4 0,48 0,01 1,86 1,84 1 82,72 1 
24,7 1 	22,0 1 	0,5 0,51 0,01 1,91 1,88 1 70,00 1 
24,0 21,7 0,5 0,56 0,01 1,80 1,77 71,77 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) v 
(Sat.  100.A1 

Valor . 1 Valor de 
bases) AH- 8 

Ca' Mg41  K+ Na Al'-  1 T 
(Soma) (Soma) 

0,3 0,11 1 	0,02 0,4 3,4 5,4 9,2 1 1 	89 
0,2 0,04 0,01 0,3 3,3 3,4 7,0 1 	4 	1 92 
0,2 0,04 0,02 0,3 2,9 2,4 5,6 5 	1 91 
0,2 0,02 0,03 0,3 2,8 2,1 5,2 6 	1 90 
0,2 0,01 0,03 0,2 3,0 1,8 5,0 4 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII Argila 

O disper- Grau 
de fio-  Silte 

C% N% - N Areia Areia Silte Argila 
sa em 
Água caiação  Argila 

grossa fina 
0,20-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 -0,002 	1  mm 

1,35 0,11 12 12 16 25 47 3 94 	1 0,53 
0,93 1 	0,08 12 12 17 22 49 19 61 	1 0,45 
0,45 10,07. 6 10 16 19 55 5. 01.10,35 
0,23 [. 	0,03 - 9 15 20 56 O 100 	1 0,36 
0,12 0,02 - 8 15 23 54 O 100 0,43 
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Análise Mineralógica 

A9  - Areias - 97% de quartzo, a maioria dos grãos leitosos e sacaróides, 
alguns hialinos, corroídos, triturados; 2% de feldspato; 1% 
de detritos; traços de concreções argilosas claras. 

(Jig - Areias - 97% de quartzo, a maioria dos grãos leitosos e sacaróides, 
• 	 alguns hialinos, corroidos, triturados; 1% de feldspato; 1% 

de concreções argilosas claras; 1% de detritos; traços de con- 
creções ferruginosas e opala. 

- Areias - 98% de quartzo, a maioria dos grãos leitosos e sacaróides, 
alguns hialinos, corroídos, triturados, mionitizados; 1% de 
feldspato; 17o de detritos; traços de turmalina e opala. 

- Areias - 96% de quartzo, a maioria dos grãos leitosos e sacaróides, 
alguns hialinos, corroídos, triturados e alguns rolados; 3% 
de concreções argilosas claras; 1% de feldspato; traços de 
turinaiina rolada e detritos. 

- Areias - 949ó de quartzo, a maioria dos grãos leitosos e sacaróides, 
alguns hialinos, corroídos, triturados e alguns rolados; 59ó 
de concreç6es argilosas claras; 1% de feldspato; traços de 
detritos. 
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Perfil - 83 

Descrição de campo - 188 (Day, Sombroek). 

Classificação - Solos GIey Pouco ilúmico (eutróficos) textura argilosa fase 
campina de várzea. 

Localização - Baixo Amazonas, cêrca de 20 1cm ao sul da sede do Município 
de Prainha, Pará. 

Drenagem - Mal drenado. Inundável durante as cheias, ficando sob cêrca dc 
1,5 m de água. 

Litologia e material originá rio - Sediments fluviais recentes. Holoceno. 
Uso atual - Pastagem temporária. 

Relêvo - Várzea correspondente à parte mais interior de planície de inun-
dação do rio Amazonas. 

Vegetação - Campina da várzea. 

A1g  - O - 25 cm, cinzento (10YR 5/1) mosqueado pouco distinto 
bruno forte (7.5YR 5/8) ao longo das raízes; franco 
argiloso; moderada média subangular; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição clara. 

C ig  - 25 - 70 cm, cinzento claro (N 6/) mosqueado abundante mé-
dio distinto amarelo avennelliado (7.5YR 6/8); fran-
co argiloso; friável, firme, plástico e pegajoso; transi-
ção abrupta. 

IIC2g  - 70 - 120 cm, cinzento muito escuro (10YR 3/1) mosqueado co-
mum pequeno difuso bruno amarelado escuro (10YR 
4/4); argila; firme e compacto, muito plástico e pega-
joso; transição gradual. 

IIC, - 120 - 170 cm, cinzento (N 4.5/) mosqueado abundante médio 
distinto amarelo avermelhado (7.5YR 6/6); argila; 
firme, muito plástico e pegajoso; transição abrupta. 

'II?C4g - 170 - 100 cm, cinzento muito escuro (10YR 3/1); argila; firme, 
muito plástico e pegajoso; transição gradual. 

IIItCsg  - 190 - 210 cm, cinzento (10YR 5/1) mosqueado comum pequeno 
distinto vermelho amarelado (5YR 5/8); argila; fir. 
me, muito plástico e pegajoso; transição clara, 

IVC6g  - 210 - 220 cm, prêto (10YR 2/1); argila com resíduos orgâni-
cos; firme, muito plástico e pegajoso. 



- 403 - 

Perfil: 83 	 Município: Prainha. PA. 

Horizonte 
Amostra Sêca 

Ao Ar (%) pH 
________________ ________________ ________________ Equi- 1 Amos- valen-1 

trade 
Lab. 

ede 

Sím- Profun- 
didade lho 

 
Calhaus 
> 20 Água KCI N 

umi-
dade 	1 bolo 20-2 

cm mx» 	

) 

mm  

31.923 Aig O- 25 O 0 4,7 4,9 43 
31.924 Cjg -70 O O 5,2 4,9 35 
31.925 Cg -120 O O 4,8 4,5 41 

Ataque Por 11250 	17-1,47 p 
(%) Al203 AS- 

ki kr inilit- 
vcl Fe203  

5102 M203 Fe203  TIO2  P205 ppm 

23,5 13,2 4,0 0,44 0,06 3,04 2,55 5,16 9 
23,8 14,9 5,0 0,55 0,05 2,72 2,24 4,71 4 
32,7 17,5 4,6 0,55 0,05 3,17 2,71 5,93 4 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) 
100.A1 (Sat. 

Valor 1 Valor 
b?es)  Al+S 

Ca Mg+ R Na 8 1 	A1-'-'-  II T 
(Soma) (Soma) 

8,2 7,0 0,99 0,29 16,4 0,7 4,9 22,1 74. 4 
7,4 7,2 0,31 0,45 15,4 0,5 1,6 17,5 88 3 
9,4 8,6 0,29 1,30 19,6 1,3 2,5 23,4 84 6 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOH Argila 

C disper- Grau  
deflo-. Silte 

C% N% - 
N Areia Areia Silte Argila 

m 
Á culyao Argila 

grossa fina 
020- 0,05- <0,002 % 

2-0,20 -óos 
) 	

-0,002 mm 

2,69 0,32 . 8 X 29 31 40 18 55 0,78 
0,47 0,09 5 X 31 31 38 22 42 0,82 
0,71 0,12 6 O 13 31 56 36 36 0,55 
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Perfil - 84 

Descrição de campo - 121 (Day, Sombroek). 

Data - 7/1/59. 

(lflassifkação - Solos Gley Pouco Húmico (cutróficos) textura média fase 
campina de várzea. 

Localização - Costa norte de Marajó. Um quilômetro ao sul da sede da Fazen-
da Santa Catarina. Município de Chaves. Pará. 

Altitude - 10 metros. 

Drenagem - Mal drenado. 

Erosão - Pràticamente nula. 

Litologia e material originário - Sedimentos (fluviais?) Iloloeeno. 

Uso atual - Pastagem natural utilizada durante a estação chuvosa. Queimada 
anualmente. 

lielêvo - Terraço do deita amazônico. 

Vegetação - Campina de várzea. 

A 1  - 0 - 20 cm, bruno acinzentado escuro (10YR 4/2) mosqueado co-
mum pequeno distinto vermelho amarelado (5Ylt 4/8) ao 
longo das raízes; franco arenoso (fino); ligeiramente plás-
tico e não pegajoso. 

C, g  - 20 - 50 cm, cinzento claro (N 6/) mosqueado abundante médio proe-
minente vcrmeiho (2.5Y11 4/8) e bruno forte (7.5YR 5/8); 
franco argilo-arenoso (fino) ; ligeiramente plástico e ligei-
ramente pegajoso. 

- 50 - 120 em', cinzento claro (10YR 6/1) mosqueado abundante mé-
dio proeminente bruno amarelado (10YR 5/8); franco ar-
gilo-arcnoso (fino); não plástico e não pcgajoso. 

Observaijões - Lençol d'água a 40 cm de profundidade (final da estação chu-
vos1). Nessa zona de Marajó parecem dominar extensivamente Solos Gley 
Pouco ilúmico, porém de textura um tanto mais pesada que o presente 
perfil. 
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Perfil: 84 	 Municfpk: Chaves. PA. 

HoHzonte Amostra Sêca pH Ao Ar (%) 

Amõs- •Equi. 

tra de valeu- 

Lab. 
Sím- Profun- Calhaus 

te de 
ni- 

bolo Água KClKCI N dade 
cm mm 

31.449 A 1  0-20 5,0 4,0 27 
31.550 C1 	1 -50 5,0 3,6 26 
31.551 •C2  -120+ 5,1 3,8 24 

Ataque Por }ISO 	D-0,47 p 
(%) Al203  Assi- 

ki kr miM- 
vel 

___________________________________ 
Fe203 

8i02 Al203 Fe203 TiO2 P205 ppm 

8,2 5,1 2,1 0,41 0,02 2,74 2,17 3,81 4 
13,4 9,1 4,8 1,08 0,01 2,50 1,88 3,02 2 
13,5 8,4 4,7 0,43 0,01 2,73 2,02 2,84 2 

Complexo Sortivo Valor (mlE/lOOg) V 100.Al (Sat.  
Valor 1 Valor de 

bases) Al+S 
CC' Mg E4  Na4  5 AI4-1-' -  1 	T 

(Soma) (Soma) 

0,6 0,9 0,20 0,05 1,75 1 	5,3 7,05 25 - 
0,4 1,8 0,06 0,07 2,33 1 	5,4 7,73 30 - 
1,0 6,8 0,14 0,18 8,12 2,9 11,02 73 - 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOl! Argila 

C disper- Grau 
de fio- Silte 

C% N% - 
N Areia Silte Argila 

es em 
Água culação Ara 

grossa 
06
fina -0,05 <0,002 % - ,20 - 	r -0,002 mm 

1,34 0,14110 1 79 71131 6154 0,54 
0,28 0,05 l 	6 1 55 21123110157 0,91 
0,27 

005l 
5 1 61 15 23 14 39 0,65 
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Perfil - 85 

Descriç&, de campo -. 163 (Day). 

(?iassifièação -- Solos Gley Thiomórficos Indiscriminados (salino, húmico) 
textura argilosa. 

Localização - Costa leste de Marajó, cêrca de 10 km NE da sede do Municí-
pio de Soure. Pará. 

Drenagem - Muito mal drenado. Inundável durante a estação das cheias, fi-
cando sob cêrca de 0,5-1 m de água. Na estação sêca permanece enchar-
cado quase até a superfície com água salobra, sob influência de riacho 
próximo e afetado pelas marés. 

Litologia e material originário - Sedimentos flúvio-marinhos recentes. Ilolo-
ceno. 

Reié?'o 	Planície costeira do deita amazônico. Várzea baixa, (inundável) sol) 
influência de marés da baía de Marajó. 

Vcgctaão - Campina de várzea (halófila). Vegetação graminóide das áreas 
pantanosas atrás dos manguesais, constituída por comunidade dominada 
por jUnCO. 

- 10 - O cm, raízes de ciperáceas e gramíneas e resíduos vegetais 
muito pouco decompostos. 

A 1 	O - 40 em, prêto (N 2/); franco argiloso; fraca pequena granu- 
lar; plástico e pegajoso; muitas raízes vivas e semide-
compostas; transição gradual. 

C ig  - 40 - 90 cm, cinzento (lOYlt 5/1); franco argiloso; plástico e pe-
gajoso; transição gradual. 

C g  - 90 - 120 em, cinzento (N 6/), mosqueado comum a abundante, 
médio e distinto, amarelo brunado (lOYlt 6/8); argila; 
plástico e muito pegajoso. 

IICag  - 120 - 200 cmt,  cinzento claro (N 7/), muitos resíduos orgânicos, 
bruno; semidecompostos; argila; plástico e ligeiramente 
pegajoso. 

Obscn'açôcs - Quando empurrado, o trado penetra fàcilmente no perfil todo. 
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Perfil: S5 	 Município: Soure. PA. 

Horizonte 
Amostra Sêca pil Ao Ar (%) 

Amos-  ______ ______ - Equi- Sais ____________ - 

tra de valen- sob!- 
Lab. te de •  veia 
no Sfm- Profun- 

didade 
Calhaus 

>20 
't7 
cd1; Água KCl N 

Umi- 
dade 

(mEl 

bolo /lOOg) 
mm mm 

31.857 A, 0-40 O O 4,0 3,6 39 9,33 
31.858 01g - 90 O O 4,1 1 	3,7 1 	33 7,15.. 
31.859 Crg 	1 -120 O O 3,9 1 	3,4 1 	35 8,01 
31.860 IICh g  -200+ O O 3,1 2,9 j 	43 . 14,79 

Ataque Por 112804 	D-1,47 
(%) Al203  Assi- ______  Id kr milá- 

vel Fe203 .1 
Si02. Al203 Fe203. TiO2 P0 

. 

ppm 

19,1 8,4 3,6 0,48 0,04 3,86 3,04 3,70 3 
17,4 8,8 . 2,4 0,51 0,02 3,37 2,87 5,79. 1 	. 

22,7 12,6 3,7 0,61 0,03 2,93 2,46 5,28 1 	3 
22,6 13,8 3,4 0,56 0,03 2,78 2,40 	. 6,33 3 

Complexo Sortivo 
Valor (mE/lOOg) 

V 100,A1 (Sat.  
Valor Valor de 

bases) A1+S 
Ca Mgt K Na 8 AP 1I T 

(Soma) (Soma) °7 

2,5 7,4 1,19 0,30 11,4 1,2 	7,9 20,5 56 10 
1,5 5,0 1,12 1,23 9,5 1 	0,6 	2,7 12,8 74 6 
1,8 7,8 1,96 1,34 12,9 1 	1,0 	3,4 17,3 75 .7 
2,3 . 8,9 1,10 1,61 13,9 14,8 28,7 48 -, 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOIl Argila 

C . disper- Grau 
deflo-  Silte 

C% N% 
- N Areia culação 

Areia 	fina 	. Silte 	Argila Agua 0 Argila 
grossa 	0,20- 	0,05- 	<0,002 
2-0.20 	-0.05 	-0,002 	mm 

12 X 38. 30 32 11 66 	10,94 
1,08 0,09 12 X 35 34 31 1315811,09 
1,05 0,09. 12 23 33 44 2115210,75 
2,96 0,14 21 X 14 33 53 3 94 0,62 
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Perfil - 86 

Descrição de campo - 6 (89 CSBCS). 

Data - 25/7/61. 

Classificação - Solos Grumussólicos textura argilosa fase floresta semicadu-
cifólia. 

Localização - Núcleo Colonial de Monte Alegre, na Gleba "Inglês de Souza", 
lote n9 26. Município de Monte Alegre. Pará. 

Situação e declive - Trincheira situada em relêvo suave ondulado, com de-
clives de até 6%. Circundam a área, elevações de aproximadamente 50 m 
de altura. 

Altitude - 150 metros. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Erosão - Pràticamente nula. 

Litologia e Formaçff.o Geológica - Folhelho e calcários referidos à Série Itai-
tuba ou Nova Olinda. Carbonífero Superior. 

Material originário - Presumivclmente deposição pseudo.autóctone. 

Uso atual - Pastagem com capim-jaraguá e culturas de milho e arroz. 

Relevo - Suave ondulado. 

Vegetaçfio - Floresta semicaducifólia. 

A11  - O - 6 em, prêto (10YR 2/1); franco argiloso; fraca média a 
grande subangular com tendência a maciça com grãos de 
areia lavada na superfície; muito firme, plástico e pega-
joso; transição plana e abrupta. 

A l2  - 6 - 23 cm, prêto (2.5Y 2/1); franco argiloso; moderada média 
a grande subangular e angular; muito firme, plástico e 
muito pegajoso; transição irregular e clara. 

AC - 23 - 40 cm, prêto (5Y 2/2, com manchas de côr cinzento olivá-
ceo (5Y 4/2), com pontos claros de calcário, branco (2.5Y 
8/1); argila; fraca média a grande subangular; cerosida-
de fraca e comum; muito firme, plástico e muito pegajo-
se; evervescência muito fraca com HCl; transição irregu-
lar e clara. 

Cicca - 40 - 60 cm, cinzento oliváceo (SY 4/2), com manchas claras de 
calcário, branco (2.5Y 8/1) em parte concreções e em par-
te massa não consolidada; franco argiloso; fraca grande 
subangular; presença de "slikensides"; muito firme, muito 
plástico e muito pegajoso; efervescência violenta com IICI; 
transição irregular. 

- 60 - 100 cm, cinzento oliváceo (5Y 4/2), com pontos esbranquiça-
dos de calcário, branco (2.5Y 8/1); argila; blocos com for- 
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ma de paralelepípedo inclinado, devido aos "slikensides"; 
muito firme, muito plástico e muito pegajoso; efervescên-
cia forte com HCl. 

Observàçóes .- Raízes ábundantes no A. e A l2, com diâmetro aproximadamen-
te de 1 cm, tendo orientação no sentido horizontal, diminuindo bastante 
sua concentração nos horizontes inferiores. Presença dc grande número 
de concreções do tipo "chumbo de caça" no Al2 e AO. 
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Perfil: 86 	 Município: Monte Alegre. PA. 

Horizonte Amostra Sêca pIl Ao Ar (%) 
Amos- Equi- 
tra de valen- 
Lab. Sí m - Profun- Calhaus Cas- 

1 	calho Água 	1 XCI N 
tede 
Uni- 

bolo didade 1 	20-2 dade cm 
mm 

33.493 A11 0- 	6 - - 6,6 5 1 6 34 
33.494 Al2  - 23 - - 6,9 5,7 34 
33.495 AC - 40 - - 8,6 7,2 40 
33.496 Cl*(ca?) - 60 - - 8,6 7,3 43 
33.496 C2 * -100 - - 9,5 7,5 86 

Ataque Por 112504 	D-1,47 p 
1 1 1 	Al203 Assi- _____________________________________ ki 1 	kr milá- 

vel Fe203 
Si02 Al203  Fe203 	TiO2  P205 ppm 

15,1 5,3 12,7 6,17 1,10 1 1,92 0,65 4 
16,2 5,5 13,9 5,58 0,08 5,01 1,92 0,62 2 
21,3 8,0 13,9 4,04 0,05 i 	4,53 2,15 0,90 1 
19,9 6,8 12,7 3,40 0,05 1 	4,98 2,27 0,84 1 
24,8 0,3 12,4 4,04 0,05 1 2,45 1,18 1 

Complexo Sortivo 
(mE/100g) Valor 

- (Sat.  100.Al 
Valor Valor de 

Ca 4  Mg JÇ+ Na 5 A144  1I T bases) Al+S 
(Soma) (Soma) % 

29,4 8,2 0,16 0,15 37,9 O 2,3 40,2 94 O 
27,6 8,1 0,11 0,48 36,3 O 1,5 37,8 96 O 54,44* 16,8" 0,06**  3,69 - O 0 - 100 O 53,9*4 18,9 0,064* 4,j4** - O O - 100 O 
28,9 18,6*4  0,07 18,77" - O O - 100 O 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 

Argila Grau 
C disper- de fio- i 	Silte 

C% N% - Areia sa em culação 1 
1 Argila N Areia 1 	fina Silte Argila Água % grossa 0,20- 0,05- <0,002 % 

2-0,20 -0,05 -0,002 mm 

2,25 0,22 10 13 22 36 29 16 45 1,24 
1,50 0,15 10 18 20 33 29 19 34 1,14 
0,47 0,04 12 12 16 31 41 30 27 0,76 
0,28 0,02 - 14 14 33 39 27 31 0,85 
0,20 0,02 - 7 10 26 57 53 7 0,46 

• Presença de carbonatos e cloretos. 
lacluídas bases provenientes da contribuição de carbonatos e cloretos 
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Análise Mineralógica 

A, 1  - Areias - 50% de quartzo, grãos triturados, a maioria com aderên-
eia de óxido de ferro, uns grãos idiomorfos e outros cor-

roídos; 40% de magnetita, concreções ferruginosas e cozi-
creç6es ferrornanganosas; 10% de detritos; traços de mica. 

A,2 - Arcias —.507o de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
muitos grãos triturados; 407o de magnetitá, conreções fer-
ruginosas, concreçôcs ferromanganosas e ilmenita; 107o de 
anfibólio. 

AO - Areias - 50% de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
muitos grãos triturados; 407o de conercçócs inagnetíticas; 
magnetita, ilinenita magnética e concrcções ferromanga-
nosas; 107o de anfibólio. 

CI(cat) - Areias - 40% de magnctita, concreções ferromanganosas, concrc-
ções ferruginosas e ilmenita magnética; 30% de calcário; 
20% de quartzo, muitos grãos com aderência de óxido de 
ferro, alguns grãos esfumaçados; 107o de anfibólio. 

02 - Areias - 40% de quartzo, grãos triturados, grãos milonitizados; 
30% de concreções ferruginosas, ferromanganosas, magne-
tita o ilnienita magnética; 207o de calcário; 1% de anfi-
bólio. 



- 412 - 

Perfil - 87 

DescriçAo de campo - 279 (Sombroek, Sampaio). 

Classificação - Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais fase flores-
ta semi-sempre-verde com babaçu (com B latossólico, distrófico, textura 
argilosa cascalhenta). 

Localização - Rio Corda, corte transversal 8, estaca O. Lat. 6 023' S. Long. 
48 120 W. Município de Anhangá. Pará. 

Drenagem - Bem drenado. 

Litologia e material originário - Folhelhos escuros da Formação Pimenteiras. 
Devoniano. 

Uso atual - Nenhum. 

Relêvo - Margem de terreno quase plano, cérca de 10 a 15 m acima de rio 
próximo. 

Vegetação - Floresta semi-sempre-verde com babaçu. Estrato arbustivo denso 
com muitas plantas rasteiras e trepadeiras e estrato inferior denso, prin-
cipalmente de samambaia. 

01 - 4 - 2 cm, resíduos vegetais não decompostos. 

O - 2 - O cm, resíduos vegetais parcialmente decompostos com mui-
tas raízes finas. 

A10 - O - 15 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR. 3/4); franco argi-
loso cascalhento; moderada muito pequena granular e fraca 
pequena blocos subangulares; muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa. 

- 15 - 40 cm, bruno avermelhado escuro (2.5YR 3/4); franco argi-
loso cascalhento; moderada muito pequena granular; muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran-
sição gradual. 

- 40 - 80 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/6); franco argiloso casca-
lhento; moderada a forte muito pequena granular e fraca 
pequena blocos subangulares; muito friável, plástico e ligei-
ramente pegajoso; poucos filmes de argila principalmente 
na superfície das concreções; transição graduai. 

- 80 - 120 cm, vermelho escuro (2.5YR 3/6); franco argiloso casca. 
lhento; moderada a forte muito pequena granular e fraca 
pequena blocos subangulares; muito friável, plástico' e li-
geiramente pegajoso. 

Observações - A10 e Asca apresentam cêrca de 20 a 30% de concreç6es peque-
nas (menores que 5 cm de diâmetro), mais ou menos achatadas e duras e 
de granulação fina. No B2, maior quantidade de concreç6es similares às 
do A1 e sendo algumas maiores (diâmetro menor que 10 cm) e 
menos duras. No C as concreç6es são maiores, diâmetro de 10 a 20 cm, 
achatadas, semibrandas, pretas e amarelas. Raízes abundantes no 

e 
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Perfil: 87 	 Município: Anhangá. PA. 

Horizonte 
Amostra Sêca 

Ao Ar (%) pil 
Equi- 

Amos- valen- 
tra de te de 
Lab. 
n.° Sím- 	Profun- Calhaus 

>20 calho 
Ca s -

Água ICO1 N 
Umi-
dade didade bolo 20-2 

- cm mm  mm 

33.153 A10  0- 15 10 21 4,9 3,9 22 
33.154 A30 - 40 	1 6 37 5,1 4,0 22 
33.155 Bscn - 80 6 47 5,1 4,0 23 
33.156 e0,, _120+t - 46 5,5 4,4 24 

Ataque Por 112504 	D-147 1 1 (%) Al203 Assi- 
ki 	1 kr miM- 

vel Fe203 
5102 Al203 Fe202 TiO2 P205 ppm 

11,3 10,6 	1 19,3 0,86 0,28 1,81 0,84 0,86 3 
11,9 11,2 	1 19,5 0,85 0,30 1,81 0,86 0,90 2 
11,6 12,0 	1 19,9 	1 0,88 	1 0,33 1,64 0,80 0,95 2 
11,9 12,5 24,2 0,99 0,37 1,62 0,72 0,81 2 

Complexo Sortivo Valor 
(mEflOOg) V 

(Sat. 
de 

bases) 
 

100.Al 

1 Valor V alor Al+S 
Ca+ljMr KNaI 5 A1± H T 

(Soma) (Soma) 

0,5 0,19 0,04 0,7 1,3 6,8 	8,8 8 65 
0,4 0,15 0,04 1 	0,6 1,0 8 63 
0,4 0,16 0,04 0,6 0,7 4,6 	5,9 10 
0,6 0,15 0,03 0,8 0,3 3,9 	5,0 16 27 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOJl Argila 

O disper- Grau 
de fio- Silte 

0% N% - 
N Areia Areia Silte Argila 

sa em 
Água culação Argila 

grossa fina 
0,20-  0,05- <0,002 % 

(7 

2-0,20 •-o,os -0,002 mm 

1,44 10,15 10 18126 21135 13 63 0,60 
1,02 10,11 9116 1 26  20138 16 58 0,53 
0,6410,07 91151 25  20140 5 88 0,50 

056 I 0307  8 1 13 1 23  241401 
O 100 0,60 
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Análise Mineralógica 

- Cascalho - arenito ferruginoso; concreções ferruginosas, ferrugino-
sas negras; concreões heniatíticas e limoníticas. 

- Cascalho - concreções ferruginosas negras, limoníticas e hematíticas. 

Cascalho - quartzo com verniz fernginoso; fragmentos de arenito 
com quartzo rolado; concreções ferruginosas negras e cas-
tanhas; concreções hematíticas e concreções goetíticas. 

- Cascalho - fragmentos de arenito com cimento ferro-argiloso; con-
creções argilosas, algumas com inclusão de quartzo; con-
creções ferro-argilosas; concreções ferruginosas escuras; 
agregados de concreções com cimento argiloso. 
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Perfil - 88 

Descriçifo de campo - 8 (89 CSBCS). 

Classificaçâo 	Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais fase cerrado 
(com B textural, distrófico, textura argilosa cascalhenta). 

Localizaçâo - EstradaMacapá-Clevelândia, entre os quilômetros 36 e 37. Mu-
nicípio de Macapá. Território do Amapá. 

Situação e declive - Corte de estrada em têrço superior de encosta, com dc-
clive até 57o, 

Altitude - 30.40 metros. 

Drenagem - Modcradamente drenado. 

Erosâo - Laminar ligeira. 

Litologia e Formaçõo geológica - Formação Barreiras. Terciário. 

3laterial originário - Sedimentos argilo-arenosos. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Ilelêvo - Baixo platô (tabuleiro) apresentando superfície suave ondulada, 
formada por conjunto de colinas de tôpo muito esbatido com pequenos 
vales muito estreitos. 

Vegetaçffo - Campo-cerrado. Na zona ocorrem disjunçôes de vegetação flo-
restal em alternância com campo-cerrado. 

A 1 	- 	O - 10 cm, bruno escuro (10YR 4/3); argila; plástico e pegajoso. 

- 65 - 120 cm, bruno forte (7.5YR 5/6); muito argiloso cascalhen-
to; plástico e pegajoso. 

- 160 -. 240 cm, vermelho amarelado (SYR 5/8); muito argiloso cas-
caLhento; plástico e pegajoso. 

Observações - Concrcçôes lateríticas pisolíticas em grande quantidade ao lon-
go do perfil, exceto no A 1. Poucas raízes até o E 1  e raras nos horizontes 
inferiores. Foram coletadas apenas amostras dos horizontes A 1, Bn.. e 
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Perfil: 88 	 Município: Macapá. AP. 

Horizonte Amostra S&a 
Pil  Ao Ar (%) 

Equi- 

tra de Valen- 

Lab. Profun- 
1 	.. 

Calhaus 	"r 
te de 
Umi- n. Sf m- 	didade > 20 	caino  Á 	KCI N dade bolo cm mm 	mm 

33.503 A1 0- 10 - - 4,7 4,0 27 
33.504 Bsscn  65-120 - - 5,3 5,0 35 
33.505 »acn 160-240+ 

- 
- 5,6 5,0 35 

Ataque Por 112504 	D-1,47 1 
(%) Al203  Assi- 

Id kr 1 milá- 
vel 

_____________  1 	Fe203  
Si02  Al203  FesOs TiO2 P205 ppm 

20,1 18,4 6,4 0,98 0,04 1,86 1,52 4,51 3 
30,3 1 	28,3 8,6 1,19 0,05 1,82 1,53 5,16 1 	2 
30,9 27,3 10,1 1,13 0,05 1,92 1,56 4,24 2 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg) _______ 

(Sat. 100.Al 

Valor 1 
1 

Valor 
bt) Ai+S 

M 1C4  Na4  C a  5 A14  11 T 
(Soma) (Soma) 

0,6 0,06 0,62 0,7 1,3 3,1 	1 51 1 	1 14 	1 
0,6 0,05 0,02 0,7 	1 0,3 1,7 	1 2,7 	1 26 	1 30 
0,6 0,04 0,02 0,7 0,3 1,5 2,5 28 30 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOT{ Argila 

O disper- Grau 
de fio- Silte 

0% N% - 
N Areia e'a Silte Argila Água 

saem cul;ão Argila 
grossa fins 

020-  0,05- <0,002 % 
- -0,002 mm 

1,32 0,09 15 21 17 13 49 18 63 0,27 
0,29 0,02 	1 15 7 8 10 75 0 100 0,13 
0,17 0,01 - 9 7 9 75 O 100 0,12 
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Análise Mineralógica 

A1  - Artias - 907o de quartzo hialino, grãos angulosos, alguns com ade-
rência de óxido de ferro; 107o de concreçôes hematíticas e 
goetíticas; traQos de fragmentos de rocha e concreç6es argi-
losas. 

- Areias - 907o de quartzo hialino, alguns grãos com aderência de 
óxido de ferro; 10% de concreções hematíticas, concreções 
limoníticas, turmalina idiomorf a e ilmenita. 

- Areias - 50% de quartzo hialino, grãos angulosos; 40% de concre-
çôes hematíticas, limoníticas e goetíticas; 10% de frag-
mentos de rocha. 
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Perfil - 89 

Descrição de campo - 63 MT (PRO-AG). 

Data. - 16/6/66. 

Classificação - Solos Indiscriminados Concrecionáries Tropicais fase cerrado 
(com B latossólico, plínthico, distrófico, textura argilosa cascalhenta). 

Localização - Estrada Cuiabá-Cáceres, a 34 lan do rio Cuiabá, lado esquerdo. 
Município de N. S. do Livramento. Mato Grosso. 

Situação e declive - Corte de estrada em têrço superior de elevação com de-
dilvidade de 1,5 a 2% e cobertura vegetal de gramíneas. 

Altitude - 390 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológica - Rochas cristalofilianas da Série Cuiabá. 
Pré.Caiubriano (B). 

Material originário -. Resíduo da decomposição das rochas locais afetado por 
adução de matéria pseudo-autóctone de granulometria heterogênea. 

Uso atual - Nenhum. 

Rel4vo - Suave ondulado, constituído por pequenas colinas deprimidas apre-
sentando vales em "V" aberto, com vertentes planas e côncavas de deze-
nas de metros. 

Vegetação - Cerrado. 

- O - 9 cm, bruno escuro (10YR 4/2.5); franco muito cascalhen- 
to; fraca muito pequena a pequena granular; ligeiramen. 
te duro, muito friável, plástico e pegajoso; eoncreções la- 
teríticas; transição plana e clara. 

Asca  - O - 19 cm, bruno amarelado (10YR 5/4); franco argiloso muito 
cascailiento; fraca muito pequena a pequena granular; li- 
geiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; eon- 
ereções laterítieas; transição plana e abrupta. 

- 19 - 33 cm, bruno amarelado (10YR 5/5); franco argiloso muito 
cascailiento; muito pequena granular com aspecto maciço 
poroso pouco eoeso "in situ"; ligeiramente duro, muito friá- 
vel, plástico e pegajoso; concreções lateríticas; 	transição 
plana e clara. 

- 33 - 49 em, bruno amarelado (10YR 5/4); franco argiloso muito 
cascalhento; muito pequena granular com aspecto maciço 
poroso moderadamente coeso "in situ"; ligeiramente duro, 
muito friável, 	plástico e pegajoso; concreções lateríticas; 
transição plana e clara. 
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- 40 - 67 cm, bruno amarelado (lOYlt 5/4); franco argiloso casca-
lhento; muito pequena granular com aspecto maciço poro-
so moderadainente coeso "in situ"; ligeiramente duro, mui-
to friável, plástico e pegajoso; concreções laterítie4s; tran-
sição plana e gradual. 

- 67 - 85 cm, bruno forte (8.5YR 5/), mosqueado comum, nédio e 
proeminente, vermelho (1YB. 4/6); argila com qasealho ;  
muito pequena granular com aspecto maciço pouco poroso 
pouco coeso "in situ"; duro, friável, plástico e pgajoso; 
transição ondulada e abrupta (8.26 cm). 

o 	- 85 - 120 cin, coloração variegada, composta de amarelo, vermelho 
e côres arroxeadas; argila. 

Observações - Presença de grande quantidade de concreções ]ateríticas nos 
horizontes A 10 , A,009  B100, B2101  e B 4O0, ocupando cêrca de 75% a 50% 
dos horizontes. Muitas raízes no A, 00 , poucas no A, 00  e 1310 , e raras no 
8 
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Perfil: 89 	 Município: N. S. do Livramento. MT. 

Ilorlionte 
Amostra Sca 

Ao Ar (%) pH  

A mos- 
Equi- 	1 
valeu- 	1 

- 
tra de 
Lab. Sím- Profun- Calhaus te de 	1 

Umi- 1 
bolo 

didade > 20 Água XCI N dado Cm cm mm 

2345 A, 0- 	9 6 73 5,9 4,6 22 
23461 A3 0  -19 5 .72 5,2 	1 4,1 20 
2347 	1 BI . o  -33 7 70 5,3 	1 4,1 21 
2348 	1 fl21cn - 49 0 46 5,7 4,3 22 
2349 	1 1322en - 67 0 21 5,8 	1 4,3 23 
2350 	1 1h - 85 0 6 5,6 	1 4,2 26 
2351 1 	C -120+ O O 5,7 	1 4,1 35  

Ataque Por 11 550 4 	D-1,47 P 
(%) AliO3  Assi-. 

ló kr miM- 

8i02  Al203 Fe203 TiO2  p204 Fc203  vel 
ppm 

12,1 7,3 7,0 0,27 0,03 2,82 1,75 1,65 5 
12,8 8,4 6,9 0,29 0,05 2,59 1,70 1,91 2 
15,0 0,9 5,4 0,39 0,03 2,58 1,91 2,88 1 
15,7 12,1 12,7 0,31 0,03 2,21 1,32 1,50 10 
16,2 11,9 9,5 0,37 0,02 2,32 1,53 1,97 1 
17,2 12,0 6,8 0,39 0,02 2,44 1,79 2,77 1 
23,2 14,5 7,8 0,40 0,01 2,72 2,03 2,92 1 

Complexo Sortivo 
Valor (mE/lOOg) 

(Sat.  100.A1 

1 Valor Valor de 
Al+ 5  Ca Mg t 	K Na 8 A1 1I 1 	T bases) 

(Soma) (Soma) % 

2,2 	j 	1,2 0,27 0,03 3,7 0,4 4,1 8,2 45 10 
0,7 0,15 0,03 0,9 1,3 2,7 4,9 18 59 
0,6 0,12 0,03 0,8 1,5 2,5 4,8 17 65 
0,6 0,08 0,04 0,7 0,8 1,9 3,4 21 1 	53 
0,5 0,06 0,04 0,6 0,6 1,9 3,1 19 50 
0,7 0,07 0,03 0,8 1,2 1,6 3,6 22 1 	60 
0.8 0,06 0,04 0,9 1,8 1,1 3,8 24 1 	67 

Composiçáo Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII Argila 

O disper- Grau 
de fio- Silte 

C% N% - 
N Areia Areia 

fina Silte 1 	Argila 
sacra 
Água  culação  Argila 

grossa 
020-  0,05-. 1 <0,002 

2-0,20 -6,05 -0,002 mm 

1,61 0,12 13 19 1 	23 33 25 23 8 1,32 
0,79 0,07 11 13 1 	26 29 32 29 9 0,91 
0,69 0,06 12 12 ] 	23 29 36 35 3 0,81 
0,30 0,05 6 16 18 31 35 3 91 0,98 
0,12 0,03 - 13 1 	19 30 38 1 97 0,79 
0,20 0,03 - 5 1 	18 35 42 1 98 0,83 
0,09 0,02 - 1 1 	13 41 45 1 98 0,91 
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Análise Mineraiógica 

- Areias - 607o de quartzo, grãos hialinos, alguns com aderência 
de óxido de ferro; 40% de concreções magnetíticas e 
concreções ferruginosas; traços de detritos. 

Calhaus e Cascalho - 1007o de fragmentos de quartzo, grãos leitoso; miloni-
findos. 

- Areias - 707o de quartzo, grãos hialinos, alguns triturados, al-
guns com aderência de óxido de ferro; 307o de concre-
ções ferruginosas e magnetita. 

Cascalho - 707o de quartzo, grãos leitosos, com aderência de óxi-
do de ferro, uns grãos milonitizados; 307o de conere-
çóes ferruginosas. 

Calhaus - 100% de fragmentos de quartzo com inclusões de óxi-
do de ferro. 

- Areias - 70% de quartzo, grãos hialinos, grãos com aderência 
de óxido de ferro, alguns triturados; 30% de concre-
ções ferruginosas, concreções magnetíticas e concreçõcs 
ferromanganosas; traços de detritos e turmalina. 

Cascalho - 507o de concreções ferruginosas e concreções ferroman- 
- ganosas; 507o de quartzo, grãos leitosos, milonitizados, 

a maioria com aderência de óxido de ferro, uns com 
verniz ferruginoso. 

Cailtaus - 1007o de fragmentos de rocha intemperizada. 

- Areias - 70% de concreções ferruginosas e concreções ferroman-
ganosas; 30% de quartzo, grãos hialinos, alguns corroi-
do; corrugados; traços de turmalina. 

Cascalho - 95% de concreções ferromanganosas, concreções ferru-
ginosas e fragmentos de rocha (mafítica) intemperiza-
da; 5% de quartzo com aderência de óxido de ferro. 

B2 - Areias - 507o de quartzo, grãos hialinos, alguns corroídos, pou-
cos com aderência de óxido de ferro; 50% de concre-
çôes ferruginosas e concreções ferromanganosas; traços 
de concreções magnetíticas e turmalina. 

Cascalho - 50% de concreções ferruginosas, fragmentos de rocha 
intemperizada (rocha inafítica) e concreções ferroman-
ganosas; 50% de quartzo, grãos triturados, com ade-
rência de óxido de ferro. 

- Areias - 70% de quartzo, grãos hialinos, grãos corroídos; 30% 
de concreções ferruginosas e ferromanganosas; traços 
de turmalina e detritos. 
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Cascalho - 70% de quartzo, grãos leitosos, corroídos, com aderên-
cia de 6xido de ferro, alguns triturados; 30% de con-
creções ferruginosas, ferromanganosas e fragmentos de 
rocha intemperizada (mafítica). 

O 	- Areias - 90% de quartzo, grãos hialinos; 5% de turinalina; 5% 
de concreç6es ferruginosas; tragos de magnetita. 
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Perfil - 90 

Descrição de campo - 40 DF (PRO-AG). 

Data - 7/7/66. 

Classificação - Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais fase cerrado 
(com B latossólico, húrnico, distrófico, textura argilosa cascalhenta). 

Localização - Área do Colégio Agrícola de Brasília. Distrito Federal. 

Situação e declive - Corte em cascalheira, situada cm meia encosta de eleva-
ção, com declive de 57o. 

Altitude - 920 metros. 

Drenagen - Moderadamente drenado, 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e For'nzaçáo Goológica - Xistos e filitos com veios de quarzito re-
feridos ao Pré-Cambriano (A). 

Material originário - Capeamento de caráter argiloso referido à "Formação 
das Chapadas". Terciário. 

(Iso atual - Pastagem natural. 

Relêvo - Suave ondulado. 

Vegetação - Cerrado com substrato graminóide. 

- O - 20 cm, bruno escuro (10YR 2/2, úmido), bruno averme-
lhado escuro (5YR 2/2, úmido amassado) e bruno escu-
ro (10YR 3/3, sêco triturado); argila arenosa muito cas-
calhenta; plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

A l200  - 20 - 50 cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/2, úmido), bruno 
acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido amassado) 
e bruno acinzentado escuro (10YR 4/2, sêco triturado); 
argila muito cascalhenta; plástico e pegajoso; transição 
plana e clara. 

- 50 - 80 cm, bruno amarelado escuro (10YR 4/4); muito argilo-
so muito cascalhento; plástico e pcgajoso; transição pla-
na e gradual. 

- 80 - 110 cm, bruno forte (7.5YR 5/6); muito argiloso muito cas-
calhento; plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

B2100  - 110 - 160 cm, vermelho amarelado (5YR 5/8); muito argiloso mui-
to cascalhento; plástico e pegajoso; transição plana e di-
fusa. 

- 160 - 200 cm, vermelho amarelado (5Y11 5/6); muito argiloso mui-
to cascalhento; plástico e pegajoso; transição plana e di-
fusa. 



- 424 - 

- 200 - 290 cm, vermelho amarelado (5YR 5/6); muito argiloso mui-
to cascal.hento; plástico e pegajoso. 

Observaçôes - Raízes abundantes no A11, muitas no 	e raras no 
A4 , B10 e B210 . 	 - 

Grande quantidade de concreç6es lateríticas de até 10 cm ao longo de todo 
o perfil, sendo que na coleta as amostras foram peneiradas, tomando-se sô-
mente o material com diâmetro menor que 3 centímetros. 



- 425 - 

Perfil: 90 	 Município: Distrito Federal. 

Horizonte Amostra Sêca pH Ao Ar (%) Eqtu- Amos- 
tra de valen- 

Lab. Sim- Profun- 
didade 

Calhaus 
> 20 Á gua ICei N 

te de 
11mb bolo cm mm dade 

2263 Anca  0 	20 2 70 4,5 4,0 20 
2264 Aisca  - 50 0 48 4,6 4,2 20 
2265 A30  - 80 O 65 4,6 4,3 23 
2266 Bica -110 O 62 4,5 4,5 26 
2267 B210 , -160 O 65 5,1 5,2 29 
2268 B220  -200 O 71 5,7 5,4 29 
2269 B3, -290+ X 69 5,7 5,4 28 

Ataque Por 112SO4 D-1,47 1 P 
(%) 1 Al203 Assi- 

Id kr milá-. 
vel 

_____  
Pe203  

Si02 Al203 Fe203 TiO P205 ppm 

11,3 17,7 16,4 0,42 0,09 	1 1 1,09 	1 0,68 1,69 3 
12,4 21,6 15,4 0,52 0,08.. 	1 1 	0,98 	1 0,67 2,20 1 
15,0 26,7 13,2 0,58 0,07 1 0,96 	1 0,73 3,17 X 
16,1 28,7 12,2 0,59 0,07 	1 1 	0,95 	1 0,75 3,69 X 
17,6 31,0 13,3 0,59 0,06 	j 1 	0,97 0,76 3,66 X 
17,7 30,8 12,7 0,61 0,06 	1 1 0,98 	1  0,77 3,81 x 
19,3 30,0 12,5 0,610,06 1 1 	1,09 	1 0,863,77 X 

Complexo Sortivo Valor 	1 
(mE/lOOg) V 	1 

(Sat. 	1 lOOSi 
de 	1 

Valor 1 Valor bases) 	1 AH- 5 
Ca Mg K Na 8 AP±' 1 	H T 1 

(Soma) (Soma) 

0,3 0,13 0,04 0,5 2,8 1 	13,3 16,6 3 85 
012 0,05 0,03 0,3 1,5 1 	8,8 10,6 3 83 
0,1 0,02 0,03 0,2 1,1 1 	6,0 7,3 3 85 
0,2 0,02 0,03 0,3 0,7 1 	5,2 6,2 5 70 
0,2 	. 0,01 0,03 0,2 O 1 	3,3 3,5 6 O 
0,2 0,01 0,03 0,2 O 1 	2,9 3,1 6 O 
0,4 0,01 0,03 0,4 O 1 	3,1 3,5 11 .0 

Composiço Granulométrica (%) 
J)ispersáo com NaOH Argila Grau 

C% N% 
O 
- 

__ _____- disper- 
em de fio- Silte 

Argila N Areia Areia Silte Argila Água culaçAo 

grossa fina 
020-  0,05- <0,002 % 

2-0,20 .4os  -0,002 mm 

3,35 0,19 1 	17 36 17 10 37 8 78 0,27 
1,59 0,10 1 	16 29 18 9 44 15 66 0,20 
1,23 0,09 1 	14 15 16 8 61 16 74 0,13 
1,06 0,08 1 	13 8 14 10 68 22 68 0,15 
0,63 0,05 1 	13 11 13 8 68 O 	. 100 0,12 
0,51 0,04 13 8 12 12 68 O 100 0,18 
0,50 0,04 13 10 12 21 66 O 100 0,18 
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Análise Mineralógica 

- Areias - 50% de concreções magnetíticas e magnetita; 30% de 
quartzo, alguns grãos com aderência de óxido dë ferro; 
207o de concreções argilo-ferruginosas envernizadas; tra-
ços de detritos, carvão e concreçôcs argilo-leitosas. 

Cascalho - 100% de concreções ferruginosas. 

Calhaus - 1007o de concreções argilo-humosas. 

	

- 	Areias - 407o de concreções magnetíticas e magnetita; 407o de 
quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro e grãos 
com verniz ferruginoso; 20% de concreções ferruginosas 
envernizadas e eonereçôes argilo.ferruginoas; traços de 
detritos e carvão. 

Cascalho - 1007o de concreções ferruginosas. 

- Areias - 50% de conereçi3es magnetíticas e magnetita; 4017o de 
quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro e com ver-
niz ferruginoso; 10% de conereções argilo-ferruginosas; 
traços de concreções argilo.leitosas e argilosas creme. 

Cascalho - 100% de conereçõcs ferruginosas. 

- Areias - 657o de quartzo, a maioria dos grãos com aderêhcia de 
óxido de ferro e verniz ferruginoso; 207o de coiereções 
magnetíticas e magnetita; 157o de concreções ferrugino-
sas; traços de conereções argilosas creme e leitosas. 

Cascalho - 60% de concreções argilo-ferruginosas e concreç6es fer-
ruginosas; 40% de eoncreções argilo-leitosas com man-
chas de óxido de ferro. 

- Areias - 50% de concreções magnetítieas e magiietita;. 30% de 
qaflzo, grãos triturados, a maioria com aderência de 
óxido de ferro e muitos grãos com verniz ferruginoso; 
157o de concreções argilo-ferruginosas; 5% de concre-
çôes argilo-leitosas. 

Cascalho - 507o de concreções argilosas com manchas de Óxido de 
ferro (endurecidas); 509ó de concreções ferruginosas. 

	

13 23 , 	Areias - 309ô de concreções argilo-ferruginosas; 30% de concre- 
ções magnetíticas; 307o de quartzo, alguns grãps com 
aderência de óxido de ferro; 10% de concreções argilo-
leitosas. 

Cascalho - 60% de concreções ferruginosas; 35% de concreções ar-
gilo-lcitosas (endurecidas); 57o de fragmentos de sílica. 

Areiàs - 30% de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro 
e grãos com verniz ferruginoso; 25% de magnetita e con-
ereções magnetíticas; 25% de concreções ferruginosas; 
20% de .concrcções argilosas creme e concreç6es argilo-
lèitosas. 

Cascalho - 100% de concreções ferruginosas. 

CaUxaas - 100% de concrcções ferruginosas. 
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Perfil - 91 

Descrição de campo - 66 MT (PItO-AG). 

Data - 20/6/66. 

Classificação - Solos Indiscriminados Conerecionários Tropicais fase cerra-
do (com B textural, plínthico, distrófico, textura argilosa cascalhenta). 

Localiza çõo - Estrada Cuiabá-São Vicente, a 33 kni de Cuiabá, lado esquerdo. 
Município de Cuiabá. Mato Grosso. 

Situação e declive - Corte de estrada cru meia encosta de colina esbatida com 
declividade de 2%, sob vegetação de cerrado. 

Altitude - 260 metros. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Fonnaçüo Geológica - Rochas cristalofilianas da Série Cuiabá. 
Pré-Cambriano (B). 

llaterial originário - Resíduo da decomposição das rochas locais afetado por 
adução de material pseudo-autóctone de granulometria heterogênea. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Ilelêvo - Suave ondulado, constituído por colinas deprimidas, apresentando 
vales em "V" aberto com vertentes planas de centenas de metros. 

Vegetação - Cerrado. 

- O - 25 em, bruno acinzentado muito escuro (10YR 3/2); fran-
co argiloso muito cascalhento; fraca pequena granular e 
grãos simples; sôlto, sôlto, plástico e ligeiramente pega-
joso; transição plana e clara. 

- 25 - 52 cm, bruno acinzentado escuro (10YR 4/2); franco are-
noso muito cascalhento; grãos simples; sôlto, sôlto, ligei-
ramento plástico o ligeiramente pegajoso; transição pla-
na e clara. 

- 52 - 77 em, bruno (7.5YR 5/4); franco arenoso muito casca-
lhento; grãos simples; ligeiramente duro, muito friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
ondulada e abrupta (21.31 cm). 

- 77 - 110 cm, coloração variegada, composta dc vermelho (2.5Y11 
5/6) e amarelo brunado (10YR 6/6); argila cascalhen-
ta; moderada muito pequena a pequena blocos subangu-
lares; cerosidade fraca e pouca; duro, friável, plástico 
e pegajoso; transição ondulada e abrupta (24-52 cm). 

- 110 - 145 em, coloração variegada, composta, de amarelo (10YR 
8/8), vermelho (2.5YR 4/8) e amarelo avermelhado 
(5YR 6/6); argila com cascalho; moderada muito peque- 
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na a média blocos subangulares; cerosidade pouca e fra-
ca a moderada; duro, friável, plástico e pegajoso; tran-
sição ondulada e abrupta (28-41 cm). 

O 	- 145 - 200 cm, coloração variegada, composta de amarelo, verme- 
]ho e côres arroxeadas; argila com cascalho; maciça; duro, 
friável, plástico e pegajoso. 

Obsorvaçôcs - No perfil há ocorrência de seixos de quartzo com verniz de óxi-
do de ferro. Nos horizontes A210  e A22 0 , há presença de blocos concrecio-
nários com diâmetro de 10 a 20 cm. Nos horizontes A210  e 	existem 
concreções de forma amigdalóide com diâmetro de 0,5 a 2 cm. Nos hori- 
zontes 	A21, A220, B210, e B220  ocorrem concreções pisolíticas de 
diâmetro entre 0,2 e 0,5cm, ocupando cêrca de 75 a 50% dos horizontes. 
Presença de termitas até o horizonte B't. Raízes abundantes no 
comuns no A21, diminuindo gradativamente até o 
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Perfil: 91 	 Município: Cuiabá. MT. 

1 
Horizonte 

Amostra Sêca 
Ao Ar (%) 

pH 

Equi- 
Amos-  valen- 
ra de 

t Lab. 
1 

- 
te de 

n 
1 

Sím- Profun- 
didade 

Calhaus 
>20 

lo Água XCI N 
Umi-
dade 

bolo cm mm - 
mm 

2365 	1 Ai 0- 25 5 85 5,7 4,7 27 
2366 A210 - 52 2 81 5 , 3  4,3 12 
2367 A220 - 77 6 73 5,5 4,3 11 
2368 B2]tefl -110 0 28 5,5 4,1 21 
2369 B22t0n -145 O 11 	1 5,6 3,9 26 
2370 C -200+ O 3 	1 55 3,9 34 

Ataque Por 112504 	D-147 	 1 1' 
(%) Al203 Assi- 

ki kr 1 miM- 
vel Fe203  

SiOz Al201  Fe2O3 TiO2 P205 ppra 

8,4 6,9 3,3 0,15 0,09 2,06 1,59 3,28 27 
5,4 4,8 7,4 0,14 0,04 1,91 0,97 1,02 	1 2 
4,9 4,3 3,2 0,11 0,02 1,94 1,31 2,11 1 

15,8 12,8 7,6 0,24 0,02 2,10 1,52 2,64 	1 1 
21,3 17,1 8,7 0,31 0,02 2,12 1,60 3,09 	1 1 
22,3 17,5 8,1 0,27 1 	0,03  2,17 1,67 3,39 	1 1 

Complexo Sortivo 
(mE/lOOg) Valor 

V 
(Sat. 

100.A1 

AI+S Valor Valor de 
Ca M Xt Na4  3 A14  111  T bases) 

(Soma) (Soma) % 

3,4 	2,5 0,37 0,03 6,3 0,5 12,1 18,9 25 7 
0,6 0,10 0,03 0,7 0,8 2,6 4,1 17 53 
0,5 0,07 0,03 0,6 0,7 1,2 2,5 24 54 
0,8 0,12 0,03 1,0 1,6 1,6 4,2 1 	19 62 
0,4 0,06 0,04 0,5 1,7 3,2 5,4 9 77 
0-3 0,04 0,03 0,4 4,4 1 	1,3 6,1 1 	6 92 

Composição Granulom4trica (%) 
Dispersão com NaOII Argila 

C disper- Grau 
deo-   Silte - 

C% N% - 
N Areia Areia  SUte Argila 

saem 
Água CUI8O  Argila 

grossa fina 0,05- <0,002 % 
- 

-, 	 r -0,002 mm 

4,60 0,37 12 13 27 33127 21 22 1,22 
0,64 0,05 13 33 361 16 1 15 1 14  7 1 1 ,07  
0,24 0,02 12 24 46115115113 1311,00 
0,56 0,04 14 10 221271411 3 9310,66 
0,56 0,04 14 7 161221551 1 1 98 1 0,40  
0,12 0,03 - 4 8 371511 X 1100 10,73 



- 430 - 

Análise Mineralógica 

- Areias - 65% de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
uns grãos com as faces bem desarestadas; 20% de con-
ereções ferruginosas e magnetíticas; 157o de detritos. 

Cascalho - 70% dc concreções ferruginosas e fcrromanganosas; 
30% de quartzo, grãos com verniz ferruginoso e com 
aderência de óxido de ferro, alguns corrugados; traços 
dc concreçõcs magnetíticas. 

Calhaus - 100% de fragmentos de rocha intemperizada, 

A21 e0  - Areias - 697o de quartzo, muitos grãos com as faces bem desa-
restadas, a maioria com aderência de óxido de ferro, al-
guns triturados; 30% de concreções ferruginosas e con-
ereções ferromanganosas; 17o  de detritos. 

Cascalho - 90% de concreçôes ferruginosas (lateríticas); 107o de 
quartzo com aderência de óxido de ferro, uns grãos com 
verniz ferruginoso. 

Calhaus - 1007o de conercçôes lateríticas. 

A. - Areias - 857o dc quartzo, muitos grãos com as faces bem desa-
restadas, a maioria com aderência de óxido de ferro; 
157o de concreções ferruginosas e concreções magnetí-
ticas; traços de turmalina e estaurolita (na areia fina). 

Cascalho - 1007o de conercçõcs ferruginosas (lateríticas). 

Calhaus - 1007o de conercçõcs ferruginosas (lateríticas). 

- Areias - 60% dc quartzo, grãos triturados, muitos com aderên-
cia de óxido de ferro, uns com verniz ferruginoso, algúns 
com as faces bem desarestadas; 40% de conereções fer-
ruginosas; traços de conereções magnetíticas. 

Cascalho - 957o de concreções ferruginosas (lateríticas); 5% de 
quartzo, grãos leitosos triturados. 

B22 - Areias - 60% de quartzo, grãos hialinos, alguns grãos com ade-
rência de óxido de ferro, poucos com as faces bem desa-
restadas; 40% de concreções ferruginosas. 

Cascalho - 95% de concreções ferruginosas ;  57o de quartzo, grãos 
leitosos com aderência de óxido de ferro, alguns grãos 
milonitizados. 

C 	-,-. Areias - 65% de quartzo, alguns grãos triturados, grãos hiali- 
nos, muitos com as faces bem desarestadas, muitos com 
aderência dc óxido de ferro, alguns grãos com verniz 
ferruginoso; 357o de concrcções ferruginosas e concre-
ções magnetíticas. 

Cascalho - 97% de concreções ferruginosas; 3% de quartzo com 
verniz ferruginoso. 
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Perfil - 92 

Descrição de campo - 16 MT (PRO-AG). 

Data - 21/4/66. 

Classifica çAo - Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais fase cerrado 
(com B textural, plínthico, distrófico, textura argilosa cascalhenta). 

Localização - Estrada Rondonópolis-Jaciara, 14km de Rondonópolis, lado es-
querdo. Município dc Rondonópolis. Mato Grosso. 

Situação .e declive - Corte de estrada, parte superior (Te encosta de colina, 
com declives de 5 a 107o, sob vegetação de cerrado, com estrato graminól-
de rasteiro: 

Altitude - 320 metros 

Drenagem - Moderada a imperfeitamente drcnado. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Litologia e Formação Geológíca - Arenito presumivelmente referido à Série 
Aquidauana. Carbonífero Superior. 

Material originário - Arenito. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Relêvo - Suave ondulado, constituído por pequenas colinas com vertentes 
planas e convexas, de dezenas e centenas de metros e vales em "V" aberto. 

Veget ação - Cerrado. 

- O - 10 cm, bruno avermelhado cseuro (5Y11 3/2); franco are-
noso muito cascalhento; grãos simples de areia e concre-
ções; sôlto, sôlto, não plástico e não pegajoso; concreções 
lateríticas; transição plana e clara. 

A20  - 10 - 30 cm, bruno acinzentado escuro (10YR 4/2); areia franca 
muito cascalhenta; grãos simples de areia e concreçôes; 
sôlto, sôlto, não plástico e não pegajoso; concreç5es late-
rítieas; transição plana e gradual. 

A3 ,,1  - 30 - 50 cm, bruno (10YR 5/3); franco arenoso muito cascalhen-
to; grãos simples de areia e eoncreções; sôlto, sôlto, não 
plástico e não pegajoso; concrcçôes lateríticas; transição 
plana e gradual. 

B1 - 50 - 73 cm, coloração variegada composta de bruno (10YR 5/3) 
e vermelho amarelado (5YR 5/8); franco argilo-arenoso 
muito cascalhento; grãos simples e fraca pequena a mé-
dia subangular; friávcl, ligeiramente plástico e ligeira-
mente pegajoso; concreções lateríticas; transição clara e 
ondulada (20-25 cm). 

- 73 - 110 cm, coloração variegada composta de vermelho amar-da-
do (5YR 5/8) e vermelho (1.5YR 4/6); argila muito 
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cascalhenta; moderada pequena a grande subangular; ce-
rosidade pouca e fraca; muito duro, firme, plástico e pe-
gajoso; concreções lateríticas; transição abrupta e ondu-
lada (2545 cm). 

- 110 - 160 cm, coloração variegada composta de atharelo avermelha-
do (7.5YR 6/8), vermelho (lOR 4/6) e vermelho acin-
zentado (10R 4/4); franco argiloso cascalhento; modera-
da pequena a grande subangular; cerosidade comum e 
moderada a forte; extremamente duro, muito firme, 
plástico e pegajoso; concreç6es lateríticas; transição pla-
na e abrupta. 

- 160 - 190 cm, coloração variegada, composta de vermelho acinzen-
tado (10R 4/3) e vermelho (10R 5/6); franco argiloso 
com cascalho; friável, muito plástico e muito pegajoso; 
concreções lateríticas. 

Observações - Grande atividade biológica até o horizonte 	Presença de 
krotovinas e línguas do A,, no horizonte B20. Porosidade pouca, apre-
sentando muitos canais de raízes e termitas. Usbu-se o trado a partir de 
.170cm de profundidade para coleta do horizonte C. Raízes abundantes 
até o horizonte A,ØD, diminuindo gradativamente até o horizonte B it.. com 
diâmetro de 1 a 3 cm. 
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Perfil: 92 	 Município: Itondonópolis. MT. 

horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%)  

Amos- Equi- - - 
tra de Cas- 

valeu- 
te de Lab. Sim- Profun- 

didade 
Calhaus 

> 20 calho Água KC1 N Umi- 
bolo 20-2 dade cm mm mm 

1806 A1 0  0- 10 0 81 5,7 5,0 13 
1807 	1 A2cn - 30 0 79 4,9 4,3 7 
1808 	1 A 0  - 50 O 78 5,1 4,4 9 
1809 Bit0 - 73 O 71 5,3 4,3 13 
1810 	1 B 2  -110 O 43 5,3 4,5 23 
lStl 	1 133tc0 -160 0 19 5,5 4,4 26 
1812 	1 C O3, -190+ 0 14 5,5 4,3 27  

Ataque Por 11 5504 	D-0,47 1 1 P 
(%) 1 Al203 	1 Assi- 

ki kr 	1 1 milá- 
Si02  Al203 Pc203 TiO2 P205 Fe 203 	1 vel 

ppm 

4,3 5,1 5,6 0,36 0,08 1,43 0,84 1,43 	1 23 
2,9 3,9 4,5 0,34 0,04 1,26 0,73 1,36 	1 4 
8,3 4,4 2,6 032 0,03 1,28 0,93 2,66 	1 2 
6,0 8,0 2,9 0,43 0,03 1,28 1,04 4,33 	1 1 

12,7 18,1 5,1 0,61 0,05 1,19 1,01 5,58 
17,6 19,0 9,5 0,64 0,13 1,58 1,19 3,14 	1 x 
21,7 17,6 10,7 0,55 0,10  2,10 1,51 2,58 	1 x 

Complexo Sortivo Valor (mE/lOOg)   V 
(S  at. 100.A1 

1 	Valor Valor de A1+S Ca Mg K Na 	1 	5 Al II T bases) 
1 (Soma) (Soma) % 

2,2 	1 	1,4 0,11 0,03 1 	3,7 1 	0,2 4,7 8,6 43 5 
0,4 0,03 0,03 0,5 1 	0,5 2,4 3,4 15 1 	50 
0,3 0,01 0,03 0,3 0,6 2,0 2,9 10 1 	67 
0,3 0,02 0,03 0,4 0,7 1,8 2,9 14 64 
0,4 0,06 0,03 0,5 0,5 2,0 3,0 17 1 	50 
0,3 0,06 0,03 0,4 0,8 1,9 3,1 13 1 	67 
0,3 0,06 0,03 0,4 1,9 1,5 3,8 10 1 	83 

Composiçáo Granuiométrica (%) 
Dispersào com NaOIl Argila 

C disper- Grau 
de fio- Silte 

C% N% - 
N Areia Areia 

fina Silte Argila sa em 
Água culaç ão Argila grossa 0,20-  -0,05 <0,002 

2-0,20  -0 ,002 mm 

1,91 0,13 15 38 33 19 10 2 80 1,00 
0,52 0,05 10 41 40 11 8 4 50 1,38 
0,36 0,03 12 31 45 14 10 7 30 1,40 
0,32 0,03 11 30 33 16 21 10 52 0,76 
0,23 0,02 12 19 23 17 41 2 05 0,41 
0,10 0,01 10 16 18 27 39 O 100 0,69 
0,07 0,01 7 12 15 36 37 1 97 0,97 
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Análise Mineralógica 

- Areias - 78% de quartzo, grãos hialinos, alguns com aderência de 
óxido de ferro, alguns com as faces bem desarestadas; 
207o de concreções magnetíticas e concreções ferrugino-
sas; 27o de detritos. 

Cascalho - 98% de concreções ferruginosas com inclusões de quart-
zo (concreções lateríticas); 2% de concrcções maguetí-
ticas. 

- Areias - 80% de quartzo, grãos hialinos, alguns triturados, a 
maioria com as faces bem desarestadas, alguns grãos com 
aderência de óxido de ferro; 19% de concreções ferrugi-
nosas; 1% de detritos; traços de turmalina, magnetita 
primária com as faces bem desarestadas e ilmenita. 

Cascalho - 90% de concreções ferruginosas com inclusõcs de quart-
zo (concreções lateríticas); 10% de concrcções magneti-
ticas. 

Areias - 85% de quartzo, grãos hialinos, alguns com aderência 
de óxido do ferro, alguns grãos com as faces levemente 
desarestadas; 157o de concreções ferruginosas; traços de 
ilinenita, estaurolita, turmalina e detritos. 

Cascalho - 90% de concreções ferruginosas com inclusões de quart-
zo (concreções lateríticas); 10% de concreções magne-
títicas. 

- Areias - 80% de quartzo, grãos hialinos, com as faces levemente 
dcsarestadas, alguns com aderência de óxido de ferro, al-
guns triturados; 207o de concreções ferruginosas com 
aderência de quartzo; traços de ilinenita, turmalina e 
detritos. 

Cascalho - 1007o de concrcções ferruginosas com inclusões de quart-
zo (concrcções lateríticas) - 

- Areias - 707o de quartzo, grãos hialinos, alguns com as faces le-
vemente desarestadas; 307o de concreções ferruginosas, 
com inclusões de quartzo. 

Cascalho - 90% de concreções ferruginosas, alguns com inclusões 
de quartzo; 107o de quartzo, grãos comas faces bem de-
sarestadas. 

- Areias - 60% de quartzo, grãos hialinos; 407o de concreções fer-
ruginosas; traços de mica e turmalina. 

Cascalho - 95% de concreções ferruginosas (concreçócs lateríticas) 
com inclusões de quartzo; 5% de quartzo com as faccs 
bem desarestadas. 

- Areias - 607o de quartzo, grãos com aderência de óxido de ferro, 
muitos com as faces bem desarestadas; 40% de concrc-
ções ferruginosas; traços de mica muscovita e turmalina. 

Cascalho - 95% de concreções ferruginosas com inclusões de quart- 
zo; 59ó •de quartzo, grãos bem desarestados. 



- 435 - 

Perfil - 93 

Descriç5o de campo - 8 P1 (MA/DPEA/SUDENE/DRN). 

Data - 8/4/67. 

Classifica çâo - Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais fase caatin-
ga (com B textural, eutrófico, textura argilosa cascalhcnta). 

Localiza çâo - Estrada Picos-Araripina, a 8 1cm de Picos ou a 4 km da Esta-
ção Experimental de Picos. Município de Picos. Piauí. 

Situa ç&o e declive - Lado esquerdo da estrada, corte de piçarreira. Área cciii 
6-8% de declive. 

Altitude - 320 metros. 

Drcizagcm - Moderadamente drenado. 

Erosão - Laminar moderada, localmente severa. 

Litologia e Fonnaçõo Geológica - Sedimentos da Formação Pimenteiras. De-
voniano Inferior. 

Material originário - Arenitos, siltitos e folhelhos. 

íJs'o atual - Algodão arbustivo e milho. 

Relêvo - Local - Ondulado com pendentes curtas de poucas dezenas de 
metros. Regional - Suaveinente ondulado com ocorrência de pequenas 
serras em forma de mesetas. 

Vegeta çâo - Local 	Formação caducifólia seeundária densa de porte de 
2-3 metros, predominando o marmeleiro; ocorrência dc eaatingueiros; su-
bstrato rasteiro muito ralo. Regional - Caatinga alta, predominância de 
jurema, angico, marmeleiro, caatingueira; ocorrência de xique-xique e 
maridacaru. 

A10  - O - 18 cm, bruno escuro (7.5YR 4/3, úmido); franco arenoso mui-
to cascalhento; fraca pequena granular em mistura com mui-
tos cascalhos e conereçêes; muitos poros pequenos a médios; 
plástico e pegajoso; transição ondulada e clara. 

A2ca - 18 - 40 cm, bruno forte (7.5YR 5/6, úmido); franco arenoso muito 
eascalhento; grãos simples constituídos por cascalhos e eon-
crcções em mistura com pouco material terroso; muitos po-
ros pequenos e médios; transição ondulada e abrupta. 

- 40 - 65 em, vermelho (1011 4/8, úmido); muito argiloso, muito cas-
calhento; moderada pequena blocos subangulares; poros co-
muns pequenos a médios; cerosidade moderada comum; plás-
tico e pegajoso; transição ondulada e clara. 

- 65 - 85 em, vermelho (10R 4/8, úmido); argila muito cascalhenta; 
fraca pequena blocos subangulares; poros comuns pequenos 
a médios; cerosidade comum fraca; plástico e pegajoso. 
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Observaçôes - Muitas raízes no A 100  e A,, 0, bastante no Bt e poucas no 
O,,. Descrição foi feita com perfil úmido (época chuvosa). Calhaus de 
quartzo até 10 cm de diâmetro ao longo do perfil; nas imediações existem 
calhaus em forma de placas. A variação dos solos concrecionários na região 
é grande, com solos mais profundos e solos mais rasos, até Litosols. 
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Perfil: 93 	 Município: Picos. P1. 

horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%) 

Am 
Equi- 

tra de 
valen- 
te de 

Lab.
n.° 1 Sim- 

Profun- Calhaus Cas- 
calho  Umi- 

bolo 
djdde > 20 1 20-2  Água KC1 N dade 

cm m m mm 

2751 A1 0 	1 o- is x 62 6,7 5,9 17 
2752 	1 A2 	1 - 40 X 77 6,5 5,4 14 
2753 	1 Btc a 1 	65 X 51 6,0 5,0 28 
2754 Ccn - 85+1 22 32 6,3 5,2 24 

Ataque Por 112SO4 	D-1,47 1 
(%) 1 A103 Assi- 

ki kr 	1 1 
1 	vel Fe20, 

• 5i02 A110 Fe2O3 TiO2 1 P205 _ 

7,4 5,5 4,9 0,29 0,08 2,32 1,48 1,77 2 
6,6 1 	5,5 4,4 1 	0,28 1 	0,06 2,07 1,36 1,89 1 

21,3 1 	16,9 15,9 1 	0,51 0,00 2,14 1,34 1,68 1 
17,9 13,8 12,0 0,49 0,07 2,21 1,80 1,80 	1 1  

Complexo SOIt1V0 Valor 
(mE/lOOg) v ____ 100.Ai (Sat.  

Valor alor de 
bases) A1+S 

Cat1 Mg K Na S AI"-'- F T T(vS (Soma) oma) 

7,5 1,6 0,28 0,05 9,4 O 1,7 11,1 84 O 
2,6 1,3 0,24 0,04 4,2 O 1,4 5,6 75 1 	O 
3,6 6,6 0,45 0,06 10,7 0,2 2,6 13,3 80 2 
1,8 3,3 0,32 0,09 5,5 O 1,8 7,3 75 O 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOIl Argila 

C disper- 
Grau 

de 00- 
SiRe 

C% N% - N Areia Areia Silte Argila 
sa em 
Água 

culação Argila 
rossa 

fina 
0,20- 0,05- <0,002 % 

2-0,20 -o,os - 0,002 mm 

1,79 0,15 12 7 47 28 18 14 22 1,56 
0,52 1 	0,05 1 	10 14 44 25 17 15 12 1,47 
0,91 1 	0,08 1 	11 4 17 18 61 48 21 0,30 
0,67 0,05 13 12 24 21 43 35 19 0,49 
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Análise Mineralógica 

- Areias - 847o de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados; 109, 
de concreções ferruginosas (hematíticas, goetíticas, limo-. 
níticas); 1% dc concreções magnetíticas; 57o de detritos; 
traços de turmalina e carvão. 

Cascalho - 100% de concreções hematíticas; traços de quartzo 

Calhaus - 1007o de concrcções hematíticas. 

A20  - Areias - 947o de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, alguns 
com leve aderência ferruginosa; 57o de concreções ferru-
ginosas; 17o  de detritos; traços de ilmenita, turmalina e 
mica muscovita. 

Cascalho - 1007o de concreções hematíticas; traços de feldspato. 

Calhaus - 100% de concrcçõcs hematíticas. 

-. Areias - 807o de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados; 20% 
de concreções ferruginosas; traços de mica muscovita, 
turmalina, concreções magnetíticas e detritos. 

Cascalho - 100% de concreções hematíticas; traços de quartzo. 

C. -  Areias - 797o de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, 17o de 
mica muscovita; 20% de concreções ferruginosas; traços 
de feldspato e detritos. 

Cascalho - 999ó de concreções hematíticas; 1% de quartzo; traços 
de detritos. 

Calhaus - 100% de concreções hematíticas. 
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Perfil - 94 

Descrição de campo - 42 MT-sul (IBRA). 

Data - 16/10/68. 

Classificação - Solos Litossólicos com alto teor de cálcio (com A chernozêmi-
co) textura argilosa fase floresta caducifólia. 

Localização - Estrada Antonio João.Bela Vista, a 3,5 km de Antonio João, 
Mato Grosso. 

Situação e declive - Corte de estrada em têrço superior de elevação com 9% 
de deelividade, sob floresta caducifólia com estrato graminóide. 

.dititude - 620 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Erosão - Moderada. 

Litologia e Formação Geológica - Eruptivas básicas. Rético. 

Material originário - Produto da decomposição de meláfiros. 

lTso atual - Pastagem natural. 

Relêvo - Forte ondulado, com pendentes curtas, vales em "V" fechado. 

Vegetação - atual - Gramíneas. Primitiva - Floresta eaducifólia. 

A 1  - O - 10 cm, bruno avermelhado escuro (5Ylt 2/2, úmido) e bruno 
avermelhado escuro (5YR 2.5/2, sêco); argila; moderada 
pequena a média granular; macio, friável, plástico e pega-
jose; transição plana e clara. 

A3  - 10 - 25 cm, bruno avermelhado escuro (5YR 3/2, úmido) e bruno 
avermelhado escuro (5YR 3/2.5, sêco); argila com cascalho; 
moderada pequena a média granular; macio a ligeiramente 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

(B) - 25 - 45 em, bruno avermelhado escuro (5YR 3/3); argila cascalhen-
ta; grãos simples; plástico e pegajoso. 

II - 45 - 	cm, camada de material basáltico em decomposição consti- 
tuído de rocha fragmentada (calhaus e blocos) tipo "cabeça 
de negro", apresentando capa ocre de poucos centímetros de 
horizonte O. 

Observa çôes - Abundância de concreçées e cascalho no horizonae (B) dificul-
tando a descrição da textura, estrutura e consistência. Raízes abundantes 
nos horizontes A,, A 3  e (B), com diâmetro variando de 0,5 mm a 0,5 cm, 
predominam as de menor diâmetro. 
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Perfil: 94 	 Município: Antonio Joo. MT. 

Horizonte Amostra Sêca 
p11 Ao Ar (%) 

Amos Equi- Equi- 

tra de valen.. valeu- 

Lab. Profun- Calhaus as- te de 
lJmi- 

te de 
CaCO3 Sim- 

bolo didade >20 o 
-2 

ClIh 
Água ICCt N dade % 

cm mm 
m  

4463 A, O-1O o ! 	3 6,9 5,9 c o 
4464 A3  -25 1 	5 j 	9 6,9 6,1 40 0 
4465 (B) -45 5 41 7,0 6,2 42 o 

Ataque For 112SO4 	D4,47 1 
(%) 1 	Al203 Assi- 

ki kr 1 miM- 
tel Fe203  

io2  AI203 Fe2O3 TIO2 P0 ppm 

23,5 14,4 22,8 4,77 0,38 2,78 1,38 0,99 32 
24,6 15,5 25,5 5,23 0,25 2.70 1,32 0,96 <1 
29,8 19,0 23,9 4,51 0,19 2,67 1,48 1,25 2 

Complexo Sortivo 
(mE/100g) Valor 

V 100.Ã1 (Sat.  
Valor Valor Al+S 

Ca M K Na 5 Al I1 T bas) 
(Soma) (Soma) % 

23,0 4,6 2,25 0,10 30,0 O 3,4 33,4 90 O 
20,4 4,8 1,42 0,26 26,9 0 2,5 29,[ 92 O 
17,4  7,1 1,12 0,11 25,7 O O 25,7 100 O 

Composição Granulométrica .(%) 1 
Dispersão com NaOlI 1 	Argila 

C disper- Grau 
de fIo- Silte 1 

• 
-. 
N Areia A 1 reia 1 

Silte Argila 
1 saem 
1 Água culação Argila 

grossa 0,20- 1 	0,05- <0,002 1 
2-0,20 j 	-0,05 -0,002 mm 

6,06 0,65 9 11 6 40 43 23 47 0,93 
3,67 0,40 9 19 6 31 44 18 59 0,70 
2,01 0,22 9 12 5 24 59 43 27 0,41 
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Análise Mineralógica 

A 1  - Areias - 95% de magnetita e concreções magnetíticas, a última 
em maior percentagem; 5% de quartzo hialino, alguns 
grãos levemente desarestados, alguns bem desarestados com 
aderência ferruginosa; traços de detritos. 

Cascalho - 100% de conereções ferruginosas e ferromanganosas (a 
última era maior percentagem); traços de quartzo hiali-
no, gritos corroidos. 

A, - Areias - 979ó de magnetita e eonereções magnetíticas, a última 
em maior percentagem, algumas com aderência manga-
nosa; 37o do quartzo hialino, grãos levemente desaresta-
dos; traços de detritos. 

Cascalho - 100% de fragmentos (Te rocha (provàvclmente de cará-
ter básico) muito intemperizados; alguns grãos com ade-
rência manganosa; traços do quartzo. 

(B) - Areias - 99% de magnetita e concreções niagnetíticas, a última 
em maior percentagem; 1% de quartzo hialino, alguns 
grãos levemente desarestados; traços de detritos. 

Cascalho - 10O% (Te fragmentos dc rocha de caráter básico muita 
intemperizados, alguns com aderência manganosa; tra-
ços dc detritos. 
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Perfil - 95 

Descrição de campo - 14 (Braun). 

Classificação - Solos Litossólicos com baixo teor de cálcio textura média fase 
cerrado. 

Localização - Vertente norte do rio Jacaré, afluente do rio Prêto, margem 
esquerda da estrada Formosa-Lamarão, Distrito Federal. 

Litologia e Formação Geológico 	Ardósia da Série Bambui. Siluriano. 
Material originário - Produto da meteorização "in situ" prcsumlvelmente afe-

tado por material transportado. 

Relêvo - Forte ondulado. 
Vegetação - Campo limpo e campo-cerrado.. 

A1  - 0 - 20 cm, amarelo (lOYlt 7/6); franco argilo-arenoso com con- 
ereções de laterita; pequena fraca granular. 

(B) - 20 - 50 em, amarelo (10YR 7/8); franco argilo.arenoso; blocos 
subangulares. 
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Perfil: 95 	 Município: Distrito Federal. 

Horizonte Amostra Sêca 
Ao Ar (%) 

Amos- Equi- 
- frade ValeR- 

n. Sím- Profun- Calhaus calho 

te de 
TJmj- 

bolo didade >20 Água KC1 N dade 
cm mm Tora 

32.123 A1 0- 20 - - 4,7 3,7 23 
32.124 (B) - 50+ - - 4,5 3,7 27 

Ataque Por 1í2SO 4 	D-1,47 1 p 
(%) 1 A103 Assi- 

ki kr 	1 mil-
Tel 

______  
Fe203 

Si02 Al203 Fe203 TiO2 P205 ppm 

15,0 11,8 10,4 0,32 0,03 2,16 1,38 1,78 2 
14,3 11,0 6,3 0,26 0,02 2,21 1,62 2,74 2 

Complexo Sortivo Valor (mE/100g) 
_____ 

t (Sa. 100. AI 

Valor Valor de 
bases) .Al+S 

Ca Mg*F 1C 1 	Na 5 Al II T 
(Soma) (Soma) 

0,6 0,15 0,02 0,8 4,3 5,1 16 - 
0,5 0,15 0,02 0,7 4,5 5,2 13 - 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com Na011 Argila 

O disper- Grau 
de f1- Silte 

C% N% - 
N Areia 	 Silte 	Argila 

sa em 
Água culação Argila fina grossa 	0,20- 	0,05- 	<0,002 % 

- 	-0,002 	mm 
1  

1,07 0,19 6 21 34 21 24 14 41 0,88 
0,88 0,06 15 8 42 20 30 17 45 0,67 
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Àn.lise Mineralógica 

A1  - Areia Grossa - 58% de concreç6es ferruginosas negras sanguíneas; 
327o de quartzito; 5% de magnetita; 37o  de quart-
zo; 27o de detritos vegetais; traços de museovita: 

(B) - Areia Grossa - 77% de quartzito; 16% de eoncreç&s ferruginosas 
negras sânguíneas; 4% de niagnetita; 37o de quartzo. 

Obs.: Em tôdas as amostras ocorrem grãos de quartzo rolados. 
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Perfil - 06 

Descrição de campo - 41 DF (PltO.AG). 

Data - 5/7/66. 

Classifica çáo - Solos Orgânicos (distrófieos) textura argilosa fase campina 
de várzea. 

Localiza ção - Área da Estação Experimental de Brasília. Distrito Federal. 

Situação e declive - Trincheira cm várzea de córrego, com 1% de declive. 

Altitude - 850 metros. 

Drenagem - Mal a muito mal drenado. 

Erosão - Pràticamcnte nula. 

Foniuiçõo GeolJgica - Sedimentos recentes. Quaternário. 

Material originário - Depósito orgânico em aluvião argiloso. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Relêvo - Plano. 

Vegetação - Campina de várzea. 

1' Camada - O - 15 cm, prêto (N 2/) e prêto (5YIt 2/1.5, sêco); 
orgânica  franco (orgânico); maciça, ligeiramente duro, li-

geiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran-
sição plana e clara. 

2' Camada - 15 - 35 cm, prêto (N 2/); argila (orgânico); maciça 
orgânica 	 coerente; friável, muito plástico e muito pcgajo- 

80; transição plana e• difusa. 

3' Camada - 35 - 70 cm, prêto (N 2/); argila (orgânico); maciça 
orgânica 	 coerente; friável, muito plástico e muito pega- 

joso; transição plana e difusa. 

4' Camada - 70 - 105 cm, prêto (N 2/); argila (orgânico); maciça 
orgânica 	 coerente; friável, muito plástico e muito pega- 

joso. 

IIC 	- 105 - 200 cm, cinzento claro (5Y1 7/1); argila; maciça 
coerente; muito plástico e muito pegajoso. 

Observa çôes - Ia1zes abundantes na 1' camada orgânica; muitas na 2' cama-
da orgânica, raras na 33  e 4  camadas orgânicas. Lençol freático a 80 cm 
da superfície. 
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Perfil: 96 	 Munidpio: Distrito Federal 

Amostra Sêca Horizonte Ao Ar (%) Equi- 
Amos- valen- 

Sím- Profun- a 	us Clha Cas- 
calho  

tra de 
Lab. 

te de 
Um- 

n.° bolo didade > 20 Água xci N dade cm mm mm 

2221 1. 
camada 

org. 0-15 0 O 4,9 4,3 82 
2222 2. 

camada 
org. -33 O O 5,1 4,5 84 

2223 3 
camada 

org. -70 O O 5,2 4,3 91 
2224 4 

cnmada 
org. -103 O O 5,0 4,0 30 

2225 IICg  -200+ O O 5,3 3,9 28 

Ataque Por 112504 	D-1,47 
(%) 

ki kr 
Al203 Assi-

mibi 

Si02 Al203  Fe203 TiO2 P205 fl203 vel 
ppm 

- - -. - - - - - 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 

23,6 20,7 0,6 0,50 0,01 1,93 1,90 50,75 1 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/1009) V 

(Sat.  100.Al 

Al+S 1 Valor 1 1 	Valor de 
Ca 4  Mg 4  1C Na 1 	5 Al' 1 	IP T bases) 

(Soma) (Soma) % 

0,4 0,27 0,04 1 	0,7 5,8 . 	43,5 50,0 14 89 
0,2 0,10 0,04 1 	0,3 4,8 51,6 56,7 1 94 
0,2 0,09 0,04 1 	0,3 o,Ó 81,9 91,2 x 97 

.0,2, 0,04 0,05 . 	0,3 13,1 75,2 $8,6 X 98 
0,2 0,02 0,03 0,3 4,2 2,2 6,7 4 93 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaOII Argila Grau  O disper- de 1 lo--  Silte 

0% N% - Areia Areia 
fina Silte Argila sa em 

Á culação Argila grossa 
020-  0,05- <0,002 

2-0,20 -ó,os 0,002 mm 

19,00 1,12 17 11- - - - -1- - 
20,4410,83 25 - -1-- - -1- - 
30,831 1,08 29 - -1- - -1- - 
22,61j0,79 29 - i 	-1- - - - - 
012210.04 6 9 17 23 51 3 94 0,43 



Análise Mineralógica 

IIC - Areias - 90% de quartzo, sacaróide na maioria, alguns grãos hia-
unos; 107o de concreções argilosas claras e feldspato in-
temperizado;  tratos de turmalina e detritos. 
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Perfil - 97 

Descrição de campo - 48 (Day). 
Classifica çõo - Solos Salmos Costeiros Indiscriminados (eutróficos) textura 

argilosa. 

Lacalfr,açõo - Costa leste de Marajó, cêrca de 6 km ao sul da sede do Muni-
cípio de Soure. Pará. 

Dremigent - Muito mal drenado. Inundável durante grande parte do ano, ou 
muito encharcado até a superfície com água salobra, sob influência de ria-
cho vizinho, afetado pelas marés. 

Litologia e material originário - Sedimentos flúvio-marinhos recentes. Holo. 
ceno. 

Relêvo - Planície costeira do deita amazônico. Várzea baixa (inundável) sob 
influência de marés da baía de Marajó. 

V'egctaçêo - Campina de várzea alagadiça (halófila). 

A 1  - O - 10 cm, prêto (10YR 2/1); argila siltosa; fortes blocos suban. 
guiares; ligeiramente duro; transição plana e difusa. 

°lg - 10 - 50 cm, prêto (N 2/), mosqueado comum, pequeno e distinto, 
amarelo oliváceo (2.5Y 6/8); muito argiloso; forte médio co-
lunar; firme; transição plana e graduaL 

- 50 - 70 cm, cinzento escuro (N 4/), mosqueado abundante, pequeno• 
e distinto, amarelo oliváceo (2.5Y 6/6); muito argiloso; for-
te grande subanguiar; firme; transição plana e gradual. 

- 70 - 140 cm, cinzento (N 5/), mosqueado abundante, médio e dis-
tinto, amarelo oliváceo (2.5Y 6/6); muito argiloso; plástico 
e muito pegajoso. 
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Perfil: 07 	 Munici pio: Soure. PA. 

Horizonte Amostra S&a 
pH AoAr(%) 

Equi- Sais Amos- 
tra de valen- solil-. 

Cas- Lab. te de 
Umi- 

veis 
mE/ n.° Profun- 

didade 
Calhaus calho Água KCI N dade /lOOg 

bolo  em mm mm 

30.259 A1 0- 10 O O 4,7 - 40 12,50 
30.260 Cig  - 50 	1 O O 5,0 - 45 12,80 
30.261 Csg  - 70 O O 6,2 - 48 15,00 
30.262 Cig _140+I 

O O 6,5 - 47 16,40 

Ataque Por 11 5504 	D-1,47 
(%) Al203 , ki kr 

ppm Fe203 
Sj02  Al203  Fe203 TiO2  P20 

27,7 14,7 .5,4 - 0,08 3,20 2,59 4,24 <1 
32,7 18,3 1 	7,7 - 0,04 3,03 2,39 3,72 <1 
30,8 17,8 1 	7,9 - 0,03 2,94 2,30 3,54 5 
29,4 18,9 6,9 - 0,04 2,65 2,15 4,28 7 

Complexo Sortivo Valor 
(mE/lOOg) V 

(Sat. bOA! 
de 

Valor Valor bases) A» S 
CC Mg K Na 5 M JP T 

(Soma) (Soma) 

3,5 0,1 0,88 5,61 19,1 13,8 32,9 58 - 
4,7 14,4 0,74 9,60 29,4 4,2 33,6 88 1 	- 
4,6 14,5 0,58 10,19 29,9 0,9 30,8 97 
4,3 14,9 0,66 8,86 28,7 0,2 28,9 9 - 

Composição Granulométrica (%) 
Dispersão com NaDil Argila 

C disper- Grau 
 de flo- Silte  

C% N% - 
N . Areia Areia Silte Argila 

sa em 
Água CUãO Argila 

grossa fina 
1 	020- 0,05- <0,002 % 

2-0,20 -6,os -0,002 mm 

3,67 0,36 10 2 7 42 49 28 43 0,86 
0,67 1 	0,09 7 x 1 28 71 1 	6 92 0,39 
0,38 1 	0,08 5 x 1 26 73 53 27 0,36 
0,23 0,05 5 x 2 29 69 9 87 0,42 



A1%IOSTRAS SUPERFICIAIS COMPOSTAS PARA AVALIAÇÃO DA 

FERTILIDADE DOS SOLOS 

Devido à impossibilidade de coleta de maior número de perfis de solos, 
recorreu-se à coleta de amostras superficiais das várias unidades de solos, pro-
curando pela multiplicação de locais de amostragem, obter maior quantidade 
de dados. 

O objetivo foi averiguar, mais circunstanciadamente, a variação de cer-
tas propriedades químicas dos solos, de interêsse para a avaliação de fertili-
dade e relacionadas com o caráter distrófioo (baixa saturação de bases) ou 
cutróf ice (saturação de bases média e alta). Desta fonna, foi possível dispor 
de elementos adicionais para estabelecer o grau de limitação por deficiência 
de fertilidade natural para uso agrícola, atribuído aos diferentes solos, expos-
tos no capítulo seguinte. 

Cada amostra superficial composta consiste na mistura de 15 a 20 suba-
mostras, retiradas em diferentes pontos, distribuídos ao acaso em área dc apro-
ximadamente um hectare, considerada homogênea, quanto a solo, relêvo e co-
bertura vegetal, e coletadas com Irado holandês até 20 cm de profundidade. 

MÉTODOS DE ANÁLISES 

As amostras foram sêcas ao ar, dcstorroadas e tamisadas para separar a 
fração menor que 2 mm de diâmetro, utilizada para as seguintes determina-
ções químicas (Vettori, 1969). 

Ca + Afg'- e A 1— permutdvci.s - Extraídos com solução normal de KCI na 
proporção de 1:10. Numa alíquota determinou-se Ca + l\J g f+ pelo EDTA 
e em outra alíquota determinou-se o Al pela titulação da acidez, usan-
do-se azul bromotimol como indicador. 

K' permutável e 1' assimildvel - Ambos os elementos são extraídos com so-
lução 0,05 N em 1101 e 0,025 N em 112 SO 4. O K4- é determinado por fo-
tometria de chama e o P é dosado colorimêtricamente pela redução do 
complexo fosfomolíbdico com ácido ascórbico, em presença de sal de bis-
muto. 

pH em água - Determinado potenciomêtricamente numa suspensão solo-água 
de aproximadamente 1:2,5 e o tempo de contacto nunca inferior a meia 
hora, agitando-se a suspensão imediatamente antes da leitura. 



QUADI1O 4 - RELAÇÃO DAS AMOSTRAS SUPERFICIAIS COMPOSTAS E DADOS ANALITICOS 

FASE LOCALI- 

NÚMEItO DAS 
AMOSTRAS RESULTADO DAS ANÁLISES 

UNIDADE DE SOLO 
DE 

VEGE- 
ZAÇÃO 

POR pli EM CATIONS PERMUTÁVEIS P 
TAÇÃO" ESTADO 1 ÁGUA  ASSIMI- 

1 	__ 	__ 1 CAMPO LAB. 1:2.5 LÁVEL 
A1 1 Ca +Mg 1 ppm 

mE/lOOg mE/lOOg ppm 

Areias Quarizosas Vermelha, e Amarela, 
(distróficas) eaa P1 139 469-10 5,1 0,3 0,9 15 4 

Ma ri 16 460-6 4,8 0,5 0,4 20 2 
se MT 397 592-3 3,1 0,7 0,8 29 1 
se MT 811 641-6 4,7 0,8 0,2 17 3 

MT 150 456-10 4,7 1,0 0,6 13 4 
e (10 42 319-1 3,0 0,9 0,1 20 1 
e GO 27 211-8 5,0 0,6 0,3 23 2 
e GO 454 o98-5 3,0 0,6 0,1 12 1 
e Go 464 599-5 4,8 0,6 0,3 10 1 
e GO 469 399-11 4,9 0,4 0,3 7 1 

GO 471 600-2 5,0 0,3 0,1 8 1 
e GO 552 603-10 3,0 0,3 0,4 13 2 
e GO 643 621-3 5,1 0,6 0,1 19 1 
e MT 8 210-8 4,9 0,5 0,2 16 1 
c MT 106 416-5 5,5 0,6 0,3 23 
e MT 108 416-7 aS 0,4 0,1 20 1 
e MT 278 573-4 4,4 08 0,3 47 1 
e MT 276 573-1 4,8 0,7 0,2 33 2 
e MT 271 572-7 4,5 1,2 0,2 28 1 
e MT 319 382-9 5,7 0,7 0,1 24 1 
e MT 320 582-10 4,9 0,7 0,1 18 1 
e MT 326 583-6 3,2 0,8 0,2 22 2 
e MT 332 584-1 5,1 0,9 0,3 26 1 
e MT 359 586-9 4,8 0,8 0,5 24 2 
e MT 366 589-3 5,2 0,6 0,2 14 1 
e MT 365 589-2 5,3 0,6 0,2 27 1 
e MT 372 389-10 4,8 0,8 0,1 18 1 
e MT 381 590-8 3,2 0,6 0,1 15 1 
e MT 380 590-7 5,2 0,7 0,1 18 1 
e MT 379 590-6 5,0 0,9 0,1 15 2 
e MT 378 500-5 3,2 0,7 0,2 28 1 
e MT 377 590-4 5,1 0,7 0,2 26 2 
e MT 383 590-11 5,1 0,6 0,1 19 1 
e MT 384 591-2 3,3 0,9 0,2 22 1 
e MT 386 591-4 5,2 0,9 0,1 20 
e MT 394 592-2-- 4,8 1,1 0,2 23 2 
e MT 393 592-3 4,9 0,8 0,2 15 1 
e MT 396 392-4 4,9 1,0 0,2 15 
e MT 398 592-6 4,9 0,9 0,5 31 2 
e MT 409 593-7 4,7 0,9 0,2 23 1 
e MT 717 630-4 5,3 0,4 0,4 18 2 
e MT 718 630-5 5,2 0,5 0,4 15 2 
e ?UT 719 630-6 5,4 0,5 0,2 18 2 
e MT 721 630-8 5,0 0,5 0,2 14 2 
e MT 724 631-2 5,4 0,7 0,7 37 1 
e MT 725 631-3 5,2 0,7 0,2 23 1 
e MT 727 631-5 5,0 0,6 0,3 18 2 
e ?.IT 824 645-1 5,0 0,6 0,2 8 2 
e I\LT 827 645-4 4,9 1,6 0,3 17 2 
e MT 830 643-8 5,1 0,5 0,2 13 1 
e MT-sul 53 320-8 5,0 0,9 0,1 14 1 
e 1W 75 370-6 5,1 0,6 0,2 8 1 
e DF 86 371-7 5,2 0,8 0,3 12 1 
campY/ MT 722 630-9 4,9 0,4 0,1 13 1 
eamp. 2 1 MT 809 641-4 3,0 0,6 0,1 16 2 
camp. 21 MT 810 641-5 5,0 0,8 0,2 16 3 
eamp. 2 1 MT 823 644-11 4,8 0,7 0,2 15 3 
eamp. 2 / MT 829 645-7 5,1 0,8 0,2 12 1 
eamp. 2 / MT 831 645-9 5,0 0,8 0,2 15 2 
camp. 2 / MT 841 647-9 4,7 0,5 0,2 18 1 
eamp.2 1 MT 856 649-3 5,0 0,5 0,2 14 1 
eamp.2 1 MT 857 649-4 5,0 0,5 0,2 20 1 
eamp. 2 1 MT-uI 52 919-3 5,1 0,7 0,2 24 2 

Areias Quartzosas Vcrrnell,as e Amarelas 
(cutróficas) can P1 155 469-5 6,1 0,1 1,7 45 2 

se MT 723 630-11 5,9 0,1 1,4 94 1 
se MT 201 564-3 5,8 0,0 2,3 29 O 
se MT 376 590-3 5,4 0,6 1,6 55 2 
se GO 517 604-10 5,6 0,1 1,1 19 1 
sejbabaçu MT 129 454-9 6,4 0,0 3,8 77 54 
se/babaçu MT 131 454-11 6,4 0,0 3,8 130 77 
se/babaçu GO 457 598-9 6,1 0,0 6,2 62 45 
se/babaçu GO 475 600-6 5,9 0,0 2,7 19 2 
se/babaçu GO 476 600-7 5,8 0,2 3,6 77 1 

Brunizem Avermelhado cd MT 135 455-4 6,5 0,0 10,3 138 5 
cd MT 125 454-5 6,2 0,0 8,8 200 6 
se GO 659 623-7 6,2 0,0 7,7 187 1 
se GO 665 624-2 5,7 0,1 8,1 107 <1 
se GO 667 624-5 7,0 0,0 11,2 96 38 
se GO 670 624-8 6,4 0,0 10,2 200 1 
se GO 675 625-2 0,6 0,0 8,7 163 <1 



1 	N('MEItO lIAS RESULTADO DAS ANÁLISES 

FASE LOCALI- 
ZAÇÃO CATÍONS PERMUTÁVEIS 

FNIDADE DE SOLO VEGE- ijil EM 
Ácu& ASSIMI- TAçÁO' ESTAI)0 

. 
_______________ 

CAMPO LAB. 1;2.5 LÁ VEIA 
AI'' Ca + Mg K' ppni 

inE/ 1 OOg mEu OOg PP''' 

Brunizem Avertitelliatlo se GO 703 627-10 5,9 0,0 7,9 146 

Se GO 707 629-4 6,1 0,0 12,0 146 1 

railip. Mi' 765 635-4 5,9 0,0 11,2 200 1 

Laterita llidroniórriea I)istróíiea ((te váriea) lv (10 525 614-9 4,5 1,1 1,3 92 7 

lv (10 465 599-6 4,9 1,1 0,4 36 2 

e GO 526 614-10 5,1 0,6 0,1 8 1 

e (10 527 605-8 4,8 0,7 0,2 18 1 

GO 528 605-9 4,9 0,6 0,2 22 3 

GO 705 629-2 4,8 3,7 0,8 42 3 

e Mi' 345 585-1 5,1) 0,6 0,3 21 1 
1 . Ml' 45 545-6 5,5 0,6 1,0 17 <1 

cv MT 143 456-3 5,0 3,4 2,1 67 11 

iv MT 128 4:4-8 5,1 1,1 1,7 57 5 

(V GO 599 616-5 5,3 0,3 0,2 22 <1 

cv (3') 600 616-7 5,1 1,2 0,2 33 1 

cv (3) 635 620-4 4,7 1,1 0,5 40 1 

cv GO 652 622-1 5,4 0,7 0,3 35 1 

cv MT 145 453-6 5,7 0,1 1,2 22 2 

VV MT 130 454-10 4,9 1,4 1,2 35 8 

cv MT 127 454-7 5,4 1,0 2,6 78 4 

cv Ml' 126 454-6 5,1) 1,2 0,2 34 3 

cv m r 110 416-9 4,7 2,0 0,3 35 1 

CV O) 632 620-1 5;2 0,9 0,5 30 2 

Lalerita 	1 lidromórfica 	I)ist rófica (de 	terre- 
nos elevados) e (II) 416 594-1 5,1 0,7 0,3 5E 1 

e (II) 417 594-5 5,2 0,6 0,5 58 1 

e GO 422 594-10 4,8 0,7 0,7 69 1 

e GO 429 5957 5,3 0,5 (1,5 40 1 

e GIl 440 597-1 4,4 0,5 0,2 23 1 

e GO 455 594-6 5,2 0,8 0,1 75 1 

e GO 461 539-2 5,0 0,6 0,1 15 1 

e (li 532 (;03-3 5,1 1,0 0,2 37 2 

e O) 533 606-4 5,5 0,2 1,3 52 2 

e MT 30 311-8 4,9 2,7 0,3 58 22 

Ml' 148 456-8 5,3 II) 2,7 52 3 

e Mi' 100 415-10 5,3 1,5 1,8 195 5 

e SIT 334 584-3 5,2 1,3 0,3 34 1 

La teri Ia II id roniórfica Eu trAfica (dc terrenos 
elevados) se/b,tlmçii MT 141 456-4 5,7 0,1 2,5 50 4 

se/halrnçu i\IT 317 585-7 5,7 0,1 3,5 89 11 

se/babaçu MT 114 453-4 5,6 0,3 5,8 200 25 

Laicril iço Bruno Avermelhado !)ist rófico eamp. MI' 764 635-3 5,5 0,5 5,1 143 1 

Camnp. MT 52 320-1 5,1 0,5 7,1 86 1 

eimnp. MT 51 310-11 5,4 0,3 7,4 91 1 

Laleritico Bruno Avermelhado Eutrófiro se (11) 681 625-11 5,9 0,0 8,7 123 1 

se GO 45 319-6 6,2 0,0 13,7 121 7 
(10 44 319-3 6,5 0,0 12,4 27 33 
GO 411 593-9 5,5 0,1 5,0 83 <1 

sei GO 486 601-7 7,1 (1,0 14,4 >200 77 
(10 487 601-8 6,0 0,0 7,6 140 <1 

Latosol Amarelo (distrófico) textura argilosa 5V AM 62 333-1 4,1 1,5 0,3 21 1 
RIt 68 333-7 5,4 1,7 1,1 163 2 

ssv 1111 67 333-6 5,1 0,7 0,3 14 2 

Latosol 	AtuareI,, (ilisirófico) 	IextLlra 	nu'dia e l R 64 333-3 5,1 0,5 0,3 10 1 

Latosol Roxo (distrófico) textura argilosa se MT 193 563-6 4,8 2,0 1,7 63 2 

se MT 59 320-9 5,1 1,6 1,1 78 1 

se GO 310 559-1 5,3 0,2 1,7 115 25 

se GO 567 610-4 5,3 0,7 2,2 46 3 
MT 195 562-8 4,8 1,4 2,1 65 2 
MT 109 564-1 4,7 2,5 0,5 53 2 

ssv MT 793 (;39-7 5,0 0,7 3,1 175 2 

MT 794 639-8 5,0 1,0 1,5 47 2 
MT 705 (33)-10 5,2 0,4 4,8 195 5 
MT 796 639-11 4,8 1,0 1,9 64 <1 

sv MT 797 640-1 4,7 1,8 1,5 56 1 

ssv MT 805 640-9 4,7 2,2 0,6 35 1 

ssv MT 55 320-4 4,9 1,8 2,6 195 2 

e MT 17 212-7 4,7 1,6 0,4 66 2 

e MT 18 212-8 4,7 1,5 1,4 27 2 

e MT 95 415-4 5,3 1,7 1,5 62 1 

e MT 119 453-9 5,3 0,5 0,5 43 3 

e MT 122 454-1 5,6 0,1 0,5 32 1 

e MT 165 559-2 4,8 2,5 1,5 32 
e MT 166 559-3 5,1 1,3 0,6 37 1 
e MT 170 559-7 5,3 0,5 1,2 50 1 

e MT 171 559-8 5,3 0,7 0,7 40 1 

e MT 172 559-10 4,9 1,2 3,3 70 1 
e MT 173 559-11 5,0 0,7 4,1 75 
e MT 174 560-6 5,1 0,5 3,7 63 1 
e MT 178 560-11 4,5 1,9 1,0 37 1 
e MT 179 562-1 4,6 1,8 0,8 37 2 
e MT 180 562-3 4,8 1,6 0,5 29 1 



NCME1tO DAS 
I1ESUCFADO DAS ANÁLISES 

FASE LOCALI- 

UNIDADE DE SOLO VE- POU pIE EM CATIONS 1'EItMUTÁVEIS 
li 

TAÇÃO" ESTADO ÁGUA  ASSIM!- 
CAMPO LAB. 1:2.5 LAVa 

~ ppm 
mE;IOOg 

inE40g pprn 

Latosol Roxo (disirófico) tcxtura argilosa 	e MT 181 562-4 4,7 1,5 0,9 28 
e MT 182 532-5 5,0 1,0 1,2 42 4 
e MT 1S3 502-6 5,0 0,7 1,2 22 
e MT 184 562-7 4,6 1,9 3,7 105 2 
e Ml' 185 562-8 4,6 1,7 3,6 98 3 
e Ml' 191 563-4 4,8 2,2 2,2 51 
e GO 43 319-2 5,3 0,4 1,1 27 1 
e MT 220 566-2 4,9 1,9 1,0 54 1 
e MT 221 536-3 4,8 2,0 0,4 31 1 
e MT 222 566-4 5,2 1,1 3,7 59 1 
e MT 223 566-5 5,1) 1,9 2,3 47 1 
e MT 230 567-2 4,8 2,3 0.4 33 1 
e MT 252 570-4 5,1 1,9 0,8 43 1 
e MT 253 570-5 4,8 1,6 0,7 26 1 
e MT 254 570-6 4,6 3,4 1,3 41 1 
e MT 261 571-4 5,5 1,0 3,1 44 2 
e MT 281 573-7 4,9 1,8 3,5 80 2 
e Mt 233 573-o 4,6 1,1 0,6 44 1 
e MT 284 573-10 4,5 1,4 0,8 >200 1 
o MT 285 573-11 4,6 1,6 0,7 58 1 
o MT 290 574-11 4,9 1,0 2,4 41 1 
e MT 323 583-2 5,2 1,5 0,5 42 2 
e MT 325 583-5 5,5 1,3 4,1 53 1 
e MT 327 583-7 4,8 0,7 0,1 23 <1 
e MI' 387 591-5 5,1 1,7 0,4 31 <1 
e MT 733 631-11 4,8 1,9 0,9 45 2 
e GO 4 183-4 4,9 0,4 0,8 31 5 
e GO 12 212-2 4,7 0,3 0,1 23 1 
e GO 40 318-11 5,2 0,5 2,7 94 1 
e GO 39 318-10 5,2 0,8 0,4 35 
e GO 21 211-1 4,8 0,2 1,2 62 4 
e GO 311 579-7 5,0 0,1 2,5 115 3 
e (10 312 579-8 5,1 0,4 0,8 72 8 
e GO 442 597-3 5,0 0,4 0,3 26 1 
e GO 553 608-11 5,3 0,3 0,9 41 2 
e GO 554 609-1 5,4 0,2 1,5 86 <1 
e GO 555 609-2 5,1 0,9 0,7 89 2 
e GO 556 609-3 5,5 0,2 0,7 31 <1 
e GO 570 610-7 5,2 0,3 0,3 23 1 
e (40 579 611-6 5,8 0,3 2,5 78 2 
e GO 580 611-7 5,5 0,3 3,0 33 5 
e GO 581 611-8 5,3 0,2 0,6 14 1 
e GO 584 614-11 5,1 0,1 1,7 36 <1 
e GO 585 615-1 5,3 0,1 1,8 93 3 
eamp. 2 / MT 56 320-5 4,9 1,8 1,3 35 2 
earnp. 2 / MT 92 415-1 5,2 2,2 1,2 62 1 
carnp. 2 / MT 191 563-7 4,6 2,8 1,4 123 1 
eamp. 2 / MT 198 563-11 4,7 2,0 0,9 28 1 
eamp. 2/ MT 200 564-2 5,0 1,4 3,2 48 1 
eamp. 2 1 MT 93 415-2 5,4 0,8 2,5 55 1 
eamp. 2 1 MT 215 565-8 5,0 1,6 1,8 31 1 
eamp. 2 1 MT 229 567-1 4,9 2,0 0,5 72 1 
carnp. 2 / MT 236 567-9 5,0 1,9 1,3 60 1 
earnl). 2 / MT 218 565-11 5,0 1,9 1,7 47 1 
earnp.2 / ),IT 225 560-8 5,0 2,2 1,5 82 1 
eampY/ MT 232 567-4 4,9 2,9 1,5 95 1 
eamp.2 1 MT 240 569-2 4,5 1,6 0,7 36 1 
eamp. 2 / MT 241 569-3 4,3 1,5 0,7 35 1 
eamp. 2 1 MT 242 569-4 4,3 1,6 0,4 38 1 
eamp. 2 1 MT 213 569-5 4,7 0,2 0,8 >200 1 
eamp. 2 / MT 248 569-11 4,7 1,8 3,0 47 1 
eamp. 2 1 MT 249 570-1 4,6 2,0 2,0 55 3 
eamp.2 J MT 250 570-2 4,7 1,8 2,4 50 1 
eamp.2 1 MT 730 631-8 5,1 2,6 2,0 40 1 
ea!np, 2 / MT 731 631-9 5,0 2,2 0,5 48 1 
earnp. 2 1 MT 782 638-6 4,7 3,4 (),6 27 1 
eamp. 2 f MT 787 639-1 4,0 1,8 0,9 38 1 
camp. 2 ( MT 788 639-2 4,9 1,8 0,8 30 1 
c'amp. 2 / MT 789 639-3 5,0 1,9 1,2 38 1 
camp. 2 / Ml' 790 639-4 5,0 2,2 1,7 38 1 

ln eap.2/ MT 791 -  639-5 5,1 1,1 3,2 33 1 
earnp. 2 / MT 798 640-2 4,8 2,1 0,8 52 1 
oarnp. 2 / MT 802 640-6 4,9 2,1 0,8 41 1 
earnpY/ MT 813 611-8 5,0 1,9 0,7 50 2 
eamp. 2/ MT 815 641-10 4,6 2,2 0,2 27 2 
earnp. 2 / MT 816 644-3 5,0 2,2 0,8 40 1 
eamp. 2/ l'U1' 817 644-5 4,9 2,1 0,4 24 
eamp. 2/ MT 850 648-7 5,1 1,1 2,1 >200 1 

Latosol Roxo (cutrófico) (ext tira argilosa 	se MT 120 453-10 7,1 0,0 15,0 200 3 
se MT 121 453-11 7,2 0,0 15,1 230 2 
se MT 187 562-10 6,1 0,0 10,7 >200 3 



NÚMERO DAS 
RESULTADO DAS ANÁLISES AMOSTRAS 

FASE LOCAL!- 

UNIDADE DE SOLO 
DE 

VEGE- 
ZAÇÃO 

POR plI EM CATIONS PERMUTÁVEIS E P 
TAÇÃO" ESTADO ÁGUA  ASSIM!- 

CAMPO LAB. 1:2.5 1 i 
a LÁVEL 

A1 C
+ 	

+ ppm 
mE/lOOg mE/lOOg ppm 

Latosol Roxo (eutrófico) textura argilosa se MT 235 567-8 6,8 0,0 12,9 195 6 
se IsIT 57 320-7 6,0 0,0 9,3 195 2 
se MT 177 560-9 5,7 0,1 8,0 165 
se MT 188 562-11 5,6 0,2 5,7 87 1 
se MT 207 571-10 5,9 0,2 9,9 88 
se GO 574 611-1 5,9 0,0 4,0 105 27 
$e GO 577 611-4 6,4 0,0 7,5 >200 29 
se GO 568 610-5 5,9 0,1 4,4 50 10 
se GO 576 611-3 5,6 0,2 3,2 39 5 
se GO 578 611-5 5,8 0,0 4,2 81 23 
se GO 586 615-2 5,7 0,1 5,7 >200 1 
ssv MT 203 564-6 5,8 0,0 3,1 79 7 
88V MT 234 567-6 5,9 0,2 5,6 >200 1 
ransiçân 

se /ea/ MT 238 567-11 5,2 1,6 8,8 76 1 
transição 
sc/e 3/ MT 255 570-7 5,5 1,0 6,9 108 1 
tritisição 

MT 256 570-8 5,9 2,0 8,6 132 1 
transição 
se/e 51 MT 257 570-9 5,6 0,6 7,1 97 10 
transição 
sejcal MT 244 509-6 5,2 0,5 0,6 103 1 
transição 
8e1c3/ MT 175 500-7 5,3 0,3 3,3 200 1 
transição 
8e1c 31 MT 176 530-8 5,2 0,2 4,5 200 1 
transição 
se/e 31 MT 186 502-9 5,0 0,4 7,4 125 1 
transição 
se/c 31 MT 215 509-7 5,1 0,3 5,6 132 1 
transição 
se/e31 MT 246 569-8 5,0 0,7 3,9 97 1 
transição 
5e 1'e 3/ MT 247 569-10 4,8 0,8 4,3 133 1 

Latosol Vermelho .%inarelo (distrófico) 	tex- 
tura argilosa se MT 32 311-10 5,2 1,7 1,9 164 1 

se GO 536 606-7 5,3 0,4 1,4 31 O 
o MT 15 212-5 4,7 1,1 0,1 35 2 
o MT 31 311-9 5,3 0,2 0,4 31 1 
e MT 101 415-11 4,7 1,1 0,1 35 2 
e MT 103 416-2 5,3 1,4 0,3 74 1 
e MT 113 453-2 5,7 0,3 2,4 74 2 

MT 116 453-6 5,4 0,9 0,2 24 2 
e MT 117 453-7 5,2 0,9 0,8 24 3 
e MT 169 559-O 5,4 0,3 0,3 30 1 
e MT 324 583-4 4,9 1,8 0,4 45 1 
e MT 338 534-8 5,4 0,5 0,1 23 <1 
e MT 371 589-8 5,1 1,0 0,1 28 1 
e MT 388 591-6 5,1 0,8 0,4 30 <1 
e MT 364 589-1 5,3 0,6 0,1 27 1 
e GO 2 204-5 4,7 1,6 0,2 35 1 
o GO 24 211-4 4,5 0,8 0,2 20 1 
e GO 26 211-7 4,5 0,8 0,2 16 1 
c GO 303 556-11 4,5 0,5 0,5 200 1 
e GO 316 581-5 4,7 (',5 0,4 200 1 
o GO 437 536-4 5,4 0,2 0,4 10 <1 
e GO 449 597-11 5,0 0,2 0,2 23 <1 
e GO 484 601-5 5,3 0,4 1,0 48 1 
e GO 491 602-4 5,1 0,4 0,3 25 <1 
e GO 5 U 603-4 5,2 0,3 0,3 25 <1 
e GO 502 603-5 5,1 0,4 0,3 28 <1 
e GO 503 603-6 4,9 0,5 0,3 23 <1 
e GO 501 6C3-7 4,9 0,4 0,4 34 <1 
e GO 507 603-10 4,6 0,4 0,1 25 <1 
e GO 521 605-3 5,0 0,7 0,4 47 <1 
e GO 524 605-7 5,2 0,4 1,2 50 1 
o GO 530 605-11 4,8 0,7 0,3 63 1 
e GO 531 606-1 5,0 0,6 0,7 44 1 
c GO 590 615-7 4,7 0,8 0,2 25 <1 
o GO 593 615-10 5,0 0,5 0,3 25 <1 
O GO 598 616-4 4,8 0,8 0,2 32 <0 
o GO 601 616-8 5,0 0,4 0,3 47 <1 
e GO 605 617-1 4,7 0,3 0,1 17 <1 
e GO 608 617-4 5,0 0,7 0,2 32 <1 
e GO 609 617-5 4,5 0,9 0,2 39 <1 
o GO 611 617-8 4,8 0,7 0,1 32 <1 
o GO 612 618-1 5,3 0,7 0,0 30 1 
e GO 613 618-2 5,0 0,5 0,1 25 <1 
e GO 614 618-3 4,9 0,5 0,1 28 <1 
e GO 615 618-4 5,0 0,6 0,1 27 <1 



FASE LOCAL!- 

NÚMERO DAS 
AMOSTRAS I1ESULTADO DAS ANÁLISES 

UNIDADE DE SOLO DE ZAÇÃO 
CATIONS I'EUMUTÁVEIS VEGE- POR pll EM 1' 

TAÇÃO"  ESTADO ÁGUA _____________________ ASSIM!- 

Cat + CAMPO LAB. 1:2.5 LÁVEL 

rnE/lOOg + ug 1 pprn 

rnE/lOJg I'P" 

LatosiVer,,ielbo Amarelo (distrófico) textura 
GO 619 618-9 5,3 1,2 1,2 80 

e GO 621 618-11 5,2 1,2 0,5 107 <1 
e GO 623 619-2 5,1 0,0 0,1 32 

GO 639 620-8 5,3 0,5 0,1 40 
e GO 644 621-4 5,2 0,6 0,2 32 1 
e GO 647 621-7 5,1 0,4 0,2 28 <1 

GO 650 621-10 5,7 0,4 0,1 a2 
e GO 653 622-3 5,3 1,0 0, 31 1 
e GO 656 623-4 5,3 0,8 0,1 68 
e GO 660 623-8 5,0 1,1 0,4 61 

(O 663 623-11 5,0 1,3 0,1 44 <1 
e GO 668 624-6 5,2 1,9 0,2 57 
e GO 671 624-9 5,2 0,8 0,4 47 1 
e GO 672 624-10. 5,0 1,6 0,1 31 <1 

GO 673 624-11 4,9 3,6 0,6 141 
o GO 677 625-4 5,0 0,7 0,6 66 

GO 678 625-6 5,5 0,6 0,3 45 
GO 679 628-11 4,9 1,8 0,3 66 1 

e GO 680 625-7 5,4 0,6 0,8 4 <1 
e GO 681 625-8 4,7 1,3 0,2 36 
e GO 683 625-10 5,1 2,6 0,5 132 1 
e GO 688 623-4 5,4 0,5 0,2 as <1 
e (1O 689 626-5 5,2 0,7 0,3 39 
e GO 690 626-7 5,4 0,8 0,2 40 <1 
e GO 691 626-8 5,1 0,5 0,2 21) <1 
e GO 692 626-9 5,0 0,5 0,2 33 
e GO 696 627-2 5,2 0,7 0,2 84 <1 
e GO 697 627-3 4,9 0,7 0,1 33 <1 
e GO 699 627-5 5,5 0,3 0,2 20 <1 
e GO 700 627-6 5,1 0,6 0,2 24 <1 

DF 72 370-4 4,9 0,7 0,3 27 
e Dl' 77 370-8 4,8 1,5 0,3 43 
e Dl' 81 371-3 5,1 3,2 0,1 109 2 
e Dl' 84 370-5 4,9 2,4 0,6 109 1 
e DF 89 371-10 5,0 1,8 0,4 43 1 
e Dl' 90 370-11 5,1 0,6 0,4 20 1 
carnp. 2 1 MT 98 415-8 5,2 1,2 0,1 35 1 
eamp. 2 1 MT 192 563-5 5,1 0,8 0,5 33 1 
earnp. 2 1 MT 196 563-9 4,9 1,2 3,6 18 2 
eamp. 21 MT 197 563-10 4,8 0,9 0,2 15 1 
eamp. 21 MT 390 591-8 5,1 1,1 0,2 22 <1 
eamp. 21 MT 806 640-11 5,0 0,8 Pj 25 1 
eamp. 2 1 MT 243 569-5 4,7 0,2 (',S >2(X) 1 
eamp. 21 GO 607 617-3 4,8 0,4 0,1 34 <1 
eatnp. 2 1 GO 624 619-3 5,2 1,3 0,4 66 <1 
camp. 21 GO 637 620-6 5,4 0,3 0,4 47 <1 
eamp.21 GO 13 212-3 5,0 0,3 0,1 27 1 Latosol %'erntelho Amarelo (eutr6fico) textura 

argilosa se MT 34 312-1 6,5 0,0 8,6 195 7 se MT 132 455-1 5,8 0,0 10,9 175 3 se GO 535 606-6 5,9 0,1 2,5 67 1 se GO 307 558-7 5,3 0,1 4,5 200 2 se GO 538 606-9 &S 0,1 2,6 72 2 se GO 540 t06-11 6,0 0,0 3,0 103 3 se GO 543 607-4 5,9 0,1 3,0 SI ci se co 544 607-5 6,1 0,0 4,1 65 <1 
Latosol Vennelho Amarelo (ilistr6fico) textura 

se GO 865 660-10 5,9 0,0 4,0 55 1 
média Cas P1 158 469-8 4,9 0,5 0,5 35 3 caa P1 157 469-7 5,0 0,5 0,5 30 2 coa P1 152 469-2 4,6 0,7 0,7 20 2 e MT 273 572-9 4,9 1,0 0,2 28 1 e MT 333 584-2 5,3 0,8 0,3 21 1 e MT 349 585-9 5,6 0,1 1,5 45 <1 e MT 356 586-5 5,7 0,3 1,5 38 2 e MT 715 630-2 5,5 0,2 1,3 40 1 e MT 822 644-10 5,0 0,6 0,2 14 1 e MT 836 647-3 4,6 0,8 0,2 14 4 e GO 458 598-10 5,2 0,5 0,1 23 e GO 479 600-11 5,3 0,4 0,1 23 1 o GO 558 609-5 5,5 0,2 1,3 38 <1 e GO 559 609-6 4,9 048 0,6 23 ci e GO 610 617-6 4,9 0,9 0,2 35 <1 e GO 616 618-5 5,1 0,7 0,4 29 <1 e GO 645 621-5 5,1 0,6 0,2 29 1 e GO 666 621-3 5,1 1,1 0,5 54 2 e GO 706 629-3 4,9 0,5 0,6 21 4 e 

eamp. 2 1 
DF 
MT 

70 370-2 4,9 0,9 0,1 23 1 
343 585-2 5,2 0,5 0,2 27 eamp. 21 MT 779 638-3 5,1 1,1 0,2 21 1 camp. 11 GO 651 621-11 5,5 0,3 0,3 21 <1 



NUMEI4O DAS 
AMOSTIIAS 

FASE LOCAL!- 
DE ZAÇÃO 

VIT E- P011 
TAÇÃO" ESTADO ÁGUA 

CAMPO 	LAB. 1:2.5 

UNI] )A DE DE 8014) 

RESULTADO lIAS ANÁLISES 

CATÍONS PEI1MLT'i'ÁVEIS 

Al~l
CR + 

mE/lOOg + Slg 
 mEIU(lg 

P 
ASSIMI-
1ÁvEr4 

ppili 

ppili 

Latos.,! 	Veriorlin, [se,,,,, (tlistr6fko) lextitra 
argit.is,t 	 se MT 202 561-5 5,6 (',I 1,4 40 7 

se MT 209 565-1 4,7 1,8 (1,5 33 3 
se MT 210 565-2 4,9 1,0 0,3 19 1 
se MT 216 565-9 5,4 0,2 2,1 48 4 
se GO 871 880-1 4,8 0,5 2,3 62 1 
se GO 38 318-9 4,8 1,0 0,5 20 2 
se (10 49 319-5 5,5 0,2 2,4 82 1 
se GO 412 593-10 4,7 1,3 0,6 76 < 1 
se GO 421 594-9 4,6 1,0 1',2 311 <1 

GO 463 599-4 5,)) 1,)) 1() >200 2 
SC GO 509 (104-1 5,3 0,2 1,6 55 <1 
se GO 514 604-7 4,9 0,5 0,7 43 <1 
se GO 515 604-8 4,3 1,1) 0,7 39 <1 
elal,aç,' GO 452 598-3 5,2 0,8 1,5 58 1 

e MT 10 210-10 4,8 1,1 (1,1 23 
e MT 102 416-1 5,1 1,3 0,3 43 1 
e i\IT 115 453-5 5,2 1,3 0,5 33 2 
C Ml' 167 559-4 5,3 0,3 2,0 38 

MT 168 559-5 5,3 0,3 (1 7 32 
e MT 204 564-7 5,0 0,9 02 1 0 1 
e MT 205 564-8 5,0 1,2 0,1 21 2 

MT 206 564-9 4,9 1,5 0,2 30 2 
e MI' 207 564-10 4,8 0,1 0,1 18 2 
e Ml' 208 564-11 4,9 1,7 0,5 17 1 
e MT 219 E63-1 5,0 0,9 0,4 18 2 
e MT 226 566-9 4,9 1,9 0,8 29 1 
e MT 231 567-3 5,1 0,6 0,6 47 1 
e MT 239 569-1 4,2 1,1 0,5 >200 2 
e MT 258 570-11 4,4 1,2 0,8 80 1 
e MT 259 572-4 4,3 0,8 1,4 180 1 
e M1' 260 571-3 4,9 0,7 2,3 >200 7 

MT 262 571-5 5,1 1,4 1,2 67 1 
e MT 266 571-9 4,6 1,4 0,4 35 2 
e MT 275 572-11 4,2 1,1 0,4 112 1 
e Ml' 279 573-5 4,6 0,9 (1,3 24 2 
e 2'-1T 280 573-6 4,4 1,0 II 88 8 
e MT 282 573-8 4,8 1,2 1,3 31 1 

MT 287 571-8 4,6 1,2 0,3 22 1 
i\IT 289 574-10 4,6 1,4 0,6 53 1 

e MI' 291 575-1 5,0 1,1 0,2 22 3 
e MT 293 57-3 4,8 1,0 0,3 40 2 
e MT 295 575-3 4,1 1,4 0,3 128 5 

MT 329 583-9 5,0 1,0 0,3 2)) 1 
e MT 331 583-11 5,0 1,2 0,1 27 1 

MT 335 581-5 5,1 1,4 0,2 31 <1 
e MT 336 584-6 5,1 1,2 0,1 31 <1 
e MI' 337 584-7 4,9 1,5 0,2 34 <1 
e MT 339 584-9 5,1 1,5 0,2 31 1 
e TlT 340 581-10 5,1 1,0 0,6 23 <1 

?'IT 341 584-11 4,9 0,8 0,1 20 <1 
e T'ilT 342 585-1 5,1 0,6 0,2 29 <1 
e Ml' 351 85-11 5,3 0,5 V,l 24 <1 
e MT 357 586-7 5,4 1,3 0,3 34 1 

MT 358 586-8 5,2 1,1 0,2 36 1 
e MT 360 586-10 5,3 1,0 0,1 31 1 
e MT 361 586-11 4,8 1,1 o,1 24 
e N 1 T 363 588-11 5,1 1,2 0,2 33 <1 
e ?U T 367 589-4 5,1 0, 0,! 2-3 <1 
e MT 382 590-9 5,1 1,0 0,1 21 1 
e MT 389 5U-7 4,8 1,1 0,1 20 <1 
e MT 391 591-9 4,9 1,1 0,1 22 1 
e MT 392 591-10 4,8 1,4 0,2 28 <1 
e MT 393 591-11 4,6 1,3 0,3 27 
e Ml' 408 593-6 4,8 1,2 0,4 24 1 
e MT 735 632-3 5,4 (1,5 1,5 31 1 

MT 812 641-7 4,8 1,8 0,2 25 2 
e GO 3 183-3 4,8 0,7 0,2 31 7 
e GO 11 212-1 4,9 0,5 0,1 27 1 
e (10 14 212-4 4,9 0,8 0,1 27 2 
e (10 25 211-6 4,8 0,8 0,2 27 
e GO 48 319-9 5,3 0,3 0,6 58 1 
e (10 302 556-10 4,6 0,2 0,7 200 1 
e GO 304 558-4 4,8 0,3 (1,3 >200 1 
e GO 306 558-6 4,7 (),6 1,5 155 
e (10 309 558-9 5,2 0,4 0,9 82 5 
e (10 313 579-10 4,9 0,6 0,3 122 1 
e GO 314 576-11 4,8 0,6 0,2 40 1 
e GO 315 581-4 4,9 0,5 0,2 47 1 
e CO 432 595-10 5,2 0,5 0,9 67 <1 
e GO 436 596-3 5,1 0,6 0,5 27 <1 
e GO 470 600-1 4,9 1,7 4,3 31 <1 



FASE LOCALI- 

NflMERO DAS 
AMOSTRAS RESULTADO DÁS ANÁLISES 

DE ZAÇÃO CATIONS PERMUTÁVEIS 
flHDADE DE SOLO VEGE- POR 

TAÇÃO" ESTADO EM ASSIMI- 

Ca 	+ 1 CAMPO LAB. ÁGUA LÁVEL 
1:2.5 A14 + i 	ppm 

mE/100g mE/100g ppm 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura argilosa e GO 481 601-2 5,1 0,2 0,1 17 <1 

e GO 483 601-4 5,1 0,7 0,1 24 <1 
o GO 490 602-3 5,1 0,3 0,4 30 <1 
e GO 492 602-5 5,0 0,8 0,4 48 <1 
e GO 494 602-7 5,0 0,5 0,3 33 1 
e GO 495 602-8 4,5 0,7 0,3 35 <1 
e GO 497 602-10 4,6 0,8 0,4 38 1 
e GO 498 602-11 5,0 0,5 1,9 44 1 
e GO 499 603-1 5,0 0,5 0,2 22 <1 
O GO 500 603-2 5,1 0,5 0,2 34 1 
e GO 506 603-9 5,1 0,2 0,8 33 <1 
e GO 512 604-5 5,5 0,3 0,7 37 <1 
e GO 513 604-6 5,3 0,3 0,3 32 <1 
c GO 518 604-11 5,2 0,2 0,6 28 <1 
e GO 547 607-8 5,2 0,3 0,9 69 <1 
e GO 550 607-11 5,5 0,2 1,2 78 <1 
e GO 551 608-9 5,1 0,5 0,7 50 1 
e GO 557 609-4 4,0 0,6 0,5 28 <1 
e GO 560 609-7 4,6 1,3 0,2 34 1 
o GO 562 609-10 4,6 1,2 0,7 25 1 
o GO 563 609-11 4,5 1,0 0,5 19 <1 
o GO 565 610-2 4,7 0,9 0,3 32 1 
e GO 588 615-4 5,2 0,2 0,5 30 <1 
o GO 589 615-6 5,4 0,2 1,4 34 cl 
e GO 604 616-11 4,8 1,1 0,2 34 <1 
o GO 622 619-1 5,1 1,4 0,4 32 <1 
o GO 625 619-4 5,2 0,6 0,3 33 <1 
e GO 626 619-5 5,3 1,5 0,6 90 <1 
o GO 627 619-6 5,4 0,6 0,1 38 <1 
e GO 640 620-9 5,1 0,9 0,3 43 1 
e GO 646 621-6 5,7 0,2 0,5 49 <1 
e GO 654 623-1 5,2 0,8 0,9 78 <1 
o GO 655 623-2 5,5 0,5 0,3 54 <1 
e GO 662 623-10 4,7 0,8 0,1 43 1 
o GO 664 624-1 4,8 1,7 0,2 41 1 
e GO 669 624-7 5,3 1,0 0,2 45 <1 
o GO 694 626-11 5,6 0,3 1,3 75 <1 
e GO 702 627-9 5,0 0,8 0,2 62 <1 
o GO 704 629-1 4,7 1,4 0,5 55 1 
o DP 76 370-7 4,9 1,0 0,5 23 1 
o DP 78 370-9 1,9 1,9 0,3 27 1 
e Dl' 85 371-6 4,9 2,0 0,4 31 1 
e Dl' 87 371-8 5,2 0,7 0,3 23 1 
e RR 66 335-5 5,0 0,5 1,1 24 1 
eamp.21 MT 189 563-1 5,1 1,0 0,6 32 1 
camp.2 1 MT 190 563-2 5,0 0,8 1,8 29 
eamp.2/ MT 228 566-11 5,2 0,8 1,9 39 1 
eamp. 81 MT 328 583-8 4,8 0,7 0,1 23 <1 
earnp. 21 MT 369 589-6 5,1 1,2 0,2 32 <1 
camp. 21 MT 368 589-5 4,6 1,1 0,2 20 1 
camp.2 1 MT 370 589-7 4,9 1,4 0,1 29 1 
eamp.21 MT 766 635-6 5,4 0,7 1,1 115 1 
eamp.21 MT 814 641-9 5,0 1,6 1,1 45 <1 
eamp.2/ MT 851 648-9 5,0 1,1 0,6 26 2 
eamp. 2f MT 852 648-10 5,1 0,7 0,6 28 3 
eamp. 21 MT 853 648-11 4,8 2,0 0,4 33 1 
camp. 2/ GO 638 620-7 5,3 0,7 0,3 36 1 

Latosol Vermelho Escuro (outrófico) textura 
argilosa se MT 217 656-10 5,9 0,0 3,2 33 3 

se MT 28 211-9 6,2 0,0 5,0 86 3 
se MT 400 592-8 5,9 0,0 6,6 53 4 
se GO 415 594-2 5,9 0,0 8,5 155 1 
se GO 420 594-8 5,5 0,1 2,7 123 <1 
se GO 468 599-10 5,4 0,1 3,1 80 1 
se GO 5W 604-2 5,8 0,0 5,0 28 <1 
se GO 516 604-9 5,9 0,0 8,4 70 1 
se GO 545 607-6 6,9 0,0 10,7 148 1 
se GO 546 607-7 5,8 0,2 3,9 48 <1 
se GO 548 607-9 6,3 0,1 6,4 50 3 
se GO 549 607-10 5,5 0,1 3,0 59 1 
se GO 870 753-8 6,3 0,0 10,0 150 6 
sejbabaçu GO 1 204-4 5,9 0,0 4,9 70 1 
sejbabaçu GO 467 599-8 6,1 0,0 5,9 187 1 
se/babaQu GO 472 600-3 6,0 0,0 6,7 38 1 
se/babaçu GO 473 600-4 6,0 0,0 4,8 98 5 
se/babaçu GO 474 600-5 6,2 0,0 11,2 190 1 
ssv MT-sul 23 898-7 6,6 0,0 6,5 >150 8 
ssv MT-sul 46 918-10 7,2 0,0 5,8 58 14 
ss-v MT-sul 62 920-5 6,2 0,0 5,1 107 1 
say MT 863 649-11 6,1 0,0 6,8 78 4 
ssv MT 862 649-10 6,6 0,0 6,6 119 10 



FASE LOCALI- 

NUMERO DAS 
AMOSTRAS RESULTADO DÀS ANÁLISES 

DE ZAÇÃO CATIONS PERMUTÁVEIS UNIDADE DE SOLO VEGE- POR p11 EM P 
TAÇÃO" ESTADO CAMPO LAB. ÁGUA _____________________ ASSIMI- 

12.5 
1 	1 LÁVEL tgt+ ppm 

mE/lOOg 	mE/lOOg 	ppm 

Latosol Vermelho Escuro (eutrófico) 
textura argilosa ssv/babaçu MT 104 416-3 5,7 0,1 4,8 90 2 

ssv/babaçu J\IT 105 416-4 6,2 0,0 6,0 121 3 
sv/babaça MT 138 455-8 6,4 0,0 9,2 67 77 
ssv/babaçu MT 353 586-2 7,0 0,0 6,6 >200 1 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) textura 
média se MT 29 211-10 4,7 0,9 0,7 23 2 

se MT 403 592-11 4,3 1,2 0,5 26 2 
se MT 406 593-4 5,2 0,2 1,6 27 5 
se MT 743 632-11 4,7 0,8 0,4 24 2 
se MT 770 635-10 5,1 0,5 1,0 40 <1 
se MT 747 633-5 5,3 0,4 1,2 37 2 
80 GO 20 2 12-10 4,6 0,9 0,2 12 3 
SSV MT 838 647-5 4,3 1,4 0,2 23 4 
ssv MT 212 565-4 5,4 0,3 1,5 27 7 
sSV T.IT 808 641-3 5,1 0,5 0,7 57 3 
SSV MT 821 644-9 5,0 0,7 0,3 21 2 
ssv l4T 828 645-6 5,0 0,7 1,2 48 2 
ssv MT 834 647-1 4,6 1,2 0,5 27 6 
ssv MT 837 647-4 4,9 0,5 1,3 63 6 
ssv MT 839 647-6 5,0 0,5 1,3 54 9 
ssv MT 845 648-2 4,0 1,2 0,5 28 3 
ssv MT 847 648-4 5,0 0,2 1,3 43 2 
ssv MT 848 648-5 4,0 1,6 0,2 30 2 
ssv MT 849 648-6 4,6 1,0 0,9 22 7 
ssv MT 855 649-2 4,5 0,1 0,6 30 2 
ssv MT 858 649-5 3,9 1,4 0,5 29 2 
ssv MT 859 649-6 4,9 0,5 1,1 30 O 
ssv MT 861 649-8 3,9 1,3 0,3 30 3 
ssv MT-sul 14 897-9 4,1 1,2 0,4 33 3 
ssv MT-sul 18 898-2 4,5 1,2 0,4 38 2 
ssv MT-sul 41 918-4 4,7 0,8 0,9 56 6 
ssv MT-sul 44 918-7 4,2 1,3 0,5 28 7 
ssv MT-sul 45 918-9 4,5 0,7 0,9 50 6 
ssv MT-sul 49 919-2 4,2 1,6 0,2 22 2 
58v MT-sul 55 919-8 4,6 0,7 0,8 42 3 
ssv MT-sul 4 896-8 4,9 1,2 0,5 35 2 
ssv MT-sul 7 897-1 4,9 1,2 0,6 62 3 
ssv MT-sul 11 897-5 4,5 1,5 0,7 40 4 
ssv MT-sul 17 898-1 4,6 0,7 0,7 47 2 
ssv MT-sul 19 898-3 4,3 1,4 0,4 25 1 
ssv MT-sul 25 898-10 5,0 0,7 1,1 23 1 
sss' MT-sul 28 917-1 4,4 1,4 0,5 34 2 
ssv MT-sul 29 917-2 4,8 0,5 1,5 40 4 
ssv MT-sul 30 917-3 5,1 0,7 1,0 40 2 
ssv MT-sul 43 918-6 5,2 0,5 0,9 63 2 
BSV MT-sul 54 917-7 4,3 1,0 0,4 28 2 
ssv MT-sul 59 920-2 5,3 0,5 1,5 69 2 
ssv MT-sul 3 896-7 4,8 0,7 1,0 45 1 
ssv MT-sul 12 897-6 5,6 0,2 1,7 95 4 
e MT 9 210-9 5,3 0,6 1,7 58 1 
e MT 16 212-6 5,1 0,7 0,4 20 3 
e MT 19 212-9 4,8 0,6 0,9 12 2 
o MT 53 320-2 4,6 1,2 1,1 35 2 
o MT 60 320-10 5,0 0,8 0,1 12 1 
e MT 61 320-11 5,3 0,6 2,1 20 7 
e MT 94 415-3 5,5 0,3 0,7 51 1 
e MT 99 415-9 5,2 1,2 0,2 35 1 
e MT 118 453-8 5,3 0,9 1,0 26 2 
o MT 211 565-3 4,8 0,9 0,3 10 1 
e MT 224 566-7 5,1 0,7 0,7 27 1 
e MT 227 566-10 4,9 1,2 0,3 21 1 
e MT 263 571-6 5,4 0,4 1,5 67 1 
e MT 264 571-7 5,5 0,3 1,8 44 1 
e MT 265 571-8 5,2 0,6 0,5 41 2 
e MT 268 571-11 5,1 0,9 1,3 36 2 
e MT 269 572-5 4,9 1,0 0,7 37 2 
o MT 270 572-6 5,1 0,8 0,2 35 2 
e MT 272 572-8 5,0 0,5 1,0 33 2 
o MT 274 572-10 4,9 0,7 0,3 24 1 
e MT 277 573-2 4,8 0,8 0,8 37 1 
e MT 286 574-7 5,1 0,8 0,3 22 1 
e MT 288 574-9 5,1 0,6 0,7 26 1 
e MT 292 575-2 4,7 0,7 0,2 20 4 
e MT 294 575-4 4,9 1,0 0,4 64 2 
e MT 296 575-7 4,7 0,7 0,4 93 4 



FASE LOCALI- 

NÚMERO DAS 
AMOSTRAS ItESULTA1)O DAS ANÁLISES 

DE ZAÇÃO CATIONS PERMUTÁVEIS 
UNIDADE DE SOLO VEGE-. POR p1! EM 1' 

TAÇÃO" ESTADQ CAMPO LAB. ÁGUA _____________________ ASSIM!- 
1:2.5 LÁVEL 1  

AP 1 ppm 
mE/IOOg inE/loOg ppm 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura média o MT 297 575-8 4,8 1,0 0,5 35 7 

o MT 321 582-11 5,1 0,6 0,1 49 1 
o MT 322 583-1 5,0 1,1 0,2 49 1 
e MT 401 592-9 4,9 0,5 0,4 25 2 
o MT 402 592-10 4,7 0,8 0,3 23 2 
o MT 405 593-3 4,6 0,7 0,4 16 1 
e MT 404 593-1 4,4 0,9 0,3 7 1 
e MT 407 593-5 5,0 0,9 0,4 21 1 
e MT 410 593-8 4,9 0,7 0,3 24 1 
e MT 708 629-5 5,3 0,5 0,4 19 1 
e MT 709 629-6 5,0 0,6 0,2 17 
e MT 710 629-7 5,0 0,9 0,4 23 2 
e MT 711 629-8 5,4 0,3 1,7 45 2 
e MT 716 630-3 5,1 0,7 0,2 18 1 
o MT 720 630-7 5,0 0,8 0,3 16 1 
o MT 726 631-4 5,2 0,5 0,2 26 1 
o MT 728 631-6 5,1 0,7 0,2 14 1 
o MT 729 631-7 5,0 0,6 0,1 13 1 
o MT 732 631-10 5,0 1,0 0,2 24 1 
o MT 734 632-1 5,1 0,7 0,5 23 4 
e MT 736 632-4 5,2 0,7 0,9 25 5 
o MT 744 633-1 5,5 1,0 0,4 23 2 
e MT 745 633-2 4,7 0,8 0,3 15 1 
e MT 746 633-4 4,9 1,0 0,3 22 3 
e MT 748 633-6 4,7 1,0 0,6 26 2 
e MT 749 633-7 5,3 0,4 0,8 21 1 
o MT 750 633-8 5,4 0,4 1,4 57 2 
e MT 752 634-1 5,4 0,0 0,7 28 1 
o MT 751 633-9 5,1 0,7 0,8 35 2 
e ME 753 634-2 5,6 0,1 1,6 50 3 
o MT 777 638-1 4,7 1,0 0,4 16 1 
o MT 801 640-5 4,8 1,5 0,3 32 1 
o MT 819 644-7 5,1 0,6 e,3 16 3 
o MT 820 644-8 5,1 0,7 0,1 15 1 

-Ç MT. 832 645-10 4,7 1,11 0,2 12 1 
o Ml' 833 645-11 5,2 0,6 0,7 21 1 
e MT 835 647-2 4,9 1,1 0,4 22 2 
e MT 846 648-3 4,7 0,8 0,2 23 2 
o MT 854 649-1 4,8 1,0 0,2 18 2 
o GO 41 318-7 4,8 0,9 0,1 20 2 
o GO 423 594-11 4,9 0,8 0,5 76 1 
o GO 453 598-4 5,0 0,9 0,2 26 <1 
o GO 460 599-1 5,1 0,7 0,2 24 1 
c GO 561 609-8 4,8 0,7 0,6 25 <1 
e GO 564 610-1 5,0 0,6 0,2 17 1 
e GO 566 610-3 5,4 0,6 0,2 27 <1 
e GO 569 610-4 5,5 0,3 0,4 58 1 
e GO 571 610-8 5,4 0,3 1,1 40 <1 
e GO 582 611-9 4,8 0,6 0,2 14 1 
e GO 583 611-10 5,2 0,4 0,7 40 1 
o GO 587 615-3 5,1 0,5 1,2 48 2 
o GO 628 619-7 5,0 1,4 0,1 32 1 
camp. 21 MT 780 638-4 5,1 0,9 0,2 21 2 
eamp. 21 GO 783 632-.7 5,2 0,9 0,3 34 1 
camp. 21 Ml' 784 638-9 5,1 1,3 0,9 26 1 
eamp. 21 MT 785 638-10 5,2 0,8 0,5 22 1 
eamp.t/ TsIT 786 638-11 5,0 1,3 0,5 32 1 
camp. 2/. MT 792 639-6 5,4 0,3 0,5 28 <1 
camp. 21 

. 	 MT 799 640-3 5,1 0,8 0,6 26 1 
eamp. 2/ Ml' 800 640-4 5,0 1,1 0,2 22 1 
camp. 21 Ml' 807 641-2 4,9 0,8 0,2 22 2 
Camp. 21 Ml' 818 644-6 5,0 0,9 0,3 19 1 
camp. 21 MT 825 645-2 5,3 0,5 0,3 14 2 
eamp. 21 Ml' 826 645-3 5,0 1,4 0,2 18 2 
camp. 2/ MT 233 567-5 5,0 1,2 0,4 28 1 

Latosol Vermelho Escuro (eutrMico) 
textura média se MT 237 567-10 6,3 0,1 5,5 146 1 

se TvIT 769 635-9 5,7 0,1 3,1 52 3 
80 MT 399 592-7 6,4 0,0 4,8 140 3 
se GO 572 610-9 5,7 0,1 4,7 114 27 
so GO 573 610-11 6,1 0,0 5,1 118 41 
ssy MT 213 565-6 6,1 0,1 2,6 118 
ssv MT 214 565-7 6,5 0,0 3,4 29 	. 2 
ssv Ml' 803 640-7 6,2 0,1 5,1 76 3 
ssv Ml' 840 647-8 5,8 0,0 3,9 as 12 
ssy MT 842 647-10 5,7 0,1 3,0 72 6 
881 MT 843 647-11 6,0 0,0 2,5 58 6 
88V Ml' 860 649-7 5,6 0,1 2,8 75 4 
ssv MT-sil 21 898-5 6,1 0,0 2,8 50 2 
ssv MT-sil 22 898-6 5,8 0,1 3,9 68 



FASE LOCALI- 

NÚMERO DAS 
AMOSTRAS RESULTADO DAS ANÁLISES 

DE ZAÇÃO CATÍONS PERMUTA VEIS 
UNIDADE DE SÕLO VEG POR 1' 

TAÇÃO" ESTADO CAMPO LAB. ÁGUA  ASSIMI- 

1 Ca 	+ 1 1:2.5 1 LÁVEL 
A1 t 

+Mg1 1 1 	ppm 
mE/lOOg mE/100 flMfl 

Latosol Vern,elho Escuro (eutr6fico) 
textura média ssv MT-sul 24 898-9 5,6 0,1 3,4 62 2 

ssv MT-sul 26 898-11 5,4 0,1 3,0 40 2 
ssy MT-sul 39 918-2 6,4 0,0 3,7 67 2 
ssv MT-sul 58 920-1 5,6 0,0 2,5 30 2 
ssv MT-sul 60 020-3 5,2 0,1 2,5 70 2 
ssv MT-sul 48 019-1 5,5 0,0 2,8 52 2 
85v MT-sul 5 896-9 6,2 0,0 3,3 74 12 

MT-sul 6 896-10 5,9 0,0 3,2 96 6 
Podzólico Vermelho Amarelo textura argilosa ssv/babaçu MT 100 416-8 5,2 1,0 0,7 90 2 

ssvabaçu I\IT 348 585-8 5,8 0,3 0,8 52 1 
GO 435 596-2 5,3 0,2 1,5 22 1 
GO 519 605-1 5,2 0,5 0,7 67 1 
GO 520 605-2 5,3 0,5 1,4 86 1 

e GO 539 606-10 5,4 0,4 1,6 71 1 
I'odzôlico Vermelho Amarelo textura média ssvjbabaçu MT 149 456-9 5,2 0,5 1,8 33 4 

e MT 97 415-7 5,3 1,1 0,3 105 1 
MT 123 454-2 4,1 1,3 0,2 16 2 
MT 54 320-3 5,3 0,5 1,5 39 2 
MT 737 632-5 5,5 0,2 1,4 43 1 
GO 629 619-8 4,8 1,9 0,1 53 2 

camp. MT 781 638-5 5,3 1,0 0,3 35 2 
eamp. GO 630 619-10 4,5 1,3 0,1 40 1 
camp. GO 631 619-li 4,9 1,2 0,3 50 <1 

Fodz61ico Vermelho 	Amarelo 	Equivalente 
Eutrófico textura argilosa se MT 763 635-2 5,7 0,0 10,0 135 1 

se MT 373 589-11 5,8 0,1 5,1 185 11 
se MT 352 586-4 7,5 0,0 8,1 183 8 
se GO 413 593-11 7,4 0,0 14,0 125 45 
se GO 426 595-3 5,6 0,3 3,8 41 1 
se GO 661 623-9 5,2 0,2 3,2 117 1 
se GO 534 606-5 5,5 0,2 2,5 79 1 
se GO 308 558-8 5,4 0,0 9,0 >200 10 
se GO 47 319-8 5,8 0,1 9,9 129 31 
se GO 46 319-7 5,9 0,1 10,9 195 33 
se GO 488 601-9 5,8 0,0 5,7 93 1 
se GO 489 602-1 5,6 0,1 4,0 98 1 
se GO 508 603-11 5,7 0,0 6,1 133 1 
se GO 537 606-8 6,2 0,0 4,7 38 8 
se GO 511 604-3 6,4 0,0 15,4 >200 1 
se GO 541 607-1 7,0 0,0 8,1 137 28 
se GO 542 607-3 6,3 0,0 7,6 82 4 
se GO 592 615-9 5,4 0,0 4,2 67 1 
se GO 648 621-8 5,9 0,1 5,6 89 1 
se GO 649 621-9 6,1 0,0 13,3 91 10 
se GO 864 660-9 5,9 0,0 8,1 195 1 
se GO 866 663-1 5,8 0,1 6,1 44 1 
se GO 867 663-2 5,9 0,0 10,8 123 1 
se GO 868 663-3 5,7 0,1 5,3 66 1 
se GO 523 605-6 5,9 0,0 7,9 98 10 
ssv/babaçu MT 147 456-7 6,0 0,0 6,3 60 15 
ssvjbabaçu MT 145 456-5 6,1 0,2 2,4 67 2 
ssv/babaçu MT 141 455-11 5,9 0,0 7,8 78 4 
ssv/babaçu MT 140 455-10 6,2 0,1 3,1 82 3 
ssv/babaçu MT 139 455-9 6,8 0,0 10,2 200 32 
ssv/babaçu MT 137 455-7 5,9 0,0 3,1 66 5 

Podzólico Vermelho Amarelo 	Equivalente 
Entrófico textura média cd MT 112 453-1 5,7 0,2 2,4 54 2 

se MT 344 585-3 6,7 0,0 3,5 44 1 
se MT 374 590-1 5,8 0,0 4,3 100 1 
se MT 50 319-10 5,7 0,2 3,3 97 1 
se MT 775 636-4 5,8 0,1 1,8 47 <1 
se MT 773 636-2 5,9 0,0 1,5 35 1 
se MT 768 635-8 5,6 0,1 2,3 80 1 
se I'IT 767 635-7 6,0 0,0 3,8 75 2 
se MT 762 635-1 5,6 0,2 2,2 115 1 se MT 761 634-11 5,7 0,0 2,6 74 1 se MT 742 632-10 5,4 0,2 2,7 46 1 
se MT 740 632-8 5,7 0,1 2,6 57 1 
se MT 741 632-9 5,7 0,1 2,6 70 1 se MT 739 632-7 5,5 0,2 2,1 57 1 
se MT 738 632-6 6,0 0,0 2,7 59 2 se MT 713 629-11 5,8 0,1 2,9 95 1 se MI' 712 629-10 5,7 0,1 3,7 96 1 se MT 714 630-1 5,6 0,2 2,2 57 1 se MT 776 636-5 6,0 0,0 5,4 141 4 se MT 774 636-3 5,9 0,0 3,1 87 1 se GO 23 211-4 5,9 0,0 5,8 62 11 se GO 575 611-2 6,0 0,0 3,4 63 40 ssv MT 844 648-1 6,3 0,0 4,3 84 4 ssv MT-sul 1 880-3 6,3 0,0 2,8 35 8 
55v MT-sul 2 896-6 5,8 0,0 3,3 66 1 



NÚMERO DAS 
RESULTA] )0 DAS ANÁLISES AMOSTRAS 

FASE I,OCALI- - 

UNIDADE DE SOLO V;E- POR
ÇO 

CATIONS PEI1MU'rÁvEIs 

TAÇÃO" ESTADO CAMPO LA13. ÁGUA  ASSIMI- 

C++ 	' 1:2.5 LÁVEL 
AI ' M K ppm 

mEJlOOg rnE/1l0g ppm 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente 
Futrófico textura média ssv MT-s'tl 8 897-2 6,1 0,0 2,6 88 4 

ssv MT-sul 9 897-3 6,1 0,0 3,1 35 14 
MT-stil 10 897-4 5,9 0,0 2,0 37 2 

ssv MT-sul 13 897-8 6,0 0,0 3,0 62 3 
ssv MT-sitl 15 897-10 6,1 0,0 2,7 96 3 
ssv MT-sttl 16 897-11 6,3 0,0 2,7 42 6 
ssv MT-sul 20 898-1 6,1 0,0 3,1 60 1 
sv MT-sitl 31 917-4 5,2 0,2 2,0 48 4 

MT-s,tl 32 917-5 7,0 0,0 5,0 50 15 
55v MT-.EII 33 917-l1 7,0 0,0 4,8 69 13 
55v MT-sttl 34 917-8 6,5 0,0 2,6 67 9 
Isv MT-sul 35 917-9 6,4 0,0 5,0 49 6 
ssv MT-siI 36 917-10 5,7 0,0 2,4 37 2 
ssv MT-sttl 37 917-11 6,1 0,0 5,1 107 6 
ssv MT-s'tI 38 918-1 6,3 0,0 3,4 64 4 
ssv MT-stil 40 918-3 6,7 0,0 3,9 63 7 

MT-sul 42 918-5 6,4 0,0 3,8 82 4 
slsv MT-s'iI 47 918-11 7,2 0,0 5,8 118 23 
ssv MT-sltI 50 919-3 6,3 0,0 ,3 72 10 

MT-sttl 51 919-4 6,1 0,0 2,5 36 3 
MV MT-s,tl 57 919-11 5,8 0,0 3,7 43 2 

MT-sitl 61 020-4 5,8 0,0 3,5 83 2 
SoloncISolo,1izada cd MT 759 634-9 6,4) 0,2 4,6 24 <1 

cd MT 760 634-10 6,0 0,2 2,1 46 1 
cd MT 124 454-3 6,1 0,6 4,9 80 6 
cd MT 758 634-8 5,9 0,5 3,4 30 
cd MT 757 634-7 5,7 0,6 1,7 30 <1 
cd MT 756 634-4; 6,1 0,0 3,2 51 15 
cd MT 755 634-5 5,7 0,7 1,1 91 1 

Solos Aluviais (ilistrAficos) iv MT-rml 56 919-10 5,2 0,7 1,0 64 23 
iv 1 )F 83 34-4 4,9 3,4 0,3 39 3 

Solos Aluviais (eulróficos) iv (10 642 621-2 6,0 0,0 0,7 55 2 
iv CO 682 625-9 6,2 0,0 11,3 82 o 

SoLa. Giry Ilúmico (.listróficos) cv 1»' 74 396-1 4,9 1,5 0,1 55 3 
Solas GIcy Pouco Ilúmico (distrAíicos) cv (10 606 617-2 4,3 4,4 0,4 22 1 

cv HP 60 370-1 4,5 3,2 0,3 23 2 
cv 1)1" 73 370-5 4,9 1,8 0,6 20 28 
cv i)F 91 373-1 4,9 3,7 0,6 31 2 

Solos Gley Pouco 11(1mico (eutr4fficos) cv MT 251 570-3 5,1 0,2 12,6 200 2 
Solos Crumussôljcos eamp. MT 134 455-3 6,5 0,0 12,3 200 17 

earnp. MT 754 634-3 5,6 0,1 12,9 56 4 
Solos lniliscrjmjnados Goncrecionárjoj 'l'ro- 

pkais (distróficos) se GO 466 599-7 4,? 1,0 2,3 54 1 
e GO 318 582-8 4,5 1,8 0,1 109 1 
o (10 421 595-1 5,1 0,6 0,4 41 <1 
o GO 425 592-2 5,1 0,5 0,5 27 <1 
o GO 427 595-5 5,1 1,7 0,7 40 <1 
o GO 430 595-8 5,2 0,8 0,2 16 1 
e GO 431 595-9 5,1 0,4 0,9 23 1 
e GO 434 596-1 5,3 0,2 1,9 47 1 
e GO 438 596-5 5,1 0,3 1,2 60 <1 
e GO 446 597-8 5,1 0,5 0,1 29 <1 
e Cio 413 597-4 5,0 0,6 0,1 20 <1 
e (10 444 597-5 4,8 0.5 0,3 43 1 
e GO 445 597-5 4,9 0,7 0,1 20 1 
e GO 448 597-10 4,9 0,8 0,4 41 <1 
e GO 456 598-7 5,1 2,7 1,0 147 2 
e (10 459 598-11 5,1 1,2 0,3 58 1 
e (li) 462 590-5 5,3 0,5 0,1 29 1 
e (10 305 558-5 4,7 0,7 2,0 102 1 
e GO 477 600-8 5,4 0,4 0,5 31 1 
e (10 478 600-9 4,9 0,8 0,4 37 1 
e GO 480 601-1 4,9 0,6 0,2 17 <1 
e GO 482 601-3 5,2 0,7 0,4 18 <1 
e GO 485 601-6 5,1 0,7 0,3 34 1 
e GO 597 616-3 5,0 0,8 0,1 40 <1 
e GO 505 603-8 4,8 0,7 0,2 29 <1 
e HP 693 626-10 4,7 1,3 1,0 78 <1 
e 1)!" 701 627-8 4,7 1,1 0,4 40 <1 
o ])F 79 370-11 4,8 2,2 1,1 35 2 
camp. 2 1 (lo 620 618-10 5,2 2,1 0,3 57 1 
earnp. 2 / GO 636 620-5 4,7 2,0 0,6 108 1 
eamp.1/ GO 641 620-11 4,9 1,7 1,0 110 2 Solas Injiscriminados Concrecionários Tro- 

picais (cutrAficos) se MT 35 312-2 5,4 0,0 4,4 125 9 
I1T 111 416-10 6,0 0,0 10,8 195 12 

se (10 441 597-2 5,4 0,1 4,3 34 1 Solo. Litossólicos (com alto teor de cálcio) se MT 778 638-2 6,0 0,0 13,7 200 1 
se MT 362 588-10 6,7 o;o 5,8 180 27 
se MT 133 455-2 7,6 0,0 13,7 200 42 
se MT 96 415-6 6,2 0,0 26,2 195 39 



UNIDAI)E DE SOlA) 

FASE LOCAL!- 
DE ZAÇÃO 

VEGE- P011 
TAÇÃO 1 ' ESTADO 

NflIEI1O DAS j 	JtESULTAI)O DAS ANÁLISES AMOSTRAS 

CATIONS PEI1MuTÁVEIS 
1)11 E?'1 	 P 

CAMPO LAB. 	ÁGUA 	 ASSIMI- 
1:2.5 	 c- 1+ 	 L&VEIÁ 

\lg+ 	 PPlfl 
ni1/1 OOg 	ai i; 1 0()g 	pp111 

Solos Litossólicos (coro alto teor dc cálcio) se (10 522 605-4 5,9 0,0 6,1 130 2 
se GO 869 663-4 6,0 0,0 10M 02 8 
se GO 686 626-2 6,0 0,1 6,2 103 1 
se/babaçri MT 354 586-3 6,1 0,1 :1,7 130 7 
sc/babaç,t GO 451 598-2 5,4 0,1 7,3 >200 2 

Solos LitossAIkos (coro baixo teor (lo cálcio) sc/babaç,t MT 355 586-4 4,0 2,2 0,1 79 1 
se GO 419 594-7 5,3 0,6 1,7 90 1 
e 31T 385 591-3 5,4 0,7 0,1 95 <1 
e MT 350 585-10 5,0 1,7 0,1 78 <1 
e MT 330 583-10 5,3 0,6 0,1 23 1 
e MT 33 311-11 5,7 0,6 0,9 74 1 
e GO 634 620-3 4,9 1,7 0,4 133 1 
e GO 493 602-6 5,1 0,6 (1,3 42 <1 
e (10 496 602-9 5,0 0,7 0,3 5() 1 
e GO 657 623-5 5,3 0,6 0,9 82 1 
e GO 674 625-1 5,2 1,2 0,2 48 <1 
e GO 676 625-3 5,0 1,2 0,5 73 
e GO 687 626-3 5,4 1,0 0,8 119 
e (10 695 627-1 5,1 0,9 ((2 52 <1 
e GO 450 sas-i 4,9 2,6 2,9 105 3 
e GO 698 627-4 4,9 1,1 0,1 12 2 
e GO 658 623-6 5,5 0,4 1,5 9$ <1 
e GO 414 591-1 4,9 1,3 0,7 $1 1 
e (10 591 615-8 4,9 (),6 0,3 34 1 
e GO 594 615-l1 -1,9 1,3 0,3 77 1 
e 1)1" 80 371-2 4,8 2,6 1,0 197 2 
e DI" 88 371-9 5,9 1,5 1,0 117 1 
e DF 317 581-6 4,0 1,4 0,5 200 1 
e (10 418 594-0 5,1 0,8 0,5 78 1 
e (10 428 595-6 5,0 1,5 0,4 77 2 
e GO 433 595-li 5,1 0,7 0,2 24 <1 
e GO 447 597-9 5,0 1,0 1,1 57 1 
e (ft) 529 605-10 5,3 0,2 1,9 56 5 
eanip. 2 / (li) 633 620-2 5,1 1,0 0,8 103 
eamp. 2 / (10 505 616-1 4,8 1,7 0,3 56 1 
earnp. 2 / GO 596 616-2 4,9 1,4 0,4 67 1 
camp. 2/ 11V 603 610-10 4,9 1,8 1,1 170 1 

Solos Orgânicus (distróffco4) cv GO 602 616-9 4,8 1,4 1)8 73 5 
cv III" 82 396-2 5,5 1,4 (1,1 125 3 
cv l)F 71 370-3 5,1 2,4 0,1 27 2 

11 As abrevia (tiras nsa,las indicam o segluri te: ena - fase caal iii ga; cd - fase flor -esta caducifó]ia se - fase floresta senicadueifóIia se/babaçu - fase (lo. 
resta semicaduc-ifóha com baba çII; ssv - fase floresta semi-sempre-verde; ssv/ba baço - fase floresta sono-sempre-verde cern baba çu; fv - fase floresta 
de várzea; e - fase cerrado; canil - fase earnpest le; cv - fase campina de várzea. 

21 Para fins do presente rna.peamento foram reunidos juntamente com a fase cerrado, razão por que não constam da legenda do mapa. 

31 Para fins do presente mapeamento foram reunidos juntamente com a fase floresta semicadueifólia, raziio por que ,ião constam da legenda do mapa. 
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AMOSTRAS DE B4OCIIAS 

Durante os trabalhos pedológicos de campo, procurou-se tanto quanto 
possível observar a litologia e coletar amostras de rochâs, visando maior com-
preensão dos dados obtidos na bibliografia, que possibilitassem melhor conhe-
cimento e utilização das eorrelações solo-geologia para fins do mapeamento. 

Evidentemente, a reduzida amostragem procedida não abrange as nume-
rosas formaç5es geológicas e suas variações litológicas. As amostras coletadas 
constituem simples exemplos de rochas subjacentes às diversas unidades de so-
los, muitas vêzes não se verificando concordância entre elas e os solos encon-
trados. 

MÉTODOS DE ANÁLISES 

Foram preparadas lâminas petrográfieas das amostras de rochas, usan-
do-se máquinas de cortar e polir do tipo Steeg Reuter. A classificação das ro-
chas resultou da análise petrográfiea das lâminas, usando-se o microscópio 
polarizante, platina integradora de Shand e platina universal de Fedorof. A 
análise constou de: determinação da textura; identificação dos componentes 
minerais (essenciais e acessórios) através de suas propriedades ótieas; deter-
minação da percentagem dos minerais componentes (análise modal). 

No caso de rochas sedimentares, foi feita a classificação expedita das ro-
chas em função da textura, natureza do cimento e composição mineralógica. 



RELAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ROCJL&S E SUA CLASSIFICAÇÃO 

N. de 
Laboratório 	Localização 	Unidade de Solo 	Classificação 

420 Junto ao rio Madeira, Afloramento no leito do 
em 1?ôrto Velho. 	110 rio Madeira. Granito. 

421 Pôrto Velho, 	110 Latosol Vermelho Ama- 
relo text. argilosa fase Concreção laterítica. 
floresta 	semi-sempre- 
-verde. 

422 Estrada PArto Velho- Laterítico Bruno Aver- 
Cuiabá, 5 1cm do rio melhado Eutrófico fase 
Jaru. 	110 floresta 	semi-sempre- 

-verde. Metanorito, 

423 Estrada PArto Velho- Laterítico Bruno Aver- Iliperstênio-granada-gnais.. 
Cuiabá, 5 1cm do rio melhado Eutrófico fase se. 
.Jaru. 	110 floresta 	semi-sempre- 

-verde. 

424 Estrada PArto 	Velho- Laterítieo Bruno Aver- 
Cuiabá, 42 km após o molhado Eutrófico fase 
rio Jaru. 	110 floresta 	semi-sempre- 

-verde. Metanorito. 

425 Riozinho. 	110 Areias Quartzosas Ver- Arenito. 
molhas e Amarelas fase 
floresta 	semi-sempre- 
-verde. 

426 A noroeste de Nobres. Solos Litossólieos com Arenito com cimento sii- 
MT. baixo teor de cálcio fase coso. 

cerrado. 

427 A noroeste de Nobres. Brunizem Avermelhado Calcário calcftico com im- 
MT. fase 	floresta 	caducifó- purezas de 	matéria orgâ- 

lia, nica. 

428 Alto Garças. 	MT Solos Litossólicos com Arenito conglomerático com 
baixo teor de cálcio, cimento silicoso (inclusões 

de calcedônea e de mate-' 
rial manganoso). 

429 Estrada Anápclis-Itial- Laterítico Bruno Aver- Ilornblenda-gabro-gnaisse. 
ma, 3 km de Rialma. melhado Eutrófico fase 
GO. floresta semicaducifólia. 

430 20 1cm de Uruita, na es- Latosol Vermelho Es- Granada-plagioclásio-gna- 
trada 	para 	Jtaguaru. curo text. argilosa fase isse. 
GO. cerrado. 

431 1 1cm de Itauçu, na es- Latosol Vermelho Es- Biotita-anfibólio-gnaisse. 
trada 	para 	Taquarol. curo text. argilosa fase 
GO. floresta semicaducifólia. 

432 62 1cm de Goiânia, em Podzólico 	Vermelho Granada-biotita-gnaisse. 
direção 	a 	Itumbiara. Amarelo 	Equivalente 
GO. Butrófico text. argilosa 

fase floresta semicaduci- 
fólia. 
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RELAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ROCHAS E SUA CLASSIFICAÇÃO 

N.° de 
Laboratório Localização Unidade de Solo Classificação 

434 Estrada Rio Verde-Goiâ- Solos Litossólicos com Calcário calcftico. 
fia, a 52 km além do alto teor de cálcio fase 
rio Turvo. 	GO floresta semicaducifólia. 

435 A 27 km de Anápolis, Podzólico 	Vermelho Gnaisse, 
em direção a Ceres. GO Amarelo 	Equivalente 

Eutrófico text. argilosa 
fase floresta semicadu- 
cifólia. 

437 CachoeiMo, entre Tere- Areias Quartzosas ver- Arenito estratificado. 
nos e Aquidauana. MT melhas e Amarelas fase 

cerrado. 

438 5 km do rio Cachoeirão, Afloramento de rocha. Arenito conglomerático com 
em direção a Aquidaun- cimento ferruginoso. 
na. 	MT 

439 7 km do rio Aquidaua- Afloramento de rocha. Arenito conglomerático. 
na, entre Cachoeirão e 
Aquidauana. MT 

440 Município de Aquidaua- Solos Litossólicos com Sedimento 	argiloso 	com 
na. MT baixo teor de cálcio fase predominância de argila. 

cerrado. 

441 Estação Agachi. MT So'os Litossólicos com Quartzito. 
baixo teor de cálcio fase 
cerrado. 

442 Estação 	de Corumbá. Fodzólico Vermelho A- Calcário. 
MI' marelo Equivalente Eu- 

trófico text. argilosa f a- 
se floresta caducifólia. 

443 Estação Urucum. MT Solos Litossólicos com Conglomerado de conere- 
baixo teor de cálcio fase çõcs pisolíticas. 
floresta caducifólia. 

444 Estrada 	Aquidauana- Podzólieo Vermelho A- Arenito conglomerático com 
-Nioaque, distando 45 marelo text. média fase cimento ferruginoso. 
km da primEira. MT transição cerrado flores- 

ta. 

445 Estrada 	Jardim-Pôrt.o Brunizem Avermelhado Calcário; 
Murtinho, a 66 km de fase campestre. 
Jardim. MT 

446 Estrada 	.Jardim-Pórto Solos Litossólicos com Quartzito. 
Murtinho, a 78 km de baixo teor de cálcio fase 
Jardim. MT cerrado. 

448 6 km do rio Verde, em LatosolVermelho Ama- Arenito. 
direção a Coxim. MT relo text. média fase cer- 

rado. 

449 26 km de Coxim, em di- Solos Litossólicos com Arenito ferruginosõ com 
reção 	a Itondonópolis. baixo teor de cálcio fase muita mica. 
MT cerrado. 
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RELÁCÃO IÀS AMOSTRAS DE ROChAS E SUA CLASSIFICAÇÃO 

Lalatrio Localização Unidade de Solo Classificação 

450 6 km de .Jaciara, em di- Latosol Vermelho Escu- Arenito 	ferruginoso 	com 
reção a Cuiabá. MT ro text. argilosa fase fio- mica. 

resta 	semi-sempre-ver- 
de. 

451 47 km de Cuiabá, em Latosol Vermelho Ama- Quartzo de veio. 
direção a Cáceres. MT relo text. média fase cer- 

rado. 

452. 91 krn de Cuiabá, em Solos Litossálieos com Argilito bem compactado. 
direção a Cáceres. MT baixo teor de cálcio fase 

cerrado. 

453 19 km de Cáceres, em Solos Litossólicos com Quartzito. 
direção a Cuiabá. MT baixo teor de cálcio fase 

cerrado. 

454 39 km de Cáceres, em Solos Litossólicos com Calcário dolomftico. 
direção a Cuiabá. MT alto teor de cálcio fase 

floresta caducifólia. 

455 Estrada Cuiabá-Rondo- Solos Litossólicos com Leucogranito. 
nópolis, a 2 km da eu- baixo teor de cálcio fase 
trada para o hotel Á- floresta semicaducifólia. 
guas Quentes. Serra de 
São Vicente. MT 

456 Estrada Rondonópolis- Latosol Vermelho Ama- Arenito. 
-Alto Garças, a 40 km relo 	text. 	média 	fase 
do entroncamento para cerrado. 
Campo Grande. MT 

457 65 km da vila São José Afloramento de rocha. Quartzito. 
do Planalto, na estrada 
Itondonópolis-Alto Gar- 
ças. MT 

458 35 km de Catalão, em Solos Litossólicos com Filito. 
direção a Ipameri. GO baixo teor de cálcio fase 

cerrado, 

450 29 km de Paraíso, em Latosol Vermelho Ama- Microclina-biotita-plagio- 
direção 	a 	Porangatu. relo text. argilosa fase clásio-gnaisse. 
GO cerrado. 

460 255 km de Paraíso, em Areias Quartzosas Ver- Madeira fóssil. 
direção a Estreito. GO melhas e Amarelas fase 

cerrado. 

461 34 ktn de Estreito, em Laterítico Bruno Aver- Basalto amigdalóide. 
direção 	a 	Araguaina. melhado Eutrófico fase 
GO floresta semicaducifólia. 

462 35 lcm de Estreito, em Areias Quartzosas Ver- Arenito. 
direção 	a 	Araguaina. melhas e Amarelas fase 
GO cerrado. 

463 62 km:de »treito, em Areias Quartzosas Ver- Arenito ferruginoso. 
direção 	a 	Araguaina. melhas e Amarelas fase 
GO cerrado. 



RELAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ROCHAS E SUA CLASSIFICAÇÃO 

N.° de 	Localização 	Unidade de Solo 	Classificação Laboratório 

465 25 km de Araguaina, em Solos Grumussólicos. Argilito (inclusão de calei- 
direção a Paraíso. GO ta). 

466 37 km de Araguaina, Latosol Vermelho Ama- Argilito. 
em direção a Paraíso. relo text. argilosa fase 
GO cerrado. 

467 39 1cm de Paraíso, era Solos Litossólicos com Biotita-gnaisse. 
direção 	a 	Araguaina. baixo teor de cálcio fase 
GO cerrado. 

468 42 km de Paraíso, em Solos Litossólicos com l3iotita-gnaisse. 
direção 	a 	Araguaina. baixo teor de cálcio fase 
GO cerrado. 

469 37 1cm de Pôrto Nacio- Solos Litossólicos com Biotita-gnaisse. 
nal, em direção a Vila baixo teor de cálcio fase 
Fátima. GO cerrado. 

470 14 km de Anápolis, em Solos Litossólicos com Quartzito sericítico. 
direção a Corumbá de baixo teor de cálcio fase 
Goiás. GO cerrado. 

471 14 1cm de Corumbá de Solos Litossólicos com Quartzito sericítico. 
Goiás, em direção a Ni- baixo teor de cálcio fase 
quclândia. GO cerrado. 

472 39 1cm de Corumbá de Solos Litossólicos com Xisto com lentes calcárias. 
Goiás, em direção a Ni- baixo teor de cálcio fase 
quelândia. 	GO cerrado. 

473 108 km de Corumbá de Afloramento de rocha. Calcário com matéria orgâ- 
Goiás, em direção a Ni- nica. 
quelândia. 	GO 

474 90 km de Veadeiros, em Solos Litossólieos com Quartzito. 
direção 	a 	Planaltina. baixo teor de cálcio fase 
GO cerrado. 

475 12 1cm de Veadeiros, em Solos Litossólicos com Quartzito. 
direção a Atraias. 	GO baixo teor de cálcio fase 

cerrado. 

477 	64 1cm do rio do Sono, Areias Quartzosas Ver- Arenito 
em direção a Tocanti- melhas e Amarelas fase 
Eia. 	GO cerrado. 

478 	21 km de Tocantinia Solos 	Indiscriminados Arenito ferruginoso. 
em direção 	à Belém- Concrecionários Tropi- 
Brasília. 	GO cais fase cerrado. 

479 	21 1cm da BIt-14, em Solos Litossólieos com Gnaisse. 
direção a Araguacema. baixo teor de cálcio fase 
GO cerrado. 

480 	41 1cm da BR-14, em Areias Quartzosas Ver- Arenito. 
direção a Araguacema. melhas e Amarelas fase 
GO cerrado. 
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RELAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ROCHAS E SUA CLASSIFICAÇÃO 

N. de 	Localização 	Unidade de Solo 	Classificação Laboratório 

481 	69 1cm de CristalAndia Afloramenteo de rocha. Calcário. 
na Lagoa da Confusão. 
GO 

482 21 1cm de Crixás, em Latoso! Vermelho Ama- Xisto. 
direção allovaAmérica. relo text. argilosa fase 
GO cerrado. 

483 8 lcm de Nova América, Solos Litossólicos com Filito. 
em direção a Rubiataba. baixo teor de cálcio fase 
GO cerrado. 

484 10 1cm de Nova Améri- Podozólico 	Vermelho Granito-gnaisse. 
ca, em direção a Rubia- Amarelo text. argilosa 
taba. 	GO fase cerrado. 

485 6 1cm de Capelinha, em Laterítico Bruno Aver- Epidoto-gnaisse. 
direção a Itaberaf. 	GO melhado Eutrófico fase 

floresta semicaducifólia. 

486 37 1cm de Ivolândia, em Latosol Vermelho Es- Arenito. 
direção a iporã. 	GO curo text. argilosa fase 

cerrado. 

487 5 1cm de Aporé, em di- Latosol Roxo text. argi- Diabásio. 
reção a Jataf. 	GO losa floresta semicadu- 

cifólia. 

489 Estrada Mineiros-Baús, Areias Quartzosas Ver- Arenito. 
a 42 1cm de Mineiros. melhas e Amarelas fase 
GO cerrado. 

490 Estrada Costa Rica-Ca- Areias Quartzosas Ver- Arenito. 
mapuã, 34 1cm antes de melhas e Amarelas fase 
Camapuã. MT cerrado. 

491 261 lcm da Estrada Rio- Areais Quartzosas Ver- Arenito. 
Verde-Piranhas-Aragar- melhas e Amarelas fase 
ças. 	GO cerrado. 

492 Estrada 	Piranhas-Ara- Podzólico 	Vermelho Granito-gnaisse. 
garças, a 5 km de Pira- Amarelo text. argilosa 
nhas. 	GO fase cerrado. 

493 6 km ao norte de Barra Latosoi Vermelho Es- Arenito. 
do Garças. 	MT curo 	text. média fase 

cerrado. 

495 68 1cm de Rio Verde, em Areias Quartzosas Ver- Quartzito. 
direção a CassiMndia. melhas e Amarelas fase 
GO cerrado. 

496 160 km de Rio Verde, Areias Quartzosas Ver- Arenito. 
em direção a Cassildn- melhas e Amarelas fase 
dia. GO cerrado. 

497 14 km de Bastos, em Solos Litossólicos com Arenito. 
direção a São Simão, baixo teor de cálcio fase 
MG cerrado. 

498 4 km de Ceres, em dire- Laterítico Bruno Aver- Piroxênio-granu1ito 	(rocha 
çâo 	a Anápolis. 	GO melhado Eutrófico fase de 	caráter básico). 

floresta semicaducifolia. 
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N.° de 	Localização 	Unidade de Solo 	Classificação 
Laboratório 

499 	20 km de Maracaju, em Latosol Roxo text. argi- Basalto 
direção a Rio Brilhan- losa fase floresta semi- 
te. 	MT cadueifólia. 

500 89 1cm de Boa Vista, na Latosol Vermelho Es- Gabro. 
Colônia Coronel Mota, curo text. argilosa fase 
RR floresta 	sempre-verde. 

501 64km de Boa Vista, em Afloramento de rocha. Gnaisse. 
direção 	a 	Caracaral. 
ItR 

502 5 1cm de Colônia Fer- Afloraraento de rocha. Gnaisse. 
nando Costa, ecu dire- 
ção 	a 	Alto 	Igarapé 
Branco. 	Rit 

503 Estação 	Experimental Areias Quartzosas Ver- Quartzito. 
de Brasília. 	DF melhas e Amarelas fase 

cerrado. 

504 Estação 	Experimental Solos Litossólicos com Filito. 
de Brasília. 	DF baixo teor de cálcio fase 

cerrado. 

505 Estação 	Experimental Solos Litossólicos com Material silicoso. 
de Brasília. 	DF baixo teor de cálcio fase 

cerrado. 

506 Estação 	Experimental Solos Litossólicos com Material calcedonizado com 
de Brasilia. 	DF baixo teor de cálcio fase flinte. 

cerrado. 

507 Estação 	Experimental Solos Litossólicos com Quartzito. 
de Brasília. 	DF baixo teor de cálcio fase 

cerrado. 

508 Estação 	Experimental Areias Quartzosas Ver- Orto-quartzito. 
de Brasília. 	DF melhas e Amarelas fase 

cerrado. 

509 Estação 	Experimental Latosol Vermelho Es- Quartzito. 
de Brasília. 	DF curo text. argilosa fase 

cerrado. 

510 Estação 	Experimental Areias Quartzosas Ver- Orto-quartzito. 
de Brasília. 	DP melhas e Amarelas fase 

cerrado. 

511 Estação 	Experimental Areias Quartzosas Ver- Xisto 	feldspatizado. 
de Brasília. 	DF melhas e Amarelas fase 

cerrado. 

512 Estação 	Experimental Areias Quartzosas Ver- Quartzito. 
de Brasília. 	DF melhas e Amarelas fase 

cerrado. 

513 Estação 	Experimental Gley Pouco Húmico fase Argila. 
de Brasília. 	DF campina de várzea. 
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514 Estação 	Experimental Areias Quartzosas Ver- Orto-quartzjto. 
dc Brasília. 	DF melhas e Amarelas fase 

cerrado. 

515 Estação 	Experimental Latosol Vermelho Es- Siltito. 
de Brasília. 	DF curo text. argilosa fase 

- cerrado. 

516 14km de Rondcnópolis, Areias Quartzosas Ver- Quartzito. 
em direção a Coxim. MT melhas e Amarelas fase 

cerrado. 

517 14km de Rondonópolis, Solos 	Jndiscriminados Arenito ferruginoso, 
em direção a Coxim. MT Concrecionários Tropi- 

cais fase cerrado. 

518 62kmdeSumidouroem Latosol Vermelho Es- Arenito. 
direção a Cuiabá. 	MT curo text. argilosa fase 

cerrado. 

509 1 km de Diamantino, Solos Litossólicos com Arenito ferruginoso. 
em direção a Alto Para- baixo teor de cálcio fase 
guii. 	MT cerrado 

520 Arenápolis, 	na 	saída Solos Litossólicos com Diabásio. 
para Barra do Bugrcs. alto teor de cálcio fase 
MT floresta semicaducifólia. 

521 15kmdeNovaOlímpia, Laterítico Bruno Aver- Basalto amigdalóide. 
em direção a Arenápo- melhado Eutrófico fase 
lis. 	MT floresta semicaducifólia. 

522 57 km de Barra do Bu- Solos Litossólicos com Tilito (com metamorfismo 
gres, em direção a Cuia- baixo teor de cálcio fase incipiente). 
bá. MT cerrado. 

523 Ramal Coenge, a 43 km Solos Litossólicos com Ardósia grafitosa. 
de Poconó, em direção baixo teor de cálcio fase 
a Cácercs. 	MT floresta caducifólia. 

524 	54 km de Cácercs, em Solos Litossólicos com Arenito 
direção a Pôrto Espe- 
ridião. MT 

525 	30 1cm da Fazenda San- 
ta Rita, em direção a 
Fortuna. MT 

526 	86 km de Barra do Bu- 
gres, em direção a Tapi-
rapuá, à margem do 
rio Tarumã. MT 

554 	28 km de Campo Gran- 
de em direção a Terenos. 
MT 

baixo teor de cálcio fase 
floresta semicaducifólia. 

Solos Litossólicos com Quartzito 
baixo teor de cálcio fase 
cerrado. 

Solos Litossólicos com Xisto. 
baixo teor de cálcio fase 
cerrado. 

Latosol Roxo text. argi- Basalto. 
losa fase floresta semi- 
cadu ci! á lia. 



- 459 - 

RELAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ROChAS E SUA-CLASSIFICAÇÃO 

N.° de 
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555 	28 1cm de Campo Gran- 
de, em direção a Tere-
nos. MT 

556 	Estrada Terenos-Ret.iro 
Varadouro, a 13 1cm de 
Terenos. MT 

Latosol Roxo text. argi- Basalto intemperizado 
losa fase floresta semi- 
caducifólia. 

Latosol Roxo text. argi- Diabásio. 
losa fase cerrado. 

557 	Estrada Terenos-Retiro Latosol Roxo text. argi- Basalto amigdalóide 
Varadouro, a 14 km de losa fase floresta semi- 
Terenos. MT caducifólia. 

558 Estrada 	Terenos-Salo- Solos Litossólicos com Basalto amigdalóide intem- 
isa, a 15 km de Terenos. alto teor de cálcio fase perizado. 
?.IT floresta semicaducifólia. 

559 46 km do entrocamento Latosol Vermelho Es- Muscovjta-xjsto com lentes 
da G03 com a G04, "a caro text. argilosa fase carbonosas. 
estrada 	Goiânia-Nazá- floresta caducifólia. 
rio. 	GO 

560 O 1cm de 	Itaberaf, na Podzólico 	Vermelho Gnaisse. 
estrada Itaberaí-Itagua- Amarelo 	Equivalente 
ru. 	GO Eutrófico text. argilosa 

fase floresta semicadu- 
cifólia. 

561 Estrada 	Piracanjuba- Latosol Vermelho Ama- Biotita-gnaisse. 
BIt-14, a 9 1cm de Pi- rolo 	text. argilosa fase 
racanjuba. 	GO cerrado. 

562 12km de Rubiataba, em Solos Litossólicos com Filito. 
direção a Crixás. 	GO baixo teor de cálcio fase 

cerrado. 

563 17km de Rubiataba, em Podzólico 	Vermelho Granito. 
direção a Crixás. 	GO Amarelo text. 	argilosa 

fase cerrado. 

564 5 1cm de Imbiara, em Solos Litossólicos com Filito. 
direção a Nova América, baixo teor de cálcio fase 
GO cerrado. 

565 6 km de Nova América, Solos Litossólicos com Filito. 
em direço a Jmbiara. baixo teor de cálcio fase 
GO cerrado. 

566 4 1cm de Crixás, em di- Latosol Vermelho 	Es- Rocha alterada metamór- 
reção a Nova América, curo text. argilosa fase fica de caráter básico ou 
GO floresta semicaducifólia. intermediário. 	Minerais 

visíveis: epidoto e quartzo. 

567 18 km de Crixás, em Latosol Vermelho Ama- Quartzo-muscovita-xisto. 
direção a Nova América. relo text. argilosa fase 
GO cerrado. 

568 52 km de Crixás, em Solos Litossólieos com Granito. 
direção a Nova Améri- baixo teor de cálcio fase 
ca. 	GO cerrado. 
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N.°. de 	Localização 	Unidade de Solo 	Classificação 
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569 	12 1cm de Nova Améri- Solos Litossólicos com }'ilito. 
ca, em direção a Rubia- baixo teor de cálcio fase 
taba. GO 	 campestre. 

570 	15 km de Estrêla do Solos Litossólicos com llematita-muscovita-xisto. 
Norte, em direção a Po- baixo teor de cálcio fase 
rangatu. GO 	cerrado. 

571 	11 km de Missianópolis, Podzólico 	Vermelho Gnaisse. 
em direção a Montes Amarelo Equivalente 
Belos. GO 	 Eutrófico text. argilosa 

fase floresta semicadu- 
cifólia. 

572 	84 km de Anápolis, em Solos Litossólicos com Quartzo-biotita-xisto. 
direção a Brasília. GO baixo teor de cálcio fase 

cerrado. 

575 	Estrada Bela Vista-Pon- Solos Litossólicos com Basalto. 
ta Porá, 8 km antes de alto teor de cálcio fase 
Eugênio Penso. MT 	floresta semicaducifólia. 

576 	Estrada 	Caarapó-. Latosol Roxo text. argi- Concreçôes ferromangano- 
Amambai, 11 1cm após losa fase floresta semi- sas. 
Caarapó. MT 	sempre-verde. 

577 	Estrada 	Caarapó- Latosol Vermelho Es- Arenito com cimento fer- 
-Amambai, 18 km antes curo textura média fase ruginoso. 
de Amambai. MT 	cerrado. 

578 	Estrada 	Caarapó- Latosol Vermelho Es- Arenito com cimento fer- 
-Amambai, 1 1cm antes curo text. média fase ruginoso. 
de Amambai. MT 	cerrado. 

579 	Lagoa Cercada a 8 1cm Latosol Vermelho Ama- Arenito. 
de Tamarino. P1 	relo text. média fase 

caatioga. 

580 	Estrada Barra dos Por- Areias Quartzosas Ver- Arenito. 
cos, 6,1 km do Núcleo melhas e Amarelas fase 
Colonial de Gurgéia. VI caatinga. 

584 	12km de Uruita, em di- Podzólico 	Vermelho Granada-hiperstênio-gnais- 
reção a Itaguaru. GO Amarelo Equivalente se. 

Eutrófico text. argilosa 
fase floresta semicadu- 
cifólia. 

585 	2 km de Itauçu, em di- Podzólico 	Vermelho Piroxênio-biotita-plagioclá - 
reção a Jtaberaf. GO Amarelo Equivalente sio-gnaisse. 

Eutrófico text. argilosa 
fase floresta semicadu-
cifólia. 



- 461 - 

RELAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ROCHAS E SUA CLASSIFICAÇÃO 
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Laborat6rio 	Localização 	Unidade de Solo 	Classificação 

586 	6km da cidade de Goiás, Solos Litossólicos com Muscovita-gnaisse. 
em direção a Itaberal. baixo teor de cálcio fase 
GO 	 cerrado. 

587 	9 km de Itaguaru, em Podzólico 	Vermelho Epidoto-gnaisse (rocha de 
direção a Goiânia. GO Amarelo Equivalente caráter básico). 

Eutrófieo text. argilosa 
fase floresta semicadu-
cifólia. 





Fig. 63—Perfil 10. AREIA QTJAItT-
ZOSA VERMELHA E 
AMARELA distrófica fase 
cerrado. Município de Cuia-
bá, MT.. 

Fig. 64— Perfil de AREIA QUART-
ZOSA VERMELHA E 
AMARELA distrófica fase 
cerrado. Município de Ara-
guatins, (10. 

Fig.65—Perfil 11. BRUNIZEM 
AVERMELHADO textura 
argilosa fase floresta caduci-
fólia. Município de Rostsrio 
Oeste, MT. 

Fig.66—Perfi1 de LATERITA 
IIIDROMÓRFICA distrófi-
ca de terrenos elevados tex-
tura argilosa fase cerrado. 
Entre Luiz Alves e São Mi-
guel do Araguaia, GO. 

Fig. 67—Perfil de LATERITICO 
BRUNO AVERMELHADO 
(TERRA ROXA ESTRU-
TURADA) eutrófico fase 
floresta semicaducifólia. Si-
milar ao perfil 23. Sul do 
Est. de Goiás. 

Fig. 68—Perfil 30. IiATOSOLAMA-
RELO distrófico textura ar-
gilosa fase cerrado. Municí-
pio de Macapá, AP. 

Fig. 69— Perfil 33. LATOSOTJ AMA-
RELO distrófico textura mé-
dia fase floresta semi-sem-
pre-verde. Município de Ma-
naus, AM. 

Fig. 70— Perfil de LATOSOL RO-
XO eutrófico textura média 
fase floresta semicaducifólia. 
Sul do Est. de Goiás. 

Fig. 71— Perfil 42. LATOSOL VER-
MELHO AMARELO distró-
fico textura argilosa fase 
cerrado. Município de Dia-
mantino, MT. 

Fig. 72— Perfil 51. LATOSOL VER-
MELHO ESCURO distróf i-
co textura argilosa fase cer-
rado. Município de Rondo-
nópolis, MT. 

Fig.73—Perfil de PODZÓLICO 
VERMELHO AMARE-
LO textura argilosa casca-
lhenta fase cerrado. Entre 
Nova América e Crixás, GO. 

Fig. 74—Perfil de SOLONETZ.SO. 
LODIZADO. Município de 
Pôrto Murtinho, MT. 

Fig. 75—Perfil 77. SOLO BRUNO 
NÃO CÁLCICO GRUMUS. 
SÓLICO fase floresta semi-
caducifólia. Município de 
Pôrto Velho, RO. 

Fig. 76—Perfil de SOLO GRUMUS-
SÓLICO. Município de Mi. 
randa, MT. 

Fig. 77—Perfil 90. SOLO CON-
CRECIONÁRIO T R O P1-
CAL com B latossólico dis. 
trófico húniico textura argi-
losa cascalhenta fase cerra-
do. Planaitina, DE'. 

Fig. 78— Perfil de SOLO CON-
CRECIONÁRIO T R O P 1-
CAL com B textural distró-
fico textura média cascalhen. 
ta fase floresta caducifólia. 
Município de ValenQa do 
Piauí. 

Fig. 79—Perfil 94. SOLO LITOS. 
SÓLICO com alto teor de 
cálcio A chernozêmico textu. 
ra argilosa fase floresta ca-
ducifólia (substrato meláfi-
ro) - Município de Antônio 
João, MT. 

- 

Fig. 80— Perfil de SOLO LITOS-
SÓLICO com baixo teor de 
cálcio textura argilosa casca-
lhenta fase cerrado (substra. 
to filito). Similar ao perfil 
95. Planaltina, DF. 
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CAPITULO 5 



CAPÍTULO 5 - AVALIAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DOS SOLOS 

INDICAÇÃO SÕBRE A MATÊILIA CONTIDA NO CAPITULO 

O presente capítulo trata das interpretações da aptidão agrícola dos solos, 
constituindo parte explanatória dos três mapas interpretativos, que junta-
mente com o mapa esquemático dc solo acompanham esta publicação. 

A primeira seção consta de considerações gerais referentes ao uso do mapa 
esquemático de solos no planejamento de rccursos naturais. 

A segunda seção consta de uma avaliação das condições agrícolas dos solos, 
cru têrmos de limitações referentes aos cinco fatôrcs principais que influen-
ciam o uso dos solos. Cada fator principal é discutido em separado. 

A terceira seção consta de definição dos graus de limitações para os cinco 
fatôres principais que influenciam o uso dos solos. Após a definição de cada 
grau de limitação encontram-se listados por ordem alfabética os solos que nêles 
se enquadram. 

A quarta seção consta de: discussão geral dos três sistemas de manejo 
(sistemas de agricultura), segundo os quais foi feita a interpretação dos solos 
para uso agrícola; simbolos usados para indicar as classes de aptidão neste 
texto e nos mapas interpretativos; e uma discussão e arrolamento das culturas 
de ciclo curto e de ciclo longo consideradas na avaliação da aptidão dos solos 
para lavouras. Cada sistema de manejo é definido, as classes gerais dc aptidão 
sob cada sistema de manejo são sucintamcnte definidas, sendo então discuti-
das de forma sumária as diversas maneiras pelas quais as condições agríco-
las dos solos influenciam êsses sistemas. Nesta seção, são apresentados três 
quadros expondo o critério adotado no cnquadramento dos diferentes solos nas 
classes de aptidão global para culturas de ciclo curto e para culturas de ciclo 
longo, sob cada sistema de manejo, tomando por base os graus de limitações 
impostos pelas condições agrícolas dos solos - 

A quinta seção apresenta informações pertinentes a relações entre os graus 
de limitações das condições agrícolas dos solos e os três sistemas de manejo, em 
têrmos de viabilidade de melhoramento das limitações. Os três sistemas de 
manejo so discutidos em separado e os solos com possibilidade de melhora-
mento são apresentados dispostos em grupos e por fatôres principais das con-
dições agrícolas dos solos. Êsses grupos indicam o melhoramento considerado 
viável, em relação aos graus de limitações dos solos cm condições naturais e, 
também, depois do melhoramento possível, a classe de aptidão dos solos para 
culturas de ciclo curto e para culturas de ciclo longo. 

Na sexta seção acham-se expostas, em têrmos gerais, as relações entre clima 
e aptidão das culturas, como base para um possível desenvolvimento de outros 
mapas interpretativos que possam refletir as limitações impostas simultânea-
mente pelo clima e condições de solo, referentes a uma cultura específica ou 
culturas de aptidão similar. 

A sétima seção aprecia sucintamente o potencial agrícola geral dos solos 
das Regiões Norte, Meio-Norte e Centro-Oeste do Brasil. Adicionalmente. é 
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apresentado uni quadro com a estimativa da área total de terras e proporção 
para cada classe de aptidão e subdivisões, de acôrdo com as delimitações nos 
mapas interpretativos para os três sistemas de manejo. 

O Anexo 1 desta publicação consta de um quadro-resumo, no qual se pro-
cura apresentar, para cada unidade de mapeamcnto do mapa esquemático, a 
interpretação dos solos em têrmos de: dominância, co-dominância; grau atri-
buído a cada um dos tipos de limitações referentes aos cinco fatôres principais 
das condições agrícolas do solo em questão; classes de aptidão Si que estão 
referidos os solos nos três sistemas de manejo; estimativa da área em krn 2 ; e 
regiões climáticas de ocorrência. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A classificação e a localização dos recursos naturais é um passo essencial 
no sentido de desenvolver um sistema lógico de planejamento dos recursos. 
Para tanto é indispensável o conhecimento dos solos e da ecologia do país e 
dos requisitos das culturas. A adaptação das culturas aos solos mais aptos e 
aos regimes climáticos é muito importante na seleção de áreas para o desen-
volvimento agrícola. A longo prazo, a diretriz mais indicada seria o cultivo 
das culturas no meio-ambiente propício para evitar, po.steriormente, one-
rosas modificações para adequado uso das terras. 

Êste texto tem por objetivo prover informações e interpretações sõbre as 
classes de solos apresentadas no mapa esquemático, para facilitar uma com-
preensão melhor das alternativas no planejamento de recursos agrícolas. As 
interpretações poderão ser muito úteis no planejamento geral de recursos e 
na seleção de áreas prioritárias com melhores possibilidades de desenvolvimen-
to, onde estudos de viabilidade mais detalhados e projetos-pilôto possam ser 
efetuados, antes de se tentar promover desenvolvimento em larga escala. 

A área considerada nesta publicação inclui uma grande variedade de solos 
e clima, uma vez que em sua maior parte, a área não está ocupada, a vegetação 
natural predominante expressa, razoàvelmente, as condições naturais sob as 
quais seu equilíbrio foi alcançado. Quando êsse equilíbrio é alterado pela intro-
dução da agricultura, diversas técnicas de manejo são empregadas visando 
alcançar um nôvo equilíbrio, que possibilite produção sustentada de culturas. 
Pelo aumento do nível de manejo empregado, se pode depender menos dos re-
cursos naturais de solos. Por exemplo, os melhoramentos das características 
genéticas das plantas adaptadas possibilitam a obtenção de variedades mais 
produtivas. Também, no caso de áreas onde a pluviosidade não é Muito baixa 
(mais de 500 mm, por exemplo), podem ser selecionadas culturas ou varieda-
des de culturas adaptadas a essas condições de pluviosidade. Entretanto, só 
pode ser conseguida uma dependência menor dos recursos naturais se houver 
a sincronização e balanceamento de todo um conjunto de práticas de melhora-
mento visando elevadas produções. 

Alguns solos demandam grandes investimentos de capital para  trabalhos 
intensivos de drenagem, irrigação ou controle de erosão. É difícil avaliar tais 
investimentos sem um mapa de solos muito mais detalhado e sem coúhccimen-
to das implicações fundamentais. Portanto, solos que requerem tais investi-
mentos elevados, foram nesta publicação referidos a um nível mais baixo de 
aptidão agrícola. Práticas de manejo melhoradas aumentarão as possibilida-
des de culturas nestes solos. Entretanto, condições ótimas para agricultura 
dependerão grandemente das características permanentes do meio-ambiente. 
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• É indispenável precaução no uso do texto e dos mapas desta publicação, 
devido à pequena escala do mapa esquemático de solo e à natureza explorató-
ria das investigações de campo. O presente trabalho não se destina, nem é fi-
dedigno para especificar áreas individualizadas de solos, para um determina-
do uso agrícola. A maioria das delineações no mapa esquemático e, consequen-
temente, as dos mapas interpretativos complementares, estão baseadas mais 
na melhor informação existente, do que em identificação de campo. Milhares 
de hectares de solos com aptidão inferior ou superior podem estar incluídos 
dentro de uma unidade de mapeamento a êste alto nível de generalização. 

As fases dos grandes grupos de solos e subdivisões dêstes, apresentadas 
no mapa esquemático de solos, stmente petmitem estabelecimento de grupos 
gerais de aptidão para fins de um planejamento agrícola geral e a determi-
liação de grandes áreas potenciais que demandem levantamentos mais deta-
lhados. Assim sendo, muitos dos métodos usados no desenvolvimento e elabo-
ração dos dados interpretativos, foram adaptados do Sistema de Classificação 
de Aptidão de Uso de Terra para Levantamentos de Reconhecimento de Solos 
(Bennema et al, 1064). Quando levantamentos mais detalhados forem apli-
cados em áreas prioritárias, a nível de séries, tipo e fase, a metodologia pode-
rá ser desenvolvida a partir do Sistema de Classificação de Capacidade de 
Uso da Terra, usado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(1961). Levantamentos de solos mais detalhados, também permitirão interpre-
tações mais precisas, compreendendo aptidão de culturas, drenagem, irriga-
ção, silvicultura e uso dos solos em engenharia rural. 

CONDIÇÕES AGRÍCOLAS DOS SOLOS 1 

O solo ideal para a agricultura é aquêle com maior potencialidade para o 
desenvolvimento das comunidades vegetais mais evoluídas. Éste solo hipotético 
possui boa fertilidade natural, não apresenta limitação para o uso de imple-
mentos agrícolas. Entretanto, solos que diferem dêste solo hipotético em um 
ou mais aspecto; podem possuir um potencial bom ou até mesmo melhor, para 
o cultivo de culturas especiais como o arroz (adaptado ao excesso de água ou, 
em outros têrmos, à deficiência de oxigênio), algodão (adaptado à sêca no 
fim de seu período de crescimento) ou, caju (adaptado a solos arenosos e 
pobres). 

As condições agrícolas atuais dos diferentes solos estão discutidas em têr-
nos de desvios cm relação ao solo ideal. Entretanto, o têrmo limitação 
foi usado, uma vez que é mais comum falar-se de graus de limitações do que 
de desvios em relação ao solo ideal. 

Foram considerados cinco fatôres principais na avaliação dos solos para 
uso agrícola, fatôres êstes que consistem em uma síntese de propriedades sin-
gulares. São limitações relativas a: 

Deficiência de fertilidade natural 
Deficiência de água 
Excesso de água (deficiência de oxigênio), incluindo o risco de inun-
dação 

1 O têrmo "condições agrícolas dos solos 91  conforme usado neste relatório, refere-se bàsi-
camente às propriedades dos soios e condiQões climáticas associadas, que influenciam 
o uso e manejo dos soios para cultivos. 
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Susceptibilidade à erosão 
Impedimento à mecanização 

Deve notar-se que êstes cinco fatôres, não representam totalmente as cona 
dições agrícolas do solo, necessárias para uma avaliação detalhada. Indicam, 
porém, a aptidão geral dos solos para uso agrícola. Além das propriedades 
dos solos, outros fatôres como a temperatura, luz, ambiente biológico, aspectos 
econômicos e sociais, são importantes na avaliação do potencial do solo pára 
a agricultura. 

Os diferentes graus de limitação de um fator específico para um deter-
minado solo estão relacionados com uma ou mais propriedades do solo ou do 
meio-ambiente. Em alguns casos, estas propriedades podem influir indepen-
dente ou quase independentemente. Por exemplo, a maioria das propriedades 
químicas influenciam sômente a fertilidade natural, a declividade influencia 
pelo menos quatro fatôres e a pedregosidade por si só limita o uso de máqui-
nas agrícolas. No entanto, o grau específico de limitação é usualmente deter: 
minado pela influência conjunta de duas ou mais propriedades. Uma boa• ilus-
tração dêsse caso é a susceptibilidade do solo à erosão, que resulta principal: 
mente da influência combinada das seguintes propriedades do solo: declivida-
de, textura, permeabilidade, tipo de argila, coerência do material do solo e 
profundidade, além da intensidade e distribuição da chuva. 

O conhecimento referente à importância das diferentes propriedades do 
solo pode e deve ser ampliado por estudos especiais, de forma que estas pro-
priedades de per si possam ser mais usadas como uma base importante para 
interpretação. Isto é especialmente importante para áreas que não estão sendo 
presentemente usadas para agricultura ou áreas com uso agrícola muito li-
mitado, onde as análises das condições agrícolas dos solos dependem, em gran-
de parte, da correta interpretação das propriedades dos solos. Não se pode es-
perar, entretanto, que o conhecimento relativo à importância das propriedades 
obtido pelos estudos experimentais, possa substituir completamente as obser-
vações diretas e a experiência agrícola local nas próprias áreas. De um modo 
geral, melhores resultados serão obtidos, se tôda a informação, incluindo aa 
baseadas em experiência local, observação direta e estudos experimentais, :fôz 
usada para a interpretação das condições agrícolas do solo. 

Uma breve exposição da atuação das propriedades do solo e do meio-ara-
biento (necessàriamente não tôdas) usadas para estabelecer o grau de limita-
ção para cada um dos cinco fatôres principais já mencionados, ajudará a es-
clarecer a relação entre essas propriedades, a limitação atribuída a cada fator 
o a aptidão do solo para uso agrícola. 

Deficiência do fertilidade natural 

Éste fator se refere à fertilidade química e depende de duas condições pri-
márias: 1. disponibilidade de macro o micro nutrientes no solo, incluindo tam-
bém a presença ou ausência de substâncias tóxicas importantes, como alumí-
nio e manganês solúveis, que diminuem a disponibilidade de certos nutrientes 
minerais; o 2. a presença ou ausência de sais solúveis principalmente de sódio. 

No Brasil há carência de dados suficientes para fins de interpretação ba-
seada na presença de macro ou micro nutrientes no solo. É necessário suple- 
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mentar os dados sôbre macro e micro nutrientes com outros dados químicos, 
que direta ou indiretamente são importantes no que concerne à fertilidade na-
tural. Lates dados incluem o nitrogênio total, relação C/N, o P 2  % total, ca-
tíons trocáveis, alumínio trocável e a capacidade de troca de catíons. Mesmo 
êstes dados químicos suplementares não são disponíveis em quantidade sufi. 
ciênte e sua:relãção com a fertilidade dos solos tropicais não está completamen-
te esclarecida até o momento. Conseqüentemente, as relações entre os dados 
químicos e a fertilidade natural que mais valeram para definir a fertilidade 
natural dos solos foram saturação de bases, saturação de alumínio, total de 
bases trocáveis, sais solúveis e a atividade do ciclo orgânico (floresta versus 
cerrado). 

Tendo em vista o exposto acima, não é sempre possível chegar a uma con-
clusão sôbre a fertilidade natural dos solos tropicais, com base sõmente nos 
dados químicos disponíveis. As observações no campo são importantes e devem 
ser usadas para suplementar os dados químicos disponíveis. Observações sôbre 
a profundidade do solo, uso da terra, produção, qualidade das pastagens, assim 
como a relação geral entre a vegetação natural e a fertilidade natural, aju-
darão no estabelecimento do grau de limitação por deficiência da fertilidade 
natural para uma determinada unidade de solo, Por exemplo, a profundidade 
do solo influencia a fertilidade natural, se a disponibilidade de um ou mais 
nutrientes fôr limitada. Um maior volume de solo (maior profundidade) pro-
porcionará uma quantidade maior de nutrientes do que um menor volume de 
solo (menor profundidade). A profundidade do solo também influencia o sis-
tema ar-água no solo, que por sua vez influencia a disponibilidade de nu-
trientes e a resposta ao uso de fertilizantes. No que se refere à relação entre 
vegetação natural e fertilidade natural, alguns tipos de vegetação parecem 
indicar menor suprimento de nutrientes para as florestas enquanto que outros 
parecem indicar maior suprimento de nutrientes num mesmo solo. Onde esta 
relação paréce ser razoàvelmente consistente, para um solo específico, êstes 
tipos de vegetação foram usados como orientação suplementar para referir o 
solo em causa, a uma classe de limitação por deficiência de fertilidade natural. 
Por exemplo, Latosol distrófico (baixa saturação de bases), com vegetação 
de cerrado, parece indicar baixo suprimento de nutrientes, enquanto que o 
mesmo solo, com floresta semi-sempre-verde ou floresta semi-sempre-verde com 
babaçu parece indicar um maior suprimento de nutrientes. Reconhece-se que 
esta relação geral não é muito precisa, mas na ausência de dados mais concre-
tos, foi empregada em certos casos, para estabelecer classes de limitação. 

Deficiência de água 

A deficiência de água é geralmente uma função da quantidade de água 
disponível para as plantas e das condições climatológicas, particularmente a 
precipitação e evapo-transpiração. Em casos extremos, nos desertos e algumas 
áreas super.úmidas, os fatôres climatológicos são os mais críticos. 

Nos solos bem drenados, a deficiência de água é determinada pela quan-
tidade de água disponível que pode ser armazenada para uso das plantas. Esta 
quantidade depende da combinação de propriedades individuais do solo, que 
incluem textura, tipo de argila, teor de carbono e profundidade efetiva do solo 
A influência da profundidade do solo, por exemplo, é particularmente impor-
taxite quando relacionada com o clima. Será mais importante em áreas cli-
máticas com períodos de sêca do que em áreas sempre-úmidas ou extremamen- 
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te sêcas. Para solos menos bem drenados, outras condições são também, impor-
tantes, como a presença e profundidade de lençol freático e a condutividade 
hidráulica. Estas condições &dieionais têm influência sôbre a capacidade das 
plantas em usar a água armazenada num determinado solo. 

Em regiões climáticas com período de sêca, a deficiência de água é nibda 
influenciada pela textura, teor de matéria orgânica da camada superior do 
solà e pela classe de drenagem, que por sua vez depende de outras proprieda-
des e características, tais como textura ao longo do perfil, compacidade e te-
lêvo local. 

Todavia, os dados sôbre a disponibilidade de água nos solos e sôbre a pre-
cipitação e . evapo-transpiração são ainda muito escassos para serem usados 
como base para estabelecer o grau de limitação dos solos por deficiência de 
água. Observações sôbre o comportamento das pastagens e culturas durate 
o período sêco e também, o tipo de vegetação natural, são necessárias para su-
plementar os poucos dados disponíveis sôbre a água do solo. Isto é particular-
mente evidente no caso de vegetação adaptada a solos encharcados e no caso 
de umidade relacionada com vegetação de floresta tropical. Até que melhores 
métodos sejam desenvolvidos, a relação de umidade baseada nos tipos de flo-
resta tropical, que por sua vez está relacionada com as regiões climáticas de 
Kõppen, foi a principal base considerada para estabelecimento do grau deli-
mitação. O quadro 5 mostra a relação geral dos tipos climáticos de Kõppen 
com a vegetação predominante, duração da estação sêca, localização geral den-
tro ;  da área referida nesta publicação e graus de limitação por deficiência de 
água. Acrescendo as fases climáticas às unidades de mapeamento do mapa es-
qucmático, foi possível relacionar àquelas aos graus de limitação por deficiência 
de água e aos tipos predominantes de vegetação, como se acha exposto no 
quadro 5. 

A floresta tropical foi dividida nos seguintes grupos, tidos como indicati-
vos de fases climáticas das unidades de mapeamento do mapa esquemático: a. 
sempre-verde, b. semi-sempre-verde, e. semi-sempre-verde com babaçu, d. se-
micadueifólia, e. semicaducifólia com babaçu, f. caducifólia. Êstes grupos, de 
floresta sempro-verdo a caducifólia, constituem expressão do aumento na defi-
ciência de água. Presume.se  que podem ser diretamente relacionados com os 
diferentes graus de limitação por deficiência de água. Entretanto o comporta-
mento da florcsta em relação à deficiência de água, nem sempre se correla-
ciona com a deficiência de água para as culturas, partieularmente nos casos 
onde as possibilidades de enraizamento por essências . florestais são evidente-
mente muito melhores, que pan muitas das culturas de ciclo curto. Solos cujo 
subsolo possa conter herdpan ou fragipan ou zona compacta são um exem-
plo disto. As raízes das culturas arbóreas podem penetrar a zona compacta 
enquanto que isso pode não ocorrer com culturas de ciclo curto que serão afe-
tadas por deficiência de água. Portanto, deve ter-se em mente que a deficiên-
cia de água pode ser maior do que a indicada pela vegetação florestal. 

Excesso de água (Deficiência de pxigênio) 

O excesso de água (deficiência de oxigênio) está em geral diretamente 
relacionado com a classe de drenagem natural. A classe de drenagem natural 
é o resultado do clima (precipitação e evapo.transpiração), relêvo local e pro-
priedades do solo. É evidente, em geral, que existe uma relação direta entre a 
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ciSc de drenagem natural do solo e a deficiência de oxigênio no mesmo. En-
tretanto, as características do perfil de solo são usadas para determinar a classe 
de drenagem sob condições naturais. Quando um solo foi artificialmente dre-
nado, a relação entre classe de drenagem e deficiência de oxigênio não é mais 
direta, enquanto o sistema de drenagem artificial funcionar adequadamente 
para remover o excesso de água. 

Em solos sem lençol de água na zona de enraizamento das plantas, os fa-
tôres mais importantes são a estrutura, a permeabilidade do solo e a presen-
ça ou ausência de camada menos permeável (restringindo o enraizamento). Se 
tal camada ocorrer no solo, toma-se importante a profundidade até essa ca-
mada menos permeável. Em solos com lençol de água elevado, também é im-
portante determinar a que profundidade ocorre a camada menos permeável, 
além dos fatôres mencionados acima. 

Deve notar-se que o excesso de água (deficiência de oxigênio) e deficiên-
eia de água são considerados aqui, como dois fatôres principais, independen-
tes das condições agrícolas do solo, porque um solo com deficiência de água 
durante a estação sêca pode ter um excesso de água durante a estação chuvosa. 
Entretanto, são possíveis combinações de classes de deficiência de oxigênio e 
deficiência de água. Solos com forte deficiência de água nunca terão mais do 
que uma ligeira deficiência de oxigênio. 

O risco de inundação, além de causar uma deficiência temporária de oxi-
gênio e também causar danos mecânicos às plantas não adaptadas a encharca-
mento, é também um fator importante na determinação do grau de limitação 
por excesso de água. 

Susceptibilidade à eDos5o 

No caso é bàsicamente considerada a erosão pela água. Até o momento, 
erosão cólica parece não ter muita importância. A referência para susceptibi-
lidade à erosão pela água é a erosão que ocorreria em terrenos inclinados usa-
dos para culturas, sem adoção de medidas para prevenir a erosão. Sob condi-
ções comparáveis, em solos latos.sódicos a susceptibilidade à erosão é gerahnen-
te menor. Sendo êsses solos friáveis, apresentam propriedades favoráveis, af e-
tando a percolaçáo da água, como uma boa velocidade de infiltração, permca-
bilidade e estrutura. Os Solos Brunos Não Cálcicos e Solos Solonétzicos são 
exemplos de solos com características de perfil menos favoráveis e, consequcn-
temcnte, com maior susceptibilidade à erosão. 

Entre os fatôres que influenciam a susceptibilidade à erosão incluem-se, 
o clima (especialmente a intensidade e distribuição da chuva), extensão do de-
clive, microrrelevo, velocidade da infiltração, permeabilidade, capacidade de 
retenção de umidade, presença ou ausência de camada compacta no perfil, 
pedregosidade superficial e superfícies de deslizamento no subsolo. Muitas das 
propriedades indicadas acima são qualidades interpretadas das característi-
cas do solo, tais como a estrutura, textura, tipo de argila e profundidade do 
solo. 

Erosão anterior, que resultou na perda da camada superficial mais porosa 
e em geral mais coerente e que formou um sistema de sulcos e ravinas, pode 
ser um fator importante que torna os solos mais susceptíveis à erosão, do que 
eram anteriormente. Por exemplo, em solos com uma camada superficial e 
subsolo rasos, sobrejacentes a um horizonte C profundo e não coerente, a 
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perdadas camadas superiores .por erosão• pode aumentar ràpidamente a velô-
cidade de erosão do material subjacente não coerente. O contrôle da erosão de-
penderá da natureza do solo, condições climáticas, intensidade e forma de 
uso da terra e das medidas de conservação, mecânicas e vegetativas, passíveis 
de adoção num sistema específico de manejo para suplementar a forma de uso 
da terra. 

f evidente que o grau de susceptibilidade à erosão para uma específica 
classe de solo é melhor determinado onde o solo é usado para agricultura, 
sem medidas para prevenir a erosão. Noutras condições, para certas classes 
de solos, podem ser tomadas corno referência as interpretações de relações de-
clividade e susceptibilidade à erosão, tendo por base as constatações e conhe-
cimentos das relações entre susceptibilidade à erosão e características do perfil 
do solo. 

Impedimento à mccanizaçõo 

Piste fator depende principalmente do grau e forma do declive, condições 
de drenagem natural, presença ou ausência de pedras e rochas na superfície 
e profundidade do solo. Por exemplo, a influência da profundidade do solo 
depende da natureza do subsolo e da sua uniformidade até o substrato. Se o 
substrato não fõr consolidado e fôr favorável à aração, a profundidade terá 
pouca influência. Por outro lado, se o substrato fôr duro e ocorrerem muitos 
afloramentos de rochas, a profundidade do solo será um fator decisivo. 

Outros fatôres que afetam as limitações por impedimento à mecanização 
dos solos são as texturas argilosas com presença de minerais de argila de es-
trutura 2:1 (argilas expansíveis), hidromorfismo, particularmente no caso dos 
solos orgânicos, solos arenosos e microrrelevo decorrente de grande quantidade 
de formigueiros, cupinzeiros, "gilgai", ou ravinas formadas pela erosão. 

DEFINIÇÃO DOS GRAUS DE LIMITAÇÕES PARA USO AGRÍCOLA 
E LISTA DE SOLOS A ÊLES REFERIDOS 

As definições dos graus de limitação para cada um dos cinco fatôres prin-
cipais das condições agrícolas dos solos, de modo geral, compreendem informa-
ç.ões referentes às relações entre graus de limitação e dados fâcilmente obser-
váveis e mensuráveis. Entretanto, essas relações nem sempre são completamen-
te válidas e deveriam ser usadas sômente como guia de orientação geral. À 
proporção que aumenta o conhecimento sôbre os solos do Brasil e suas respos-
tas às práticas de manejo, essa base de orientação geral deve ser melhorada 
com a• inclusão das novas relações. 

De um modo gerai, são usados cinco graus de limitação para cada um dos 
cinco fatôres. tstes graus são: limitação nula, ligeira, moderada, forte e muitõ 
forte. Em certos casos, porém, o primeiro ou o último grau não é usado, ou 
está combinado com outro grau, por insuficiência de conhecimentos no mo-
mento, que possibilitem urna distinção mais pormenorizada. 

Após a definição de cada grau de limitação, encontra-se uma lista 'dos 
solos que são considerados com êsse grau. As unidades de mapeamento estão 
dispostas alfabêticamente por Grandes Grupos de solos e fases, evitando ao 
máximo repetições, porém procurando manter explícita a distinção básica entre 
diferentes unidades de mapeamento pertencentes ao mesmo Grande Grupo de 
solo. Exemplo: 
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• Brunizem Avermelhado (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

O exemplo acima compreende duas unidades de mapeamento distintas de 
Solo Brunizem Avermelhado. Outros Grandes Grupos de solos estão dispos.. 
tos da mesma maneira. 

1. Graus de limitação por DEFICIÊNCIA DE FERTILIDADE NATURAL 

a. Limita çâo nula a ligeira. Solos com grande reserva de nutrientes dis. 
poníveis e sem toxidez devida a sais solúveis ou sódio trocável. Nor. 
malmente, têm mais de 35% de saturação de base ou menos de 5017o 
de saturação de alumínio e a soma das bases trocáveis é superior a 
3 miliequivalentes por 100 gramas de solo. Além disto, os solos são 
pràticamentc livres de excesso de sais, com menos que 4 mmhos/cm 
de condutividade elétrica. Os valores quantitativos de saturação de 
base, saturação de alumínio e soma de bases trocáveis são usados 
como critérios sàmente dentro dêste grau de limitação. 

Quando os outros quatro fatõres das condições agrícolas dos solos 
são favoráveis, o suprimento de nutrientes permite bons rendimen-
tos das culturas durante muitos ano; mesmo para as culturas mais 
exigentes. Os solos das regiões tropicais úmidas e subúmidas incluídos 
neste gruparuento, apresentam geralmente vegetação primitiva fio. 
restal. 

A limitação atribuída aos grupamentos indiscriminados de Solos 
Brunos Não Cálcicos Grumussólicos e Solos Brunos Não Cálcicos 
Grumussólicos e Solonétzicos foi equiparada à dos Solos Grumussó-
licos. Para informação mais específica a respeito dêstes solos, ver as 
unidades de mapeamento dos Solos Brunos Não Cálcicos. 

Solos referidos a êste grau de limitação. 

Brunizcm Avermelhado (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Laterítico Bruno Avermelhado Eutrófico 
textura argilosa, fase semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado e forte 
ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo sua-
ve ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo on-
dulado 
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textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado e forte ondulado 
textura média, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
textura média, fase floresta  semieaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura média, fase floresta semieaducifólia, relêvo ondulado 
textura média, fase floresta semieaducifólia com babaçu, relêvo plano 
e suave ondulado 

Solos Brunos Não Cálcicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 

Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase floresta semicadueifólia, relêvo suave ondulado 

Solos Brunos Não Cáleicos Grumussólicos e Solonétzicos (eutrófieos) 
textura argilosa, fase eaatinga, relêvo suave ondulado 

Solos Grumussólicos (eutróficos) 
textura argilosa, faso floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Solos Litossólieos com alto teor de cálcio 
fase floresta caducifólia, relêvo ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e forte ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 

b. Limitação moderada: Solos em que a reserva de um ou mais nutrien-
tes disponíveis é pequena. A reserva de nutrientes pode encontrar-se 
no ciclo orgânico, que inclui também a vegetação. Estão incluídos 
neste grau, solos afetados por toxidez devida à presença de sais solú-
veis ou sódio trocável. Normalmente êsscs solos com sais solúveis apre-
sentam neste caso, 4 a 8 mmhos/cni de condutividade elétrica e podem 
mesmo não permitir o dcsenvolvimento de culturas sensíveis. 

Se os outros 4 fatêres das condições agrícolas dos solos forem 
favoráveis, o suprimento de nutrientes pennite bons rendimentos das 
culturas anuais sômente durante os poucos anos iniciais de uso, a par-
tir do estado virgem, apresentando decréscimo rápido dos rendimen-
tos com a continuação do uso agrícola. São solos que necessitam do 
uso de fertilizantes depois de alguns anos para prolongar e manter 
a produtividade, uma vez que estão sujeitos a esgotamento devido ao 
uso exaustivo. Os solos das regiões tropicais úmidas e subúmidas in-
cluídos neste grau de limitação, apresentam geralmente vegetação 
primitiva florestal. 

Latosol Roxo (eutrófico) e Laterita ilidromórfica Eutrófica de 
terrenos elevados, foram incluídos neste grupo com limitação mode-
rada. Entretanto, êles têm suprimento de nutrientes médio a alto e, 
consequentemente, apresentam limitação variável de ligeira a mo-
derada. 
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Foi atribuída também aos Solos Aluviais limitação moderada, 
que pode variar até ligeira, dependendo da reserva de nutrientes dos 
materiais depositados. 

Solos referidos a êste grau de limitação: 

Areias Quartzosas Vemelhas e Amarelas (distróficas) 
fase floresta semicadueifólia, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo plano e suave ondu-
lado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo plano e suave on-
dulado 

Laterita Ilidromórfica Distrófiea 
fase floresta de várzea relêvo plano com microrre levo  

Laterita Ilidromórfica Distrófica de terrenos elevados 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 

Laterita Iridromórfica Eutrófica de terrenos elevados 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo plano 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, rclêvo suave ondu. 
lado e ondulado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo ondulado e forte 
ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plairn 
suave ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave 
ondulado e ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta sempre-verde, relêvo plano e 
suave ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
plano e suave ondulado 

Latosol Roxo ( eutrófico )2 

textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, rclêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 

2 Ésses solos apreseatam limitação que varia de ligeira a moderada. 
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textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (eutrófico) 
textura argilosa, fase eaatinga, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semieaducifólia com babaçu, relêvo suave 
ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, rclêvo 
suave ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (eutrófieo) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicadueifólia com babaçu, relêvo suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo plano e suave on-
dulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 

Podzólieo Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo forte ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, rtlêvo 
suave ondulado 

Podzólieo Vermelho Amarelo Plínthico (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicadueifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 

Solos Aluviaisz 
fase floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Pouco Ilúmieo 
textura argilosa, fase floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Indiscriminados 
fase campina de várzea, relêvo plano 
fase campina de várzea com floresta de várzea, relêvo plano 

2 Êsses solos apresentam limitaçâo que varia de ligeira a moderada. 
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Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 
fase floresta semicadueifólia, relêvo ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave ondulado e on-
dulado 
fase floresta semieaducifólia com babaçu, relêvo ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo suave ondulado 
e ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo ondulado 

Solos Litossólicos com baixo teor de cálcio 
fase caatinga, relêvo ondulado 
fase caatinga, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semieaducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semicadueifólia com babaçu, relêvo forte ondulado e mon-
tanhoso 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 

e. Limitação forte. Solos nos quais um ou mais nutrientes disponíveis 
existem sômente em reduzidas quantidades. No caso de solos bem dre-
nados, normalmente a soma de bases trocáveis é baixa. Também estão 
incluídos neste grupo, solos em que a toxidez devida a sais solúvéis ou 
sódio trocável sàmente permite o desenvolvimento de plantas toleran-
tes. tstes solos apresentam condutividade elétrica normalmente de 
8 a 15 mmhos/cm. 

Se os outros 4 fatôres das condições agrícolas dos solos forem fa-
voráveis, o suprimento de nutrientes permite rendimentos razoàvel-
mente bons de culturas adaptadas. Rendimentos de outras culturas 
são muito baixos, como também são baixos os rendimentos das pasta-
gens. O aproveitamento dêsses solos, geralmente exige o uso de ferti-
lizantes desde o início da exploração agrícola. Nas regiões tropicais 
úmidas e subúmidas, os solos incluídos neste grupo apresentam cerra-
do ou cerradão como vegetação primitiva, ou correspondem a terras 
já esgotadas pelo uso agrícola. 

Solos referidos a êste grau de limitação: 

Areias Quartzosas Marinhas (distróficas) 
relêvo plano e suave ondulado 

Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) 
fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
fase caatinga, relêvo suave ondulado 
fase caatinga, rclêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano, suave ondulado e on-
dulado 
fase floresta sempre-verde, relêvo plano e suave ondulado 

Laterita Hidromórfica Distrófica 
fase cerrado com campina de várzea, relêvo plano com microrrelevo 
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Laterita ilidromórfica Distr6fica de terrenos elevados 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Laterítico Bruno Avermelhado Distrófico 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura indiscriminada, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 

Latosol Roxo (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo forte ondulado e montanhoso 
textura média fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (eutr6fico) 
textura média, fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase caatinga, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Podzol Hidrom6rfico (distrófico) 
textura arenosa, fase floresta sempre-verde, relêvo plano e suave on-
dulado 

Podzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase ccrrado, relêvo ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura média, fase campestre, relêvo suave ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 

Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 
fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta eaducifólia, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado, e ondulado 

Solos Litossólicos com ,baixo teor de cálcio 
fase cerrado, relêvo ondulado e forte ondulado 
fase cerrado, relêvo ondulado, forte ondulado e montanhoso 
fase cerrado, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase cámpestre, relêvo forte ondulado e montanhoso 

d. Limitaçao muito forte: Solos com suprimento de nutrientes muito res-
trito. No Brasil Central êsses solos têm tina soma de bases trocáveis 
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muito baixa, e geralmente têm cobertura vegetal natural de cerrado 
e campo-cerrado. 

Estão também incluídos neste grupo, solos em que a toxidez de-
vida à presença de sais solúveis ou sódio trocável sômente permite o 
desenvolvimento de plantas altamente tolerantes aos sais. Êsses solos 
normalmente apresentam mais de 15 mmhos/cm de condutividade elé-
trica. Podem apresentar manchas desprovidas de vegetação e crostas 
salinas. Sem a dessalinização êstes solos apresentam sômente possibi-
lidades restritas para uso, como pastagem ou Sastoreio extensivo, 

Solos referidos a êste grau de limitação: 

Areias Quartzosas Vcrmelhas e Amarelas (distróficas) 
fase cerrado, relêvo plano 
fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 
fase campestre, relêvo plano e suave ondulado 

Solonetz-Solodizado 5  
tcxtura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo plano 

Solos Gley Thiomórfieos Indiscriminados 
relêvo plano 

Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase cerrado, relêvo ondulado 

Solos Salmos Costeiros Indiscriminados 
relêvo plano 

2. Graus de linutaçõo por DEFICIPJNCIA DE ÁGUA 

tsses graus de limitação são definidos em função da quantidade de 
água em disponibilidade para as culturas e da duração do período de sêca 
durante a estação de crescimento das mesmas. 

a. Limita çffo nula. Solos nos quais não há deficiência de água disponí-
vel limitando o crescimento das culturas e o uso agrícola. Uma parte 
da zona de enraizamento está acima do ponto de murchamento du-
rante todo o ano. Os solos com drenagem interna livre que se enqua-
dram neste grupo, ocorrem sômente em regiões climáticas sem estação 
sêca. Entretanto, os solos dêste grupo com lençol freático ao alcance 
das raízes, podem ocorrer em regiões com estação sêca. A vegetação 
natural dos solos dêste grupo, caso seja florestal, é sempre-verde. 

Solos referidos a êste grau de limitação: 

Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) 
fase floresta sempre-verde, rclêvo plano e suave ondulado 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo ondulado 

3 Êsses solos apresentam alto teor de sal, embora tenham saturação de base média a alta. 
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textura argilosa,, fase floresta 'sempre-verde, relêvo ondulado e fone 
ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta sempre-verde, relêvo plano e 
suave ondulado 

Podzol Hjdromórfico (distrófico) 
textura arenosa, fase floresta sempre-verde, relêvo plano e suave on-
dulado 

Podzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta, sempre-verde, relêvo forte ondulado 

Solos Aluviais 
fase floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Pouco Húmico 
textura argilosa, fase floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Indiscriminados 
fase campina de várzea, relêvo plano 
fase campina de várzea, com floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Thiomórficos Indiscriminados 
relêvo plano 

Solos Litossólicos com baixo teor de cálcio 
fase floresta sempre-verde, relêvo fone ondulado e montanhoso 

b. Lintitaçoa ligdra: Solos nos quais ocorre uma pequena deficiência 
de água disponível durante um curto período da estação de cresci-
mento das culturas. O crescimento de tôdas as culturas é possível, 
porém as mais sensíveis à sêca têm seu crescimento limitado. Os solos 
com drenagem interna livre ineluídos neste grupo, sômente se encon-
tram em regiões climáticas com uma estação sêca curta (O a 3 meses). 
Os solos dêste grupo com lençol freático ao alcance das raízes, podem 
ocorrer em regiões climáticas com uma estação sêca mais longa. A 
vegetação natural dos solos dêste grupo, caso seja florestal, é semi-
sempre-verde. 

• 	Alguns dos solos arrolados abaixo, apresntam variação desta li- 
mitação relacionada com sua capacidade de retenção de água dispo-
nível um tanto baixa, ou com as vantagens ou desvantagens de sua 
ocorrência em regiões climáticas de pluviosidade muito elevada e gran-
de evaporação. Os solos com variação na limitação compreendem: 
a. Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico que tem grande quantidade 
de concreções, o que reduz a capacidade de retenção de água disponí-
vel. Êstes solos foram considerados como tendo limitação ligeira a 
moderada tanto para as culturas de ciclo curto como para as .de ciclo 
longo. b. Latosol Amarelo com textura indiscriminada inclui hori-
zontes superficiais cuja textura pode variar de média a argilosa. 
Êstes solos foram considerados como tendo limitação ligeira para 
culturas de ciclo longo e limitação moderada para culturas de ciclo 
curto. c. Latosol Vermelho Amarelo textura média, Latosol Amarelo 
textura média e Areias Quartzosas Verinelhas e Amarelas, todos com 
vegetação natural de floresta semi-sempre-verde, têm capacidade-de 
r'tenção de água disponível um tanto mais baixa e foram considera- 
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dos pertencentes ao grupo com limitação ligeira a moderada para 
culturas de ciclo longo e limitação moderada para culturas de ciclo 
curto, d. Solos que ocorrem na área de Roraima, de acôrdo com os 
poucos dados climáticos disponíveis, estão sujeitos à pluviosidade alta 
e intensa evaporação, que resultam em deficiência de água por um 
período de cêrca de 4 a 5 meses. As avaliações para os solos em ques-
tão, a seguir especificadas, foram de certo modo ajustadas no refe-
rente a Roraima, para indicar os efeitos da precipitação muito ele-
vada, escoamento superficial e intensa evaporação. Assim, o Latosol 
Amarelo textura média vegetação de cerrado, daquela área, foi con-
siderado como tendo limitação ligeira a moderada para culturas de 
ciclo longo e limitação moderada para culturas de ciclo curto. 

Reconhece-se que essas variações na limitação são arbitrárias e 
desenvolvidas com base em informações efetivas muito escassas. Fu. 
turas investigações sôbre relação hídrica por classes de solos e uma 
manipulação mais apurada dos dados climáticos, podem não corrobo. 
rar essas considerações. 

Solos referidos a êste grau de limitação: 
Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficos) 

fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano, suave ondulado a on-
dulado 

Laterita Ilidromórfica Distrófica 
fase floresta dc várzea, relêvo plano com microrrelevo 
fase cerrado com campina de várzea, relêvo plano em microrrelevo 

Laterita ilidromórfica Distrófica de terrenos elevados 
fase floresta semi-sempre-verde, rclêvo suave ondulado 

Laterítico Bruno Avermelhado Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado e ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano 
e suave ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave 
ondulado o ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado (sômen-
te em Roraima) 

Latosol Roxo (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 



- 480 - 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave on-
dulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
e forte ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 

l'odzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
e forte ondulado 
textura argilosa fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutráfico 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Plíntliieo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 

Solos Indiscriminados Conerecionários Tropicais 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado e ondulado 

Solos Litossólicos com alto teor de cálcio 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e forte ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 

e. Linitaç4o nwderada: Solos nos quais ocorre moderada deficiência de 
água disponível durante um período relativamente longo da estação 
de crescimento para a maioria das culturas. É possível o cultivo de 
plantas não muito sensíveis à sêca, mas é sèriamente prejudicado o 
desenvolvimento de plantas sensíveis à sêca. 

Os solos com drenagem interna livre incluídos neste grupo, ocor-
rem em regiões climáticas com uma estação sêca relativamente longa 
(3 a 7 meses), ou mesmo em regiões com estação sêca mais curta, no 
caso de solos rasos ou arenosos. 

Entretanto, os solos dêste grupo com lençol freático ao alcance 
das raízes, ou com temporária estagnação de água, podem ocorrer em 
regiões climáticas com um período de sêca mais longo. A vegetação 
natural, caso seja florestal, é normalmente seniieaducifólia. 

A limitação atribuida ao grupamento indiscriminado de Solos 
l3runos Não Cálcicos Gruniussólicos foi equiparada à dos Solos Gru-
mussólicos fase floresta semieaducifólia. 

Alguns dos solos arrolados abaixo, apresentam variação desta li-
mitação, que foi baseada ou em correlações do caráter transicional da 
vegetação natural da floresta semi-sempre-verde com babaçu ou em 
estimativas de capacidade de retenção ([e umidade disponível, um tan- 
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to melhor, ou na pouca profundidade do lençol freático. Os solos com 
variação na limitação incluem: a. Solos Indiscriminados Concrecio-
nários Tropicais, Laterita Ilidromórfica e Podzólico Vermelho Ama-
relo Equivalente Eutrófico, todos fase floresta semi-sempre-verde com 
babaçu, foram considerados como tendo limitação ligeira a moderada, 
pôsto a vegetação ser transicional para floresta sempre-verde. b. La-
tosol Vermelho Escuro, Latosol Vermelho Amarelo, Podzólico Verme-
lho Amarelo, Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas, e Latosol Ama-
relo textura média, todos fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 
foram considerados como tendo limitação ligeira a moderada para 
culturas de ciclo longo e limitação moderada para culturas de ciclo 
curto, dada a natureza transicional da vegetação, assim como da ca-
pacidade de retenção de água disponível possivelmente mais •  baixa. 
e. Solos Grumussólicos, Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos, La-
terítico Bruno Avermelhado Eutrófico, Brunizem Avermelhado e Pod-
zólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico (exceto aquêles com 
vegetação floresta semi-sempre-verde com babaçu), parecem ter uma 
capacidade de retenção de água disponível relativamente alta, mesmo 
com vegetação de floresta semicaducifólia. Presumiu-se serem ligeira-
mente melhores para culturas de ciclo curto, que para culturas de ci-
clo longo e foram considerados como tendo limitação ligeira a mode-
rada para culturas de ciclo curto e limitação moderada para cultu-
ras de ciclo longo. d. Areias Quartzosas Marinhas foram considera-
das como tendo limitação ligeira a moderada para tôdas as culturas 
porque ocorrem numa posição topográfica em que o lençol freático é 
pouco profundo. 

Iteconhece-se que essas variações na limitação são arbitrárias e 
desenvolvidas com base em informações efetivas muito escassas. Futu-
ras investigações sôbre relação hídrica por classes de solos e uma ma-
nipulação mais apurada dos dados climáticos, podem não corroborar 
essas considerações 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 
Areias Quartzosas Marinhas (distróficas) 

relêvo plano e suave ondulado 
Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distr6ficas) 

fase floresta semicaducifólia, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo plano e suave ondu-
lado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo plano e suave 
ondulado 
fase cerrado, relêvo plano 
fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 
fase campestre, relêvo plano e suave ondulado 

Brunizem Avermelhado (eutrófico) 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Laterita Bidromórfica Distrófica de terrenos elevados 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Laterita Hidromórfica Eutr6fica de terrenos elevados 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo plano 
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Laterítico Bruno Avermelhado Distrófico 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Laterítico Bruno Avermelhado Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura indiscriminada, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde com babaQu, relêvo 
plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado (exceto 
Roraima) 

Latosol Roxo (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 

Latosol Roxo (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase florcsla semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo forte ondulado e montanhoso 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relévo suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, rclêvo 
suave ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo (distróficõ) 
textura argilosa, fase floresta• semi-sempre-verde com babaçu, :rélêvo 
ondulado 
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textura argilosa, fast, cerrado, relêvo ondulado 
textura média, fast floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura média, fase campestre, relêvo suave ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado e forte 
ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo on-
dulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado e forte ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura média, fase floresta semieaducifólia com babaçu, relêvo plano 
e suave ondulado 

Solos Brunos Não Cálcieos Grummussólicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 

Solos Grumussólicos (cutróficos) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Solos Indiscriminados Concreeionários Tropicais 
fase floresta semicadueifólia, relêvo ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave ondulado e 
ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo suave ondulado e 
ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase cerrado, relêvo ondulado 

Solos Litossólieos com alto teor de cálcio 
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 

Solos Litossólicos com baixo teor de cálcio 
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo forte ondulado e 
montanhoso 
• fase campestre, relêvo forte ondulado e montanhoso 



- 484 - 

d. LimitczQõo forte: Solos nos quais ocorre uma grande deficiência de 
água disponível durante longo período da estação de crescimento para 
a maioria das culturas. Sômente é possível o crescimento de plantas 
muito bem adaptadas a essa condição. 

Os solos com drenagem interna livre incluídos neste grupo ocor-
rem em regiões climáticas com uma estação sêca longa (mais de 7 
meses). A vegetação natural dêste.s solos é do tipo caatinga. Em re-
giões climáticas com uma estação sêca relativamente longa (3 a 7 
meses), os solos dêste grupo são rasos ou arenosos e têm vegetação do 
tipo caatinga ou floresta caducifólia. 

A limitação para o grupamento indiscriminado de Solos Brunos 
Não Cálcicos Grumuss6licos e Solonétzicos fase caatinga foi equipa-
rada à dos Solos Brunos Não Cálcicos fase caatinga. 

Solos referidos a êsse grau de limitação 

Areias Quartzosas Verineilias e Amarelas (distróficas) 
fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
fase caatinga, relêvo suave ondulado 
fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo plano e suave ondulado 

Brunizem Avermelhado (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta caducif6lia, relêvo suave ondulado 

Laterita Hidrom6rfica Distrófica de terrenos elevados 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (eutrófico) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase caatinga, relêvo suave ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 

Podz6lico Vermelho Amarelo Equivalente Eutr6fico 
textura média, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 

Solonetz-Solodizado 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo plano 

Solos Brunos Não Cálcicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 

Solos Brunos Não Cálcicos Gruinussólicos e Solonétzicos (eutróficoe) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo suave ondulado 

Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 
fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado e ondulado 

Solos Litossólicos com alto teor de cálcio 
fase floresta caducif6lia, relêvo forte ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
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Solos Litossólicos com baixo teor de cálcio 
fase caatinga, relêvo ondulado 
fase caatinga, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase cerrado, relêvo ondulado e forte ondulado 
fase cerrado, relêvo ondulado, forte ondulado e montanhoso 
fase cerrado, relêvo forte ondulado e montanhoso 

Solos Salmos Costeiros Indiscriminados 
relêvo plano 

3. Graus de linzitaçâo por EXCESSO DE ÁGUA 

Os graus de limitações por excesso de água estão 'intimamente relacio-
nados com as classes de drenagem natural do solo. Esta relação é exposta 
na definição de cada grau de limitação. Deve notar-se, entretanto, que se 
os solos foram artificialmente drenados, as classes de drenagem natural 
dos solos não refletem a situação atual referente ao excesso de água. 

a. Limitaçao nula: Solos nos quais a aeração não é prejudicada pela 
água em qualquer período do ano. Os solos são bem drenados ou ex-
cessivamente drenados, em suas condições naturais. 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Areias Quartzosas Marinhas (distróficas) 
relêvo plano e suave ondulado 

Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) 
fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
fase caatinga, relêvo suave ondulado 
fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo, plano e suave on-
dulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano, suave ondulado e on-
dulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo plano e suave 
ondulado 
fase floresta sempre-verde, relêvo plano e suave ondulado 
fase cerrado, relêvo plano 
fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 
fase campestre, relêvo plano e suave ondulado 

Laterítico Bruno Avermelhado Distrófico 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Laterítico Bruno Avermelhado Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 
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Latosol Amarelo (distr6fico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado e ondulado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo ondulado 4  
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo ondulado e forte 
ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano 
e suave ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave 
ondulado e ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta sempre-verde, relêvo plano e 
suave ondulado4  
textura indiscriminada, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 

Latosol Roxo (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 

Latosol Roxo (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo forte ondulado e montanhoso 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (eutrófico) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave 
ondulado 

4 tsses solos apresentam limitaçâo nula a. ligeira para cultura de ciclo longo e limi-
tação moderada para culturas de ciclo curto. 
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textura média, fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase caatinga, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura, média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicadueifólia com babaçu, relêvo suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo plano e suave on-
dulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 

b - Lintitaçáo ligeira: Solos nos quais as culturas com raízes sensíveis à 
deficiência de ar, encontram certa dificuldade durante a estação chu-
vosa, devido à aeração nesse período ser algo prejudicada pelo exces-
so de água. São solos em geral moderadamente bem drenados, embo-
ra muitos dêles tenham difícil drenagem. Esta dificuldade de drena-
gem é frequentemente resultante da presença de horizonte B argilo-
so, de textura mais pesada. 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Brunizem Avermelhado (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta eaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Podzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo suave ondulado 5  
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo fcirte ondulado' 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 

5 Êsses solos apresentam limitação nula a ligeira para culturas do ciclo longo e limi-
taçito moderada para culturas de ciclo curto. 



textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura média, fase campestre, relêvo suave ondulado 

Podzi5lico Vermelho Amarelo Plínthico (distréfico) 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado e forte 
ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo sua-
ve ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo on-
dulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo on-
dulado e fone ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado e forte ondulado 
textura média, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia relêvo suave ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo plano e 
suave ondulado 

Solos Brunos Não Cálcicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 

Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 
fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave ondulado e 
ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo suave ondulado e 
ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase cerrado, relêvo ondulado 

Solos Litossg5ljcos com alto teor de cálcio 
fase floresta caducifólia, relêvo forte ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado 
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fase floresta sõmicaducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e forte ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 

Solos Litossólicos com baixo teor de officio 
fase caatinga, relêvo ondulado 
fase caatinga, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo forte ondulado e inon-
tanhoso 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase cerrado, relêvo ondulado e forte ondulado 
fase cerrado, relêvo ondulado, forte ondulado e montanhoso 
fase cerrado, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase campestre, relêvo forte ondulado e montanhoso 

e. Lintitaçõo nvodcrada: Solos nos quais as culturas com raízes sensíveis 
à deficiência de ar não se podem desenvolver satisfatbriantente, por-
que a aeração do solo é consideràvelmente afetada pelo excesso de água 
durante a estação chuvosa. A maioria dos solos referidos a êste grau de 
limitação, são imperfeitamente drenados em suas condiç6es naturais. 
Laterita Hidromórfica pode apresentar sbrnente uma limitação ligeira 
se o plinthite ocorrer a uma profundidade considerável. 

A limitação atribuida aos grupamentos indiscriminados de Solos 
Brunos Não Cáleicos Grumussólicos e Solos Brunos Não Cálcicos Gru-
mussólicos e Solonétzicos foi equiparada à dos Solos Gnunussólicos. 
Para informações mais precisas a respeito dêstes solos, ver as unidades 
de mapeamento dos Solos Brunos Não Cáleicos. 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Laterita Ilidromórfica Distrófica de terrenos elevados 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 

Laterita Hidromórfica Eutrófica de terrenos elevados 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo plano 

Podzol ilidromórfico (distrófico) 
textura arenosa, fase floresta sempre-verde, relêvo plano e suave on-
dulado 

Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 

Solos Brunos Não Cáleicos Grumussólicos e Solonétzicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo suave ondulado 

Solos Grumussólicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
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d. Limitação forte e muito forte: Solos nos quais ai cultums não adap-
tadas• ao excesso de água, só - podem desenvolver-se satisfatôriamen-
te quando os solos estão artificialmente drenados. A maioria dos solos 
em causa são mal drenados ou muito mal drenados, em suas condi-
ções naturais e podem estar sujeitos à inundação. Áreas melhor dre. 
nadas de Solos Aluviais, mas sujeitas a freqüentes cheias pelos rios, 
estão incluídas neste grupo. Áreas de Solos Aluviais que se situam 
em posição mais elevada, podem ter s,mente uma limitação ligeira a 
moderada por excesso de água. 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Laterita Hidromórfica Distrófica 
fase floresta de várzea, relêvo plano com microrrelevo 
fase cerrado e. campina de várzea, relêvo plano com microrrelevo 

Solonetz-Solodizado 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo plano° 

Solos Aluviais 
fase floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Pouco Húmico 
textura argilosa, fase floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Indiscriminados 
fase campina de várzea, relêvo plano 
fase campina de várzea com floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Thiomórficos Indiscriminados 
relêvo plano 

Solos Grumussólicos (eutn5ficos) 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano° 

Solos Salmos Costeiros Indiscriminados 
relêvo planos 

4. Graus de limitação por SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO 

O grau de limitação é baseado na erosão que ocorreria se os solos fôs-
sem cultivados em tôda a extensão do declive e sem práticas para contrô-
le da erosão. Salvo declaração contrária, o grau de limitação também é 
definido tomando por base o modo de uso acima especificado durante um 
período relativamente longo, de 10 a 20 anos. 

a. Limitação nula: Solos que não são susceptíveis à erosão. De modo ge-
ral, os solos dêste grupo são planos ou quase planos e têm boa permea-
bilidade. Se usados para lavouras por tempo um tanto longo (10 a 
20 anos), não apresentam ou quase não apresentam erosão acelera-
da na maior parte da área. Mesmo no caso dêsses solos terem sido 
cultivados por período mais longo, a camada superficial (horizonte 
A) apresenta-se pràticamente não erodida. . Normalmente, a erosão 
muito ligeira que ocorre, . pode ser controlada por práticas simples de 
manejo. 

6 Ésses solos apresentam limitação forte.. 
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Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Brunizem Avermelhado (eutrófieo) 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Laterita llidroinórfiea Distrófica 
fase cerrado e campina de várzea, relêvo plano com microrrelevo 
fase floresta de várzea, relêvo plano com microrrelevo 

Laterita Ilidromórfica Eutrófiea de terrenos elevados 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo plano 

Laterítieo Bruno Avermelhado Distrófico 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Podzol Ilidromórfico (distrófico) 
textura arenosa, fase floresta sempre-verde, relêvo plano e suave on-
dulado 

Solonetz-Solodizado 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo plano 

Solos Aluviais 
fase floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Pouco Ilúmico 
textura argilosa, fase floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Indiscriminados 
fase campina de várzea, relêvo plano 
fase campina de várzea com floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Thiomórficos Indiscriminados 
relêvo plano 

Solos Grumussólicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Solos Salmos Costeiros Indiscriminados 
relêvo plano 

b. Limita çao ligeira e ligeira a modera&i: Solos que apresentam pouca 
susceptibilidade à erosão. De modo geral, os solos ocorrem em declives 
suaves (2 a 8%), desde que suas propriedades físicas sejam boas. En-
tretanto, se as propriedades físicas forem muito favoráveis, alguns 
dos solos incluídos neste grupo podem ocorrer em relêvo ondulado com 
declives de 8 a 209ó. Se usados para lavouras por um tempo um tanto 
longo (10 a 20 anos), a camada superficial (horizonte A) pode ter 
sido removida até cêrca de 25%, em maior parte da área. 

Práticas de conservação neceisária para controlar a erosão são de 
aplicação relativamente fácil sob práticas modernas de manejo. Em 
muitos casos, o uso de culturas como cana-de.açúcar ou culturas de 
ciclo longo é suficiente para controlar a erosão. 

As limitações para os solos com maior variação na topografia fo-
ram estabelecidas tomando por base a condição considerada como do-
minante. Quando consideradas isol,4amente, as áreas planas do lia- 
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tosol Vermelho Escuro, Latosol Roxo, Latosol Vermelho Amarelo, La-
tosol Amarelo e Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófieo 
apresentam limitação nula. 

A limitação atribuída aos grupamentos indiscriminados de Solos 
I3runos Não Cálcicos Grumussólicos e Solos Brunos Não Cálcicos Gru-
mussólicos e Solonétzicos foi equiparada à dos Solos Grumussólicos. 
Para informaç6es mais precisas a respeito dêstes solos, ver as unida-
des de mapeamento dos Solos Brunos Não Cálcicos. 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) 
fase cerrado, relêvo plano (erosão eólica) 

Brunizem Avermelhado (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 

Laterita Hidroinórfica Distrófica de terrenos elevados 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-semprc-verde, relêvo suave ondu-
lado e ondulado 
tcxtura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e 
suave ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave 
ondulado e ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta sempre-verde, relêvo plano e 
suave ondulado 
textura indiscriminada, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura nédia, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo pia-
no e suáve ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 

Latosol Roxo (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 

Latosol Roxo (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
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textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com, babaçu, relêvo 
ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (eutrófico) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo sua-
ve ondulado 
textura média, fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase caatinga, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo sua-
ve ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo plano e suave on-
dulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo (distróf ice) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo suave ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo sua-
ve ondulado' 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 7  
textura média, fase campestre, relêvo suave ondulado' 

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico (distrófico) 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta semicadueifólia com babaçu, relêvo sua-
ve ondulado 
textura média, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 7  
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado' 

7 esses solos apresentam limitação ligeira a moderada. 



- 494 - 

textura média, fase floresta semieaducifólia com babaçu, relêvo plano 
e suave onduladot 

Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 

Solos Brunos Não (Jálcicos Grumussólicos e Solonétzicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo suave ondulado 

Solos Gruinussólicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 

Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 

c. Limitação moderada: Solos que apresentam moderada susceptibilida-
de à erosão. De modo geral, os solos ocorrem em relêvo ondulado com 
declives de 8 a 20%, desde que tenham boas propriedades físicas. En-
tretanto, se as propriedades físicas forem muito favoráveis, alguns 
solos incluídos neste grupo podem ocorrer em relêvo forte ondulado 
com declives de 20 a 40%. Estão também incluídos neste grupo, os 
solos de áreas de declividade suave (2 a 87o) com textura arenosa do-
minante ao longo de todo o perfil, ou textura superficial média. Se 
usados para lavouras por tempo um tanto longo (10 a 20 anos), a 
camada superficial original (horizonte A) pode ter sido removida de 
25 a 757o  em maior parte da área e podem mesmo apresentar sulcos 
e ravinas rasas. 

As práticas de conservação necessárias para controlar a erosão dos 
solos quando usados para lavouras, são mais intensivas e requerem 
maior investimento, conhecimento e manutenção do que as necessá-
rias para solos com susceptibilidade à erosão ligeira. Culturas de ciclo 
longo sem a remoção total da cobertura vegetal protetora, ainda são 
em muitos casos suficientes para controlar a erosão. 

A limitação para os solos com maior variação na topografia foi 
estabelecida tomando por base a condição considerada como dominan-
te. Quando consideradas isoladamente, as áreas suave onduladas dos 
Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais e Solos Brunos Não 
Cálcicos, apresentam smente limitação ligeira; as áreas planas das 
Areias Quartzosas Marinhas e Areias Quartzosas Vermelhas e Ama-
relas apresentam limitação ligeira, devido ao risco de erosão eólica; 
quando consideradas isoladamente, as áreas onduladas de Latosol Ver-
melho Amarelo apresentam limitação ligeira, exceto no território de 
Roraima, onde apresentam limitação moderada; as áreas forte ondula-
das dos Solos Laterítico Bruno Avermelhado, Podzólico Vermelho, 
Amarelo, Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Rutrófico e as 
áreas montanhosas de Latosol Vermelho Armarelo apresentam limi-
tação forte. As áreas onduladas dos Solos Podzólico Vermelho Ama-
relo Equivalente Eutrófico textura média e Podzólico Vermelho Ama-
relo textura média apresentam limitação moderada a forte. 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Areias Quartzosas Marinhas (distróficas) 
relêvo plano e suave ondulado 
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Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) 
fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
fase caatinga, relévo suave ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo plano e suave ondu-
lado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo plano e suave on-
dulado 
fase floresta sempre-verde, relêvo plano e suave ondulado 
fasb cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 
fase campestre, relêvo plano e suave ondulado 

Laterítico Bruno Avermelhado Lutrófico 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 

Latosol Amarelo (distr6fico) 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo ondulado e forte 
ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (distr6fico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-vérde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado8  
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo ondulado 8  

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducif61ia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado e forte 
ondulado8  
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo on-
ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado8  

8 Psses solos apresentam limitaç&o que varia de moderada a forte. 
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textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado e forte ondulado 8  
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 8  

Solos Brunos Não Cálcicos (cutróficos) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 

Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 
fase cantinga, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave ondulado e 
onduladõ 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo suave ondulado e 
ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase cerrado, relêvo ondulado 

d. Limitação forte e muito forte. Solos que apresentam forte e muito 
forte susceptibilidade à erosão. De modo geral, êsses solos ocorrem em 
rclêvo forte ondulado, com declives de 20 a 40%, quando suas proprie-
dades físicas são boas. Podem também ocorrer em relêvo montanhoso, 
com declives superiores a 407o se as propriedades físicas forem muito 
favoráveis. Entretanto, se as propriedades forem desfavoráveis, isto 
é, solos arenosos ou rasos, podem ocorrer em relêvo ondulado com 8 a 
209ó de declive. Se usados para lavouras por tempo um tanto longo 
(10 a 20 anos), mais de 757o da camada superficial original (horizon-
te A) e, comumente, parte do subsolo (horizonte B) podem ter sido 
removidos da maior parte da área. Ë comum a presença de ravinas 
rasas e umas poucas ravinas profundas. 

As práticas de conservação necessárias para controlar a erosão 
dos solos quando usados para lavouras, são geralmente de aplicação e 
manutenção muito difíceis e requerem um grande investimento. Na 
maioria dos casos, seria mais viável usar tais áreas para criação ou sil-
vicultura em vez de lavouras. As áreas dos Solos Litossólicos, que 
ocorrem em relêvo montanhoso, não são consideradas viáveis para 
culturas de ciclo curto, culturas de ciclo longo e nem mesmo para 
pastagens. 

A limitação para os solos que apresentam maior variação na to-
pografia foi estabelecida tomando por base a condição mais restritiva. 
Quando consideradas separadamente, as áreas suave onduladas dos 
Solos Litossólicos com baixo teor de cálcio e as Areias Quartzosas 
Vermelhas e Amarelas apresentam sômente limitação moderada; as 
áreas planas das Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas apresentam 
limitação ligeira devido ao risco de erosão eólica. 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) 
fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 
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fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano, suave ondulado a ondu-
lado 

Latosol Vermelho Amarelo (distr6fico) 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo forte ondulado e montanhoso 

Podzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo forte ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta semieaducifólia, relêvo forte ondulado 

Solos Litossólicos com alto teor de cálcio 
fase floresta caducifólia, relêvo forte ondulado 9  
fase floresta caducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 9  
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e forte ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 

Solos Litossólicos com baixo teor de cálcio 
fase caatinga, relêvo ondulado 9  
fase caatinga, relêvo forte ondulado e montanhoso 9  
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado e ondulado 9  
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo forte ondulado e mon-
tanhoso 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase cerrado, relêvo ondulado e forte ondulado 9  
fase cerrado, relêvo ondulado fone ondulado e montanhoso 9  
fase cerrado, relêvo forte ondulado e montanhoso° 
fase campestre, relêvo forte ondulado e montanhoso° 

5. Graus de limita ção por IMPEDIMENTO À MECANIZAÇÃO 

O grau de limitação tem por têrmo de referência o emprêgo de má-
quinas agrícolas, principalmente as motorizadas, em tôdas as fases das 
operações agrícolas. Consequentemente, as limitações atribuidas são mais 
restritivas do que se fôsseni estabelecidas tomando por base a tração ani-
mal ou manual. 

a. Limitação nula. Solos nos quais todos os tipos de máquinas agrícolas po-
dem ser empregados sem dificuldade na maior parte das áreas, du-
rante todo o ano. São solos com relêvo plano a suave ondulado (me-
nos de 89ó de declive) e não apresentam outros impedimentos à meca-
nizaflo. O rendimento do trator (número de horas de trabalho usa-
das efetivamente) é superior a 90%. 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Brunizem Avermelhado (eutrófico) 

9 Ésscs solos apresentam limitação que varia de forte a muito forte; os demais apresen-
tam Jimitaç*o forte - 
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textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo suave, ondulado 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Laterítico Bruno Avermelhado Distrófico 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano 
e suave ondulado 
textura indiscriminada, fase floresta sempre-verde, relêvo plano e 
suave ondulado 
textura indiscriminada, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo pla-
no e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 

Latosol Roxo (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 

Latosol Roxo (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (eutrófico) 
textura árgilosa, fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo sua-
ve ondulado 
textura média, fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase caatinga, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Escuro (distréfico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
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Latosol Vermelho Escuro (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu relêvo suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo plano e suave on-
dulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave 
ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo suave ondulado 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo sua-
ve ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo suave ondulado 
textura média, fase campestre, relêvo suave ondulado 

Podzólico Vennelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta semieaducifólia com babaçu, relêvo sua-
ve ondulado 
textura média, fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo suave ondulado 
textura média, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo plano 
e suave ondulado 

Limita çao ligeira. Solos nos quais a maioria das máquinas agrícolas 
pode ser empregada na maior parte da área, apenas com ligeira difi-
culdade. Não havendo outros impedimentos mais sérios, êsses solos ge-
ralmente apresentam relêvo ondulado, com declives de 8 a 20%. O 
uso de máquinas motorizadas é possível, mas é necessário o cultivo em 
contôrno. 

Neste grau de limitação estão ainda incluídos solos de áreas planas 
e suave onduladas, se tiverem textura arenosa e solos com textura ar-
gilosa, com pequenas quantidades de argila montmorilonítica ou ilíti-
ca. Os solos argilosos podem também ter limitação ligeira devida à 
drenagem restringida. Se esta restrição de drenagem fôr devida a ca-
madas compactas do permeabilidade lenta, os solos podem tomar-se 
muito endurecidos para serem trabalhados durante a estação sêca. O 
rendimento do trator é de 60 a 00%. 

A limitação para os solos que apresentam maior variação na to-
pografia foi estabelecida tomando por base a condição mais restritiva, 
ou em alguns casos, a condição considerada como dominante. Se con-
sideradas isoladamente, as áreas de declives suaves dos Solos Brunos 
Não Cálcicos e Latosol Amarelo apresentariam limitação nula; as áreas 
forte onduladas de Laterítico Bruno Avermelhado, Podzólico Verme-
lho Amarelo, Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico e 
Latosol Amarelo apresentariam limitação moderada. 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Areias Quartzosas Marinhas (distróficas) 
relêvo plano e suave ondulado 
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Areias Quartzosas \Ternielhas e Amarelas (distróficas) 
fase caatinga, relêvo plano e suave ondulado 
fase caatinga, relévo suave ondulado 
fase floresta caducif6lia, relôvo plano e suave ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babau, relêvo plano e suave ondu-
lado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano e suave ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo plano e suave on-
dulado 
fase floresta sempre-verde, relêvo plano e suave ondulado 
fase cerrado, relêvo plano 
fase cerrado, relêvo plano e suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 
fase campestre, relêvo plano e suave ondulado 

Laterítico Bruno AvermeLhado Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado" 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondula-
do e ondulado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo ondulado e forte 
ondulado'° 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave 
ondulado e ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
fone ondulado" 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 

Podzólieo Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado" 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 
textura média, fase cerrado, relêvo ondulado 

Podzólieo Vermelho Amarelo Plínthieo (distrófico) 
textura argilosa,  fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relôvo ondulado 

10 Êsses solos apresentam limitaQio que varia de ligeira a moderada. 
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textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 

textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo ondulado 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado e forte 
onduladot° 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo on-
dulado 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e 
forte ondulado 10  
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo 
ondulado e forte ondulado10  
textura média, fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 

Solos Brunos Não Cáleicos (eutróficos) 
fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 

c. Limitaçõo moderada. Solos nos quais sômente os tipos mais leves de 
máquinas agrícolas podem ser usados na maior pane da área e, em 
muitos casos, só durante parte do ano. Não havendo outros impedi-
mentos mais sérios, êsses solos geralmente apresentam relêvo forte on-
dulado com declives de 20 a 407o e podem apresentar sulcos freqüentes 
e profundos resultantes da erosão. 

Neste grau estão ainda incluídos solos de relêvo ondulado, se fo-
rem arenosos, e solos com textura argilosa com considerável quantida-
de de argila montmorilonítica ou ilítica. Os solos argilosos podem tani-
bém apresentar limitação moderada devida à restringida drenagem. 
Se esta restrição de drenagem fôr devida a camadas compactas de 
permeabilidade lenta, os solos podem tornar-se muito difíceis de serem 
trabalhados durante a estação sêca - Se usado trator, o nndimento 
será inferior a 60%. 

A limitação atribuída aos grupamentos indiscriminados de Solos 
Brunos Não Cálcicos Grumussólicos e Solos Brunos Não Cálcicos Gim, 
mussólicos e Solonétzicos foi equiparada à dos Solos Grumussólicos. 
Para informação mais precisa a respeito dêsses solos, ver as unidades 
de mapeamento dos Solos Brunos Não Cálcicos. 

A limitação para os solos que apresentam maior variação de re-
lêvo foi estabelecida tomando por base a condição mais restritiva ou, 
em alguns casos, a condição considerada como dominante. Se conside-
radas isoladamente, as áreas onduladas de Latosol Vermelho Amarelo 
(exceto Roraima) apresentariam apenas limitação ligeira; as áreas mon-
tanhosas de Latosol Vermelho Amarelo apresentariam limitação forte; 
e as áreas planas e suave onduladas das Areias Quartzosas Vermelhas 
e Amarelas apresentariam limitação ligeira. 

Solos referidos a êsse grau de limitação: 

Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) 
fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo plano, suave ondulado e ondu-
lado 
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Laterita ilidrornórfica Distrófica de terrenos elevados 
fase floresta caducifólia, relho suave ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relho suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 

Laterita Hidromórfica Eutrófica de terrenos elevados 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo plano 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado, relêvo forte ondulado e montanhoso" 

Podzol Hidromórfico (distrófico) 
textura arenosa, fase floresta sempre-verde, relho plano e suave ondu-
lado 

Podzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde, relho forte ondu-
lado 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde, relêvo forte ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado 

Solonetz-Solodizado 
textura argilosa, fase floresta caducifólia, relêvo plano 

Solos Brunos Não Cálcicos Gruinussólicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relêvci suave ondulado 

Solos Brunos Não Cálcicos Gruntussólicos e Solonétzicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase caatinga, relêvo suave ondulado 

Solos Grumussólicos (eutróficos) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia, relho suave ondulado 
textura argilosa, fase campestre, relêvo plano 

d. Limitaç5o forte t muito forte. Solos que geralmente só podem ser 
cultivados com implementos manuais na maior parte da área. Regra 
geral, apresentam declives superiores a 40% com relêvo montanhoso. 
Depois de cultivados durante 10 a 20 anos, podem apresentar ravinas 
frequentes rasas a profundas resultantes da erosão, constituindo sé-
rio problema para o uso de máquinas agrícolas a par dos fortes de-
clives. 

Neste grau estão também incluídos solos com menos de 407o de 
declive, se apresentam sérios problemas devidos à presença de concre-
ções, risco de inundação, pedregosidade, pouca profundidade e enchar-
camento: As fases planas dos solos Gley Indiscriminados, Laterita li-
drom6rfica e Gley Pouco ilúmico apresentam limitação forte devida 
à necessidade de drenagem - Com melhoramento intensivo, incluindo 
drenagem e nivelamento, a limitação por impedimento à mecanização 
dêsses solos hidromórficos, poderá ser apenas ligeira; exceto nas áreas 
deprimidas e áreas muito argilosas. Estas últimas áreas apresentarão 
limitação moderada após melhoramento. As áreas mais altas dos Solos 
Aluviais podem apresentar limitação menos forte - 

11 Êsses solos apresentam limitação que varia de moderada a forte. 
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Solos referidos a êsse grau de limitaQão: 

Laterita Hidroinórfica Distrófica 
fase floresta de várzea, relêvo plano com microrrelevo 
fase cerrado com campina de várzea, relêvo plano com microrelevo 

Solos Aluviais 
fase floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Pouco llúxnico 
textura argilosa, fase floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Indiscriminados 
fase campina de várzea, relêvo plano 
fase campina de várzea com floresta de várzea, relêvo plano 

Solos Gley Thiomórficos Indiscriminados 
relêvo plano 

Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 1 ' 

fase caatinga, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo ondulado 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semicaducif6lia com babau, relêvo ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babau, relêvo suave ondulado e on-
dulado 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu, relêvo ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado 
fase cerrado, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase cerrado, relêvo ondulado 

Solos Litossólicos com alto teor de cálcio 12  
fase floresta caducifólia, relêvo forte ondulado 
fase floresta caducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semicaducifólia, relêvo forte ondulado 
fase floresta semieaducifólia, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo ondulado e forte ondulado 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 

Solos Litossólicos com baixo teor de cálcio 12  
fase caatinga, relêvo ondulado 
fase caatinga, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta caducifólia, relêvo suave ondulado e ondulado 
fase floresta semicaducifólia, relêvo fone ondulado e montanhoso 
fase floresta semicaducifólia com babaçu, relêvo forte ondulado e monta-
nhoso 
fase floresta semi-sempre-verde, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase floresta sempre-veHe, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase cerrado, relêvo ondulado e forte ondulado 
fase cerrado, relêvo ondulado, fone ondulado e montanhoso 
fase cerrado, relêvo forte ondulado e montanhoso 
fase campestre, relêvo fone ondulado e montanhoso 

12 Ésses solos apresentam limitação que varia de forte a muito forte; os demais apre-
sentam Jimitaçáo forte. 
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Solos Salmos Costeiros Indiscriminados 
relêvo plano 

OS TRÊS SISTEMAS DE MANEJO 

As interpretações para uso agrícola dos solos das unidades de mapeainen-
to do mapa esquemático de solos foram desenvolvidas tomando por base três 
sistemas gerais de manejo, referentes à produção quer de culturas de ciclo 
curto, quer de ciclo longo. Tais sistemas de agricultura foram denominados: 
primitivo (A), semidesenvolvido e sem irrigação (B) e desenvolvido e sem ir-
rigação (0). 

Os fatôres econômicos e sociais básicos, em que se acham fundamentados 
êsses sistemas de manejo, são considerações genéricas que abrangem o nível 
de investimento de capital, grau de conhecimento técnico-operacional e tipo 
de tração e implementos agrícolas, em relação às limitações impostas pelas 
condições agrícolas dos solos. 

Reconhece-se a existência de muitas outras variáveis relacionadas aos f a-
tôres sócio-econômicos, as quais podem ter grande importância na definição de 
um dado nível de manejo. Entretanto, para fins de distinção entre os três 
níveis de manejo (sistemas de agricultura) usados nesta publicação, foram os 
mesmos simplesmente definidos em função dos seguintes fat6res principais: 
1. nível de investimento de capitai e conhecimento técnico-operacional; 2. 
tipo predominante de tração e implementos agrícolas; e 3. limitações impostas 
pelas condições dos solos. 

1. O nível de investimento de capital para o melhoramento e manuten-
ção das condições dos solos reflete-se na aplicação de fertilizantes, uso de va-
riedades selecionadas ou híbridos, conservação da umidade do solo; drenagem, 
contrôle da erosão, etc, e é dependente do conhecimento técnico dos proprie-
tários e agricultores; Os quadros 6 e 7 ilustram o efeito dos três níveis de in-
vestimentos típicos dos sistemas de manejo A, B e O, expressos em dólares por 
hectare de cultura e dólares por trabalhador. Os dados são referentes à pro-
dução de milho e feijão em 107o dos melhores solos do Estado de Pernambu-
co. Os valores são do ano 1960, convertidos em dólares à taxa, então, de 250 
cruzeiros antigos por dólar. 

2. Os tipos predominantes de tração e implementos agrícolas que foram 
distinguidos para os sistemas de manejo A, B e O, são respectivamente: A - 
manual, incluindo sômente uns poucos implementos manuais simples; B - 
traçffo animal, incluindo implementos agrícolas leves; e O - traçffo motori-
zada, incluindo todo o conjunto de maquinaria operada a motor, que é rele-
vante para a eficiência dos métodos de produção. 

3. As restrições impostas pelas principais condições agrícolas dos solos 
são definidas em têrmos de graus de limitações, discriminadamente para .os 
fatôres: deficiência de fertilidade natural, deficiência de água, excesso de 
água, susceptibilidade à erosão, impedimento à mecanização, sob condições na-
turais do solo. A inter-relação entre as limitações e cada sistema de manejo 
acha-se discutida em têrmos genis posteriormente nesta seção. As limitações 
e seus diferentes graus foram definidos na seção anterior "Condições Agríco-
las dos Solos", tendo sido os solos enumerados de acôrdo com o grau de cada 
limitação que lhes foi atribuído. Para facilitar o uso do napa de solos, dos 
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QUADRO 6 - Tipos de lavouras que ilustram o efeito de três níveis de tecnologia sôbre os 
componentes econômicos da produção de culturas, expressos em dólares por 
hectare de terra cultivada, (ilaynes 1963). 

Tipos 
Componentes econômicos da produ- 

ção de culturas A B C 

Lavoura tra- Lavoura à base Lavoura meca- 
dicional com de enxada com nizada com LI- 

enxada híbridos e ter- bridos e fez-ti- 
tilixantes llzantes 

US$/}ía US$/IIa US$fHa 

121,00 185,00 205,00 Valor comercial da produção 

Dispêndio anual fixo do capital 

Custo da mão-de-obra para nível 
mínimo de subsistência 50,00 50,00 2,00 

Custos operacionais (impleinentos e 
equipamentos, amortização e ma- 
nutenção, combustível, fertilizan- 
te, mercado) 39,00 90,00 124,00 

89,00 140,00 126,00 Soma do dispêndio fixo do capital 

Excedente para a distribuição opcio- 
nal entre juros, aluguel, aposen- 
tadoria, melhoramento, adminis- 
tração, lucro e parte negociável 
do custo de mão-de-obra 32,00 45,00 79,00 

Excedente expresso em % do total 
do gasto anual 36% 32% 62% 
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QUADRO 7 - Tipos de lavoura que ilustram o efeito de três níveis de tecnologia sôbre os 
componentes econômicos da produção de culturas, expressos em dólares 
por trabalhador. (Haynes 1963). 

Tipos 

A E C Componentes econômicos da produ- 
ção de culturas 

Lavoura tra- Lavoura à base Lavoura meca- 
dicional com 

enxada 
de enxada com 
híbridos e 	fer- 

lizantes 

nizada com hf- 
bridos 	e 	ferti- 

lizantes 

US$ trabalhador USS trabalhador US$ trabalhador 

145,00 - 	222,00 8.200,00 Valor comercial da produção 

Dispêndio fixo anual do capital 

Custo de mão-de-obra para nível 
mínimo de subsistência 60,00 60,00 60,00 

Custos operacionais 46,00 108,00 4.940,00 

106,00 168,00 5.000,00 Total do dispêndio fixo do capital 

Excedente para a distribuição opcio- 
nal entre juros, aluguel aposen- 
tadoria, melhoramento, adminis- 
tração, lucro e parte negociável 
do custo de mão-de-obra 39,00 54,00 3.200,00 

Hectares cultivados por trabalhador 1,2 ha 1,2 ha 40,0 ha 

Parte fixa do custo da mão-de-obra 
expresso em % da soma do custo 
anual de investimento 57% 36% 1% 
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mapas interpretativos e texto, foi organizado o Anexo 1 "Interpretações das 
unidades de mapeamento do mapa esquemático de solos das Regiões Norte, 
Meio-Norte e Centro-Oeste do Brasil", que para cada classe de solo segundo as 
unidades de mapeamento, apresenta: as cinco limitações consideradas e seus 
respectivos graus; e para cada sistema de manejo, a classe geral de aptidão 
e respectivas subdivisões. 

Os sistemas de manejo têm diversos pontos em comum. Para se evitar re-
petições, êsses pontos serão sucintamente discutidos, após o que será apresen-
tado individualmente para cada sistema de manejo: uma breve definição; par-
ticularidades do sistema de manejo e suas implicações; definição das classes 
gerais de aptidão dentro do sistema e de que modo as principais condições 
agrícolas dos solos influenciam o sistema em questão. 

Os pontos em comum para todos os sistemas de manejo são os seguintes: 

Classes de Aptidffo: As classes gerais de aptidão 1, II, III e IV, dentro 
de cada sistema de manejo, são definidas em tênnos de graus de limitação para 
uso geral na agricultura, uso êsse que inclui tanto culturas de ciclo curto 
como de ciclo longo. - 

As subdivisões das classes gerais de aptidão resultam das distintas combi-
nações de aptidão para culturas de ciclo curto e aptidão para culturas de 
ciclo longo. Portanto, foram denominadas, neste trabalho, aptidão combinada 
para culturas de ciclo curto e de ciclo longo. De acôrdo com o critério utiliza-
do, estabeleceu-se primeiramente, a aptidão global para culturas de ciclo curto 
e a aptid& global para culturas de ciclo longo, e a melhor dentre elas é que 
determina a aptidão combinada. As quatro classes gerais de aptidão mencio-
nadas, se acham representadas por algarismos romanos e por côres nos mapas 
interpretativos que acompanham esta publicação. 

Simbolizaçdo: O sistema de simbolos usados para os três níveis de mane-
jo, visa indicar as classes gerais de aptidão cujas subdivisões indicam mais 
espedilicamente a aptidão para as culturas de ciclo curto e as de ciclo longo, 
ou seja a aptidão combinada. 

Classe 1 - (côr convencional: verde) Aptidão boa para uso agrícola geral 

Ia - Boa para culturas de ciclo curto e longo 

Ib - Boa para culturas de ciclo longo; regular para culturas de 
ciclo curto 

Te - Boa para culturas de ciclo curto; . restrita para culturas de 
ciclo longo 

Id - Boa para culturas de ciclo longo; restrita para culturas de 
ciclo curto 

Classe II - (côr convencional: marrom) Aptidão regular para uso agrí-
cola geral 

TIa - Regular para culturas de ciclo curto e longo 

lib - Regular para culturas de ciclo curto; restrita para culturas 
de ciclo longo 

IIc - Regular para culturas de ciclo longo; restrita para culturas 
de ciclo, curto 
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IId - Regular para culturas de ciclo longo; inapta para culturas 
de ciclo curto 

Classe III - (côr convencional: laranja) Aptidão restrita para uso agrí-
cola geral 

lua - Restrita para culturas de ciclo curto e longo 

111h - Restrita para culturas de ciclo curto; inapta para culturas 
de ciclo longo 

IJIc - Restrita para culturas de ciclo longo; inapta para culturas 
de ciclo curto 

Classe IV - (côr convencional: amarela) Inapta para uso agrícola geral 

A fim de prover maiores informações, as classes gerais de aptidão para 
uso agrícola estão subdivididas segundo as diferentes combinações de aptidão 
global para culturas de ciclo curto com aptidão global para culturas de ciclo 
longo. De conformidade com cada caso, as combinações são simultâneamente 
representadas por letras minúsculas a, b, e, ou d pospostas aos algarismos ro-
manos e por diferentes tonalidades de cada uma das quatro côres convencio-
nais representativas das classes gerais de aptidão 1, II, III e IV. 

Os algarismos romanos combinados com letras minúsculas e as correspon-
dentes côres e tonalidades nos mapas interpretativos, indicam as classes de 
aptidão combinada para culturas de ciclo curto e de ciclo longo dos solos do-
minantes de cada unidade de mapeamento do mapa esquemático. Em caso de 
dois ou mais solos codominantes, o símbolo e côr nos mapas, correspondem ao 
de melhor aptidão combinada. As hachuras nos mapas interpretativos indi-
cam uma estimativa de percentagem de outras classes de melhor aptidão den-
tro da unidade de inapeamento. As letras minúsculas conotam o mesmo grau 
de aptidão combinada para culturas de ciclo curto e longo, dentro da mesma 
classe de aptidão combinada em qualquer dos três sistemas de manejo. 

Culturas dc ciclo curto e de &lo longo: Os têrmos "culturas de ciclo 
curto" e "culturas de ciclo longo" são muito gerais. Por outro lado, quer sejam 
de ciclo curto, quer de ciclo longo, as culturas diferem entre si nas exigências 
quanto às condições do solo. Entretanto, quando comparadas a maioria das 
culturas de ciclo curto com a maioria das culturas de ciclo longo, verificam-
se algumas diferenças principais relativas às exigências de solo e tratos 
culturais. 

Estas diferenças principais serviram de base para estabelecimento da apti-
dão para uso agrícola geral em função das culturas de ciclo curto e de ciclo 
longo, podendo ser resumidas como se segue: 

a. Solos de baixa capacidade de troca de catíons podem necessitar de 
"mulching" e outras práticas para manter e melhorar o conteúdo de matéria 
orgânica do solo, o que pode ser conseguido mais efetivamente no caso de 
culturas de ciclo longo do que de ciclo curto. 

b. Entro as culturas de ciclo curto, acham-se incluídas diversas com ciclo 
vegetativo de pequena duração, que podem ser cultivadas em regi6es de cli-
ma com estação sêca pronunciada. A maioria das culturas de ciclo longo não 
pode ser cultivada sob tais condições ou se cultivada, será severamente afetada 
pela sêca. 
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c. No caso de diversas culturas há a possibilidade de ajustar o período 
de cultivo nas ocasi6es em que é mínimo o risco de inundação 

d. Várias culturas de ciclo curto serão menos afetadas pela drenagem res-
tringida que a maioria das de ciclo longo, afora determinadas culturas coco 
o arroz e juta, que são de comportamento excepcional com relação ao excesso 
de água. 

e. No tocante à susceptibilidade à erosão, geraimente as culturas de ciclo 
longo protegem melhor o solo contra a erosão acelerada, sem o uso de práticas 
intensivas para seu contrôle. 

f. O uso de maquinaria agrícola num sistema de manejo desenvolvido, 
requer geralmente maior diversificação de implementos e equipamentos para 
lavouras de culturas de ciclo curto do que para as de ciclo longo. Os tratores ge-
ralmente têm seu uso restrito a declives inferiores a 207o para maior rendi-
mento. Consequentemente, as áreas menos decivosas seriam mais favoráveis 
para a produção de culturas de ciclo curto, enquanto que as de ciclo longo 
poderiam ser proveitosamente cultivadas numa maior faixa de variação de 
declive. 

Para fins desta publicação, estão arroladas abaixo as culturas conside-
radas: "de ciclo curto" - têrmo usado para incluir as culturas cujo ciclo 
não ultrapassa 2 anos; "ciclo longo" - têrmo usado para incluir culturas de 
ciclo vegetativo superior a dois anos. 

Culturas de ciclo curto: algodão, amendoim, abacaxi, arroz, batata, bata-
ta-doce, cana-de-açúcar, feijão, fumo, gergelim, girassol, hortaliças, juta, kenaf, 
mandioca, mamona, milho, painço, pastagens plantadas, sorgo, soja e trigo. 

Culturas, do ciclo longo: abacate, banana, baunilha, caju, chá, citrus, côco, 
café, cravo, cacau, dendê, eucalipto, guaraná, hortelã, mamão, manga, pecá, 
pimenta-do-reino, rami, seringueira, sisal e uvas. 

Sistema cio Manejo Á (Primitivo) 

Ás práticas agrícolas neste sistema dependem de métodos tradicionais que 
refletem um baixo nível de cnhecimento técnico. Não há emprêgo de capital 
para a manutençdo e melhoramento das condições de solo e das lavouras. Os 
cultivos dependem principalmente do trabalho braçal. Álguma tração animal 
é usada com irn,plementos agrícolas simples. 

Éste é o sistema de agricultura predominante no Brasil, particularmente 
na área geográfica considerada neste trabalho. As práticas comuns neste siste-
ma são: desmatamento do terreno pelas queimadas, agricultura de rodízio 
(como também a itinerante) para culturas de ciclo curto, que alterna lavou-
ras em solos pobres de floresta com períodos prolongados de descanso, durante 
os quais se deixa desenvolver espontâneamente a vegetação natural e plantio 
de culturas de ciclo longo (cacau, seringueira e côco) dentro da vegetação flo-
restal. Porém, no sistema de agricultura em causa, pode haver variações de 
outras práticas de manejo. 

A cultura de eucalipto é possível dentro dêste sistema, porque a planta-
ção é feita sem qualquer investimento para a manutenção ou melhoramento 
das condições agrícolas do solo. 0 eucalipto tem um ciclo de crescimento muito 
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pequeno (7 a 8 anos) em relação a outras essências florestais, ciclo• êsse bas-
tante comparável ao de algumas culturas de ciclo longo que levam de 5 a 
9 anos para entrar em produção. 

•A prática de sucessão de diferentes culturas vigentes neste sistema, refle-
te a experiência acumulada ao longo dos anos na luta para prolongar a ferti-
lidade do solo sem uso de fertilizantes. Entretanto, longos períodos de descan-
so desempenham um papel importante na tentativa de renovar a fertilidade 
do solo, ou minorar seu declínio. 

Lavouras de caráter mais permanente neste sistema de agricultura, sô-
mente são possíveis em áreas onde a fertilidade natural dos solos é alta devido 
à grande reserva mineral que possuem. 

Classe de Aptidão: As classes gerais de aptidão estão definidas em têrmos 
de graus de limitação para uso geral na agricultura. Êste uso inclui tanto 
culturas de ciclo curto como de ciclo longo. Essas classes de aptidão dentro do 
sistema A (primitivo) estão definidas como segue: 

Classe 1 - As condições do solo apresentam limitações nulas e ligeiras para 
cultivos de um grande número de culturas climàticamente adap-
tadas. Pode.se prever boas produções por um período aproxi-
mado de 20 anos, durante o qual as produções só decrescem 
gradualmente. 

Classe II - As condições do solo apresentam limitações moderadas para 
cultives de um grande número de culturas climàticamente adap-
tadas. Pode-se prever boas produções durante os primeiros 10 
anos, mas estas decrescem ràpidamente para um nível mediano 
nos 10 anos seguintes. 

Classe 1H - As condições do solo apresentam limitações fortes para cultivos 
de uni grande número de culturas climàticamente adaptadas. 
Pode.se prever produções medianas durante os primeiros anos, 
mas estas decrescem ràpidamente para um nível baixo dentro de 
um período de 10 anos. 

Classe IV - As condições do solo apresentam limitações muito fortes para 
cultivos de um grande número de culturas climàticamente adap-
tadas. Pode.se prever produções baixas a muito baixas já no 
primeiro ano de uso. As culturas não se desenvolvem ou não 
é viável plantá4as. 

As principais condições agrícolas dos solos e as diversas maneiras que 
elas influenciam o sistema de manejo A, são discutidas nos parágrafos abaixo. 

Deficiência de fertilidade natural 

A fertilidade natural é sem dúvida o fator mais importante que deter-
mina se a produção agrícola é possível. Solos de alta fertilidade natural pro-
duzirão por um período mais longo do que os de fertilidade média ou baixa, 
nos quais a agricultura de rodízio é praticada para obter produção por um 
período de tempo maior. Solos que têm fertilidade natural baixa ou muito 
baixa, tais como os solos com vegetação de cerrado e outros com limitações 
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fortes ou muito fortes por deficiência de fertilidade, não são tidos como pró-
prios para lavouras neste sistema de manejo. 

Deficiência de água 

A disponibilidade de água influencia a opção de culturas, restringindo-as 
principalmente às de subsistência e algumas culturas para comercialização, 
tais como café, amendoim e algodão. A escassez de água é particulannente 
importante nas regiões subúmidas e semi-áridas, onde a precipitação pode ser 
errática. 

Excesso de água 

O excesso de água tem influência importante sôbrc culturas de ciclo longo, 
particularmcnte as arbóreas, nas baixadas onde a inundação pode ocasional-
mente destruir cultivos de espécies sensíveis, como sejam, café e cacau. 

Susceptibilidade à erosão 

Ë um fator de pequena importância para êste sistema de manejo, por-
que os cultivos de ciclo curto usualmente são feitos em pequenas glebas aber-
tas em áreas florestais. No Brasil a terra é suficientemente abundante para 
permitir uma agricultura de rodízio de maneira correta, com longos períodos 
de descanso (15 a 20 anos), o que permite a recuperação da floresta com 
pouca erosão do solo. Cultivo permanente de cacau e cana-de-açúcar não causou 
erosão marcante no leste e nordeste do Brasil. Entretanto, o cultivo constan-
te do café, sem o contrôle adequado da erosão, tem prejudicado bastante os 
solos dos estados do sudeste. 

Impedimento à mecanização 

Êste fator não é limitante neste sistema de manejo, porque os implemen-
tos agrícolas simples podem ser virtualmente usados em quaisquer condições. 
Áreas com declividade até cêrca de 40% podem ser cultivadas com tração ani-
mal e mesmo áreas mais declivosas podem ser cultivadas com implementos 
manuais. 

Sistema de manejo B (Semidesenvolvido e sem irrigação) 

Ás práticas agrícotas neste sistema refletem  um nível razoável de conhe-
cimento técnico. há alguma aplicação de capital e de resultados de pesquisas 
para a manutenção e melhoramento das condições do solo e das lavouras. Os 
cultivas estão condicionados principalmente ao trabalho braçal e à tração ani-
mal. Se usadas algumas máquinas a motor, estas são mais para o transporte e 
beneficiamento do que para os cultivos. 

Quantidades razoáveis de fertilizantes que garantem rápida resposta, são 
usadas neste sistema para sustentar as produções. Raramente as quantidades 
aplicadas por hectare são ótimas. São geralmente determinadas visando renda 
a curto prazo em função dos preços dos adubos e preços das culturas em ques-
tão. A quantidade de fertilizante aplicada é usualmente muito menor que a 
recomendada com base na pesquisa. Comumente, menos dá metade da dosagem 
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recomendada é realmente aplicada e há pouca relação entre a adubação apli-
cada e a classe de solo. É muito raro o uso de elementos menores neste siste-
ma. Calagem é feita quando necessária, mas a quantidade aplicada depende 
mais do preço do calcário e do custo do transporte do que das dosagens reco-
mendadas. Raramente são aplicadas quantidades superiores a uma tonelada 
por hectare. 

Rotação de culturas é importante neste sistema, porque a agricultura em 
caráter mais permanente favorece o desenvolvimento de pragas e doenças. A 
introdução de variedades altamente produtoras também pode causar deficiên-
cias de certos elementos nutritivos do solo, que em caso contrário não se mani-
festariam. Por outro lado, essas variedades altamente produtoras serão mais 
sensíveis às deficiências do solo, quando comparadas com as variedades de 
baixa produção, geralmente cultivadas. 

No entanto, neste sistema o uso de fertilizantes, ainda que limitado, torna 
maior o número de culturas possíveis. Embora a rotação de culturas raramen-
te inclua mais de três culturas diferentes, essa prática pode ser de ajuda efe-
tiva no combate aos problemas de pragas e doenças e deficiência de nutrientes. 

A colonização de áreas não deve ser promovida tomando por base as 
aptidões conforme interpretadas no sistema de manejo B, a menos que se 
conte com di.sponibilido4e de adubos e viabilidade de sua aplica çao pressupos-
tas neste sistema. 

Classes de Aptidão: As classes gerais de aptidão estão definidas em têr-
mos de graus de limitações para uso geral na agricultura. Éste uso inclui tanto 
culturas de ciclo curto como de ciclo longo. Essas classes de aptidão dentro do 
sistema de manejo B estão definidas como segue: 

Classe 1 - As condições do solo apresentam limitações nulas a ligeiras para 
produção sustentada de cultives de um grande número de cultu-
ras climàticamente adaptadas. Em geral podem ser obtidas boas 
produções, mas sua manutenção será um tanto afetada por al-
guinas limitações, que neste sistema de manejo só podem ser 
parcialmente removidas. 

Classe II - As condições do solo apresentam limitações moderadas para 
produção sustentada de cultivos de um grande número de cultu-
ras climàticamente adaptadas. Boas produções podem ser obti-
das na maioria dos anos, mas a opção de culturas, a manuten-
ção da produção e a seleção de práticas de manejo estão restri-
tas por uma ou mais limitações que não podem ser removidas. 

Classe III - As condições do solo apresentam limitações fortes para produ-
ção sustentada de cultivos de um grande número de culturas 
climàticamente adaptadas. As produções são sêriaznente reduzi-
das e a opção de culturas é muito restrita por uma ou mais li. 
mitações que não podem ser removidas. 

Classe IV - As condições do solo apresentam limitações multo fortes pan 
cuitivos de um grande número de culturas cliniàticamente adap-
tadas. Produção sustentada não é considerada econômicamente 
viável, devido a uma ou mais limitações que não podem ser re-
movidas. 
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As principais condições agrícolas dos solos e as diversas maneiras que elas 
influenciam o sistema de manejo B, são expostas nos parágrafos abaixo. 

Deficiência de fertilidade 

Neste sistema de manejo a fertilidade natural não é tão importante como 
no sistema de manejo A. A interferência da fertilidade dos solos neste siste-
ma de manejo é em têrmos de resposta ao uso de fertilizantes em quantidades 
aquém das adequadas. Embora as quantidades de adubos empregadas sejam 
bem inferiores ao nível ótimo, sua aplicação pode ser feita tendo em vista os 
tipos de solos que possam apresentar melhores resultados em têrmos de rendi-
mentos. Consequentemente, os solos com maior capacidade de suprimento de 
nutrientes e maior potencial de resposta a êste nível de manejo, foram consi-
derados com melhor aptidão, do que os que têm uma fertilidade baixa ou muito 
baixa. 

Deficiência de água 

A disponibilidade de água para as plantas restringe a opção de culturas. 
Certas medidas podem ser adotadas neste sistema para aumentar a capacida. 
de de retenção de água do solo nas áreas subúinidas com estação sêca pronun-
ciada. Estas medidas geralmente visam a manutenção do conteúdo de matéria 
orgânica da parte superior do solo, para aumentar a capacidade de retenção 
da água disponível, para uso na estação sêca. No caso de ser forte a deficiên-
eia de água, como acontece nas áreas semi-áridas do Piauí e Maranhão, não 
existem medidas dentro dos recursos técnicos inerentes a êste sistema de ma-
nejo, que possam melhorar as condições, uma vez que êste sistema de ma 
nejo não inclui irrigação. 

Excesso de água 

Trabalhos simples de drenagem, que podem ser feitos com implementos 
de tração animal, são usualmente satisfatórios para a realização de culturas 
de ciclo curto, em áreas que apresentem limitação até mesmo moderada por 
excesso de água. Portanto, o manejo sob êste sistema permite fazer um uso 
mais extensivo de alguns solos na Região Amazônica, do que sob o sistema de 
manejo A (primitivo). Entretanto, a realização de culturas de ciclo longo nas 
várzeas mal drenadas não é considerada viável quando executados sõmente 
trabalhos simples de drenagem. O melhoramento de alguns solos imperfeita-
mente e moderadamente drenados, que tenham propriedades físicas deficien-
tes, também não é considerado viável sob êste sistema de manejo. A opção de 
culturas para êstes solos é limitada a culturas adaptadas, tais como arroz e 
cana-de.açúcar. 

Susceptibilidade à erosffo 

O contrôle da erosão é importante para produção sustentada devido ao 
pouco capital investido no melhoramento das propriedades físicas e químicas 
do solo. Práticas simples para contrôle da erosão podem ser realizadas com 
implementos de tração animal, compreendendo cultivos em contôrno, terraços 
simples, cordões em contôrno e valeamento. Rotação de culturas, culturas em 
faixas, faixas de mato e renques de vegetação cerrada também concorrem para 
o contrôle da erosão. 
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Impedimento à mecanização 

O uso de implementos agrícolas sob êste sistema de manejo é considerà-
veiniente mais adiantado, que no sistema de manejo A. A tração para opera-
ções de campo é provida principalmente por animais ou trabalho braçal. O 
transporte pode ser feito por caminhão ou trem e o beneficiamento de alguns 
produtos, tais como cana-de-açúcar e sisal, pode ser feito por máquinas a mo-
tor. De modo geral, com tração animal são usados implementos leves e um 
tanto simples, mas podem estar incluídos implementos bastante eficientes e de 
modelos recentes. Êsse conjunto pode compreender cultivadores, arados de 
aço, grades, adubadeiras, segadeiras, semeadeiras, plantadeiras e colhedeiras. 

Sistema do Manejo O (desenvolvido e sem irrigação) 

Ás práticas agrícolas neste sistema estão condicionadas a um alto nível 
tecnológico. há aplica çã o intensiva de capital para a manutenção e melhora-
mento das condições do solo e das lavouras. Ás práticas de manejo utilizam a 
máximo os resultados das modernas pesquisas agrícolas incluindo a moto-me-
canização em tôdas as fases do operações agrícolas. 

Os solos considerados como pertencentes à Classe 1, neste sistema de ma-
nejo não devem apresentar limitações para culturas de ciclo curto ou de ciclo 
longo, tais como citrus e pecã que podem ser parcialmente mecanizadas. Para 
outras culturas de ciclo longo, como chá, café e pimenta, os solos podem ter 
limitação ligeira, se as práticas de cultivo forem intensivas; enquanto que li-
mitação ligeira a moderada é admitida para culturas de ciclo longo que de-
mandam práticas culturais menos intensivas como é o caso de cacau, côco, ba-
nana e manga. 

A rotação de culturas aumenta a vantagem da adubação e é necessária 
para manter o bom estado sanitário das lavouras. A rotação pode incluir uma 
grande variedade de culturas, embora a prática comum seja usar duas ou três 
culturas de ciclo curto e ocasionalmente uma leguminosa em combinação com 
uma cultura de ciclo longo. A rotação da cultura pode também ser empregada 
para auxiliar o melhoramento gradual da fertilidade de solos muito pobres. 
Podem decorrer vários anos antes que tais solos sejam melhorados ao ponto de 
estarem em condições de possibilitar produções satisfatórias das culturas mais 
exigentes. Isto já tem sido conseguido pelas colonias holandesas no sul do 
Brasil, onde os agricultores são experientes no uso de fertilizantes. Êles con-
seguiram converter solos latossólicos muito pobres com vegetação campestre 
natural, em pastagens excelentes de forrageiras melhoradas e também em 
terra produtiva para lavouras de culturas de ciclo curto. 

Embora as práticas, sob o sistema de manejo O, incluam fertilização e 
mecanização em grande escala, estas práticas não são sempre obrigatórias. Por 
exemplo, pode ser que sômente quantidades medianas de fertilizantes sejam 
suficientes e necessárias para obtenção de boas produções desde que outras 
práticas, que incluam contrôle de pragas e doenças estejam de acôrdo com a 
técnica mais avançada. Quando tôdas as práticas indispensáveis são adequada-
mente realizadas, o manejo é considerado desenvolvido. 

A colonização das áreas não deve ser promovida e incentivada tomando 
por base as aptidões conforme interpretadas no sistema de manejo O, a menos 
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que haja viabilidade de atendimento dos requisitos pressupostos na definiçao 
dêsse sistema avançado de agricultura. 

Classes de aptidão: As classes gerais de aptidão estão definidas em têr-
mos de graus de limitações para uso geral na agricultura. Êste uso inclui 
tanto culturas de ciclo curto como de ciclo longo. Essas classes de aptidão 
dentro do sistema de manejo C estão definidas como segue: 

Classe 1 - As condições do solo apresentam limitações nulas a ligeiras para 
produção sustentada de cultivos de um grande número de cultu-
ras climàticamente adaptadas. Boas produções podem ser obti-
das e mantidas com relativamente poucos problemas de ma-
nejo. 

Classe II - As condições do solo apresentam limitações moderadas para pro-
dução sustentada de cultivos de um grande número de culturas 
climàticamente adaptadas. Boas produções podem ser obtidas 
na maioria dos anos, mas a opção de culturas, a vigência das 
produções sustentadas e a seleção de práticas de manejo, estão 
restritas por uma ou mais limitações que não podem ser remo-
vidas ou que só podem ser parciahnente removidas. 

Classe HI - As condições do solo apresentam limitações fortes para produ-
ção sustentada de cultivos de um grande número de culturas 
climàticamente adaptadas. As produções são sèriamente redu-
zidas e a opção de culturas é muito restrita por uma ou mais 
limitações que não podem ser removidas. 

Classe IV - As condições do solo apresentam limitações muito fortes para 
cultivos de um grande número de culturas climàticamente adap-
tadas. Produção sustentada não é considerada econômicamen-
te viável, devido a uma ou mais limitações que não podem ser 
removidas. Umas poucas culturas especializadas podem adap-
tar-se a êstes solos, sob combinações especiais de práticas de ma-
nejo. 

As principais condições agrícolas dos solos e as diversas maneiras que 
elas influenciam o sistema de manejo O, serão expostas nos parágrafos abaixo. 

Deficiência de fertilidade 

O sistema de manejo O, em geral, é muito menos dependente da fertili-
dade dos solos do que os sistemas A e B. A resposta dos solos à adubação e 
calagem é fator importante. As práticas de adubação incluem a aplicação de 
fertilizantes químicos, inclusive de elementos menores e calagem de acôrdo com 
as necessidades dos solos e as exigências das culturas O conteúdo de matéria 
orgânica é mantido para promover a atividade microbiológica no solo, reten-
ção e disponibilidade dos nutrientes para as plantas, melhoramento da estru-
tura do solo e para favorecer o desenvolvimento das raízes. 

A necessidade de aplicação maciça de calagem e fertilizantes que ultra-
passe o manejo intensivo inerente a êste sistema de agricultura, impediria a 
classificação do solo na classe de aptidão mais alta. Por esta razão os solos 
das áreas de cerrado não são classificados acima da classe II para culturas de 
ciclo curto, sob êste sistema de manejo. 
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Deficiência de água 

A disponibilidade de água para as plantas é o fator principal limitando 
a opção de culturas neste sistema. Para a conservação da umidade do solo, 
quaisquer práticas comuns às lavouras não irrigadas estão aqui incluída; uma 
vez que êste sistema de agricultura, conforme considerado no presente tra-
balho, não compreende irrigação. Tais práticas podem incluir cultivos em 
contôrno, o uso de terraços, cordões em contôrno, etc., para reduzir o escoa-
mento superficial da água e aumentar a quantidade de matéria orgânica na 
parte superficial do solo, visando elevar a capacidade de retenção de água. 

Excesso de água 

Os trabalhos de drenagem neste sistema de manejo, podem ser intensi-
vos. Portanto, muitas áreas de várzeas na Região Amazônica podem ser culti-
vadas permanentemente sob êste sistema de manejo, dando-se preferência a 
culturas adaptadas que podem tolerar condições ocasionais de alagamento. 

Alguns solos imperfeitamente ou mal drenados, como os Grumussólicos e 
ixaterita ilidromórfica apresentam limitações em suas propriedades físicas que 
não podem ser melhoradas sob o sistema de manejo O. Tais solos são adequa-
dos para algumas culturas adaptadas. 

Susceptibilidade à eros&) 

O contrôle da erosão é um fator importante para manter a produção, por 
causa do considerável capital investido no melhoramento das propriedades fí-
sicas e químicas do solo. Uma vez que são usadas máquinas motorizadas, as 
práticas de contrôle de erosão podem ser mais intensivas. Além das práticas 
já mencionadas no sistema de manejo B, podem estar incluídas estruturas de 
terra tais como: enleiramento permanente, terraços de base estreita, terraços 
de base larga, banquetas individuais, terraços em patamar, coveamento, canais 
escoadouros e drenos. 

Impedimento à mecanização 

Equipamentos operados a motor são usados em tôdas as fases de opera-
ções agrícolas. Os principais fatôres que limitam o uso de implementos agrí-
colas são: a declividade acentuada, rochosidade, pedregosidade e a textura do 
solo (argila pegajosa e areia grossa). Êsses fatôres são relativamente perma-
nentes por natureza e o melhoramento não é considerado viável neste sistema 
de manejo, embora a remoção de pedras possa ser justificável em casos especiais. 

Nos quadros 8, 9 e 10, acha-se apresentada a orientação geral adotada 
para enquadrar os diferentes solos nas classes de aptidão global para cultu-
ras de ciclo curto e aptidão global para culturas de ciclo longo, sob os siste-
mas de manejo A (primitivo), B (semidesenvolvido e sem irrigação) e O (de-
senvolvido e sem irrigação), respectivamente. As classes de aptidão são resul-
tantes das interações dos fatôres deficiência de fertilidade, deficiência de água, 
excesso de água, susceptibilidade à erosão, impedimento à mecanização, inte-
rações essas que estão retratadas nos quadros em questão. 

Êsses quadros especificam os graus de limitação permitidos em cada classe 
de aptidão para cada um dos cinco fatôres principais considerados na avalia-
ção agrícola dos solos discriminadamente, para culturas de ciclo curto e cultu-
ras de ciclo longo. 
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Os referidos quadros se destinam a ser usados em conjunto com: a. seção 
que vem adiante sob o título "Viabilidade de melhoramento dos graus de li. 
mitações das condições agrícolas dos solos em relação aos três sistemas de ma-
nejo", para qualquer redução após melhoramento nos graus de limitações atri-
buídos sob condições naturais; e b. graus de limitações indicados para cada 
classe de solo no Anexo 1 "Interpretações das unidades de mapeamento do mapa 
esquemático de solos das Regiões Norte, Meio-Norte e Centro-Oeste do Brasil". 

As classes de aptidão global para um solo específico, sob um determina-
do sistema de manejo, são determinadas pelo mais alto grau de limitação per-
mitido para cada um dos cinco fatôres principais que influenciam o uso agrí-
cola dos solos, dentro dos limites estipulados nos quadros 8, 9 e 10. 

Os exemplos a seguir visam facilitar a compreensão do processo usado 
para se chegar às classes de aptidão global para culturas de ciclo curto e clas-
ses de aptidão global para culturas de ciclo longo, para os diferentes solos de 
cada unidade de mapeamento, em cada sistema de manejo. 
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Unidade de Mapeamento - BA 

Solo: BItUNIZEM AVEItMELIIADO fase campestre, relêvo plano 

Sistema de Manejo A (primitivo) 

Fatôres principais do solo 	Grau de limitação sob con- 	Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agrí 	dições naturais 	 de ciclo curto em função de 
cola 	 (ver Anexo 1) 	 cada fator isolado 

(ver quadro 8) 

Deficiência de fertilidade 
natural Nula a Ligeira 1 

Deficiência de água Ligeira/Moderada 1 
Excesso de água Ligeira 1 
Suscep. à erosão Nula 1 
Impedimento à mecanização Nula 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo curto: 

1 - Aptidão boa 

Fatôres principais do solo Grau de limitação sob con- Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agrí- diçôes naturais de ciclo longo em função de 
cola (ver Anexo 1) cada fator isolado 

(ver quadro 8) 

Deficiência 	de 	fertilidade 
natural Nula a Ligeira 1 

Deficiência de água Moderada III 
Excesso de água Nula 1 
Suscep. à erosão Nula 1 
Impedimento à mecanização Nula 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo longo: 

III - Aptido restrita 

Símbolo da classe de aptidão combinada para culturas de ciclo curto e longo: 

Ic - Boa para culturas de ciclo curto; restrita para culturas de ciclo longo 
Sistema de Manejo B (semidesenvolvido e sem irrigação) 

Fatôres principais do solo Grau de limitaão depois do Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agrf- melhoramento possível (ver de ciclo curto em função de 
cola seção sôbre melhoramento) cada fator isolado 

(ver quadro 9) 

Deficiência de fertilidade Nula 1 
Deficiência de água Ligeira/Moderada 1 
Excesso de água Nula 1 
Suscep. à erosão Nula 1 
Impedimento à mecanização Nula 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo curto: 

1 - Aptidão boa 



Fatôres principais do soio 	Grau de limitação depois 	Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agrí- 	do melhoramento possível 	de ciclo longo em função de 
cola 	 (ver seção sôbre melhora- 	cada fator isolado 

mento) 	 (ver quadro 9) 

Deficiência de fertilidade Nula 	 1 
Deficiência de água Moderada 	 III 
Excesso de água Nula 	 1 
Suscep. à erosão Nula 	 1 
Impedimento à mecanização Nula 	 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo longo: 

III - Aptidão restrita 

Símbolo da classe de aptidão combinada para culturas de ciclo curto e longo: 

lo - Boa para culturas de ciclo curto; restrita para culturas de ciclo longo 

Sistema de Manejo C (desenvolvido e sem irrigação) 

Fatôres principais do solo Grau de limitação depois 	Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agrf- melhoramento possível (ver 	de ciclo curto em função de 
cola seção sôbre melhoramento) 	cada fator isolado 

(ver quadro 10) 

Deficiência de fertifidade Nula 	 1 
Deficiência de água Ligeira/Moderada 	 1 
Excesso de água Nula 	 1 
Suscep. à erosão Nula 	 1 
Impedimento à mecanização Nula 	 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo curto 

1 - Aptidão boa 

Fatôres principais do solo 	Grau de limitação depois 	Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agrí- 	do melhoramento possível 	de ciclo longo em função de 
cola 	 (ver seção sôbre melhora- 	cada fator isolado 

mento) 	 (ver quadro 10) 

Deficiência de fertilidade Nula 1 
Deficiência de água Moderada III 
Excesso de água Nula 1 
Suscep. à erosão Nula 1 
Impedimento à mecanização Nula 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo longo: 

III - Aptidão restrita 

Símbolo da classe de aptidão combinada para culturas de ciclo curto e longo: 

lo - Boa para culturas de ciclo curto; restrita para culturas de ciclo longo 
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Unidade de Mapeamento - LE - 5 

Solo: LATOSOL VERMELHO ESCURO fase floresta semi-sempre-verde, relêvo suave 
ondulado 

Sistema de Manejo A (primitivo) 

Fatôres principais do solo Grau de limitação sob coa- 	Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agri- dições naturais 	 de ciclo curto em função de 
cola (ver Anexo 1) 	 cada fator isolado 

(ver quadro 8) 

Deficiência 	de 	fertilidade 
natural Moderada 	 III 

Deficiência de água Ligeira 	 1 
Excesso de água Nula 	 1 
Suscep. à erosão Ligeira 	 1 
Impedimento à mecanização Nula 	 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo curto: 

III - Aptidão restrita 

Fatôres principais do solo Grau de limitação sob con- 	Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agrf- dições naturais 	 de ciclo longo em função de 
cola (ver Anexo 1) 	 cada fator isolado 

(ver quadro 8) 

Deficiência 	de 	fertilidade 
natural Moderada 	 III 
Deficiência de água Ligeira 	 1 
Excesso de água Nula 	 1 
Suscepção à erosão Ligeira 	 1 
Impedimento à mecanização Nula 	 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo longo: 

III - Aptidão restrita 

Símbolo da classe de aptidão combinada para culturas de ciclo curto e longo: 

lua - Restrita para culturas de ciclo curto e longo 

Sistema de Manejo E (semidesenvolvido e sem irrigação) 

Fatôres principais do solo 	Graus de limitação depois 	Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso ar!- 	do melhoramento possível 	de ciclo curto em função de 
cola 	 (ver seção sôbre melhora- 	cada fator isolado 

mento) 	 (ver quadro 9) 

Deficiência de fertilidade Ligeira II 
Deficiência de água Ligeira 1 
Excesso de água Nula 1 
Suscep. à erosão Nula 1 
Impedimento à mecanização Nula 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo curto 

II - Aptidão regular 
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Fatôres principais do soio Grau de limitação depois Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agrí- do melhoramento possível de ciclo longo em função de 
cola (ver seção sôbre melhora- cada fator isolado 

mento) (ver quadro 9) 

Deficiência de fertilidade Ligeira II 
Deficiência de água Ligeira 1 
Excesso de água Nula 1 
Suscep à erosão Nula 1 
Impedimento à mecanização Nula 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo longo: 

II - Aptidão regular 

Símbolo da classe de aptidão combinada para culturas de ciclo curto e longo: 

lia - Regular para culturas de ciclo curto e longo 

Sistema de Meneio C (desenvolvido e sem irrigação) 

Fatôres principais do solo 	Grau de limitação depois 	Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agrí- 	do melhoramento possível 	de ciclo curto em função de 
cola 	 (ver seção sôbre melhora- 	cada fator isolado 

mento) 	 (ver quadro 10) 

Deficiência de fertilidade 	Nula 	 1 
Deficiência de água 	Ligeira 	 1 
Excesso de água 	 Nula 	 1 
Suscep. à erosão 	 Nula 	 1 
Impedimento à mecanização Nula 	 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo curto: 

1 - Aptidão boa 

Fatôres principais do solo 	Grau de limitação depois 	Classe de aptidão para culturas 
que influenciam o uso agrí- 	do melhoramento possível 	de ciclo longo em função de 
cola 	 (ver seção sôbre melhora- 	cada fator isolado 

mento 	 (ver quadro 10) 

Deficiência de fertilidade Nula 	 1 
Deficiência de água Ligeira 	 1 
Excesso de água Nula 	 1 
Suscep. à erosão Nula 	 1 
impedimento à mecanização Nula 	 1 

Classe de aptidão global para culturas de ciclo longo: 

1 - Aptidão boa 

Símbolo da classe combinada para culturas de ciclo curto e longo: 

Ia - Boa para culturas de ciclo curto e ciclo longo: 



VIABILIDADE DE MELHORAMENTO DOS GRAUS DE LIMITAÇÕES 
DAS CONDIÇÕES AGRÍCOLAS DOS SOLOS EM RELAÇÃO AOS TRÊS 
SISTEMAS DE MANEJO 

A possibilidade de remover, minorar ou controlar as limitações que afe-
tam o uso agrícola dos solos para os manejos A, B e C (os dois últimos sem ir-
rigação) é expressa através da variação das classes de aptidão e subdivisões 
para o mesmo solo, variando o sistema de manejo. O Anexo 1 "Interpretações 
das unidades de mapeamento do mapa esquemático de solos das Regiões Norte, 
Meio-Norte e Centro-Oeste do Brasil" apresenta sõmente os graus de limita-
ções atribuidos sob condições naturais. Os asteriscos colocados ao lado dos 
graus de limitações no anexo em questão, indicam os solos com possibilidades 
de melhoramento sob os manejos B (semidesenvolvido e sem irrigação) e C (de-
senvolvido e sem irrigação). Nenhum melhoramento para os solos é considera-
do viável sob o sistema de manejo A (primitivo) e, da mesma forma, onde 
não haja asteriscos assinalados nos graus de limitações nos sistemas de iria-
nejo B e O. 

Um só asterisco no Anexo 1 indica que o grau de limitação só pode ser 
minorado sob o sistema de manejo C. Dois asteriscos indicam que o grau de 
limitação pode ser minorado tanto no sistema de manejo B como no sistema de 
manejo C. Para cada solo das unidades de mapeamento, acham-se indicadas 
no Anexo 1 para cada sistema de manejo, as classes de aptidão e suas subdi-
visões. No caso dos sistemas B e C, trata-se da aptidão depois do melhoramen-
to possível dos graus de limitações naturais dos solos, conforme indicado pelos 
asteriscos. 

A exposição a seguir está organizada por sistemas de manejo e por fatô-
res limitantes, e apresenta o arrolamento dos solos em grupo de viabilidade 
de melhoramento, de acôrdo com: a. o grau de limitação sob condições natu-
rais; b. o grau de limitação depois das práticas de melhoramento viáveis no 
sistema de manejo considerado; e e. a classe de aptidão global para as cultu-
ras de ciclo curto e aptidão global para as culturas de ciclo longo, que os solos 
atingiriam com a redução no grau de limitação natural. 

Sistema de Manejo A (primitivo) 

Em se considerando que neste sistema de manejo não é viável o melhora-
mento das condições dos solos, as classes de aptidão em função de cada fator 
limitante, expressam os graus atribuidos em condições naturais a cada uma 
das limitações, salvo impedimento à mecanização, cujos graus não tem estrei-
ta relação com as classes de aptidão. 

Embora os graus de limitação por impedimento ao uso de máquinas agrí-
colas não sejam relevantes, neste nível de agricultura primitiva, foram os mes-
mos combinados visando evidenciar problemas no emprêgo de implementos 
simples nos cultivos, podendo incluir alguma tração manual. Êsses problemas 
evidenciam-se pelas combinações das classes de limitações, cujas inter-relações 
com as classes de aptidão acham-se expostas no quadro 8. 
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Sistema de Manejo B (semidesenvolvido e sem irrigaçóo) 

Êste nível de manejo comporta algumas possibilidades de remover, mino-
rar ou controlar os graus de limitações atribuidos aos solos sob condições na-
turais. Solos com possibilidades de melhoramento, conforme assinalado por 
dois asteriscos no Anexo 1, vão a seguir apresentados, dispostos em grupos e 
por fatôres principais das condições agrícolas dos solos, para indicar segundo 
cada um dêsses fatôres, o melhoramento considerado viável em relação aos 
graus de limitações naturais dos solos, e também, depois do melhoramento, a 
classe de aptidão• para culturas de ciclo curto e de ciclo longo, em função de 
cada fator isolado. 

Todos os solos não incluídos em quaisquer dos grupos abaixo são conside-
rados sem possibilidades de melhoramento, tendo neste sistema de manejo B 
(semidesenvolvido e sem irrigação), conforme exposto no anexo 1, os mesmos 
graus de limitações atribuidos em condições naturais e, em função das combi-
nações dêles, acham-se apresentadas no quadro 9, as classes de aptidão para 
culturas de ciclo curto e de ciclo longo. 

Limitaçõo por deficiência de fertilidade - tste nível de manejo é considerado 
efetivo para reduzir os graus de limitação atribuidos sob condições naturais 
às classes específicas de solos, como segue: 

Grupo 1 - Solos com limitação nula a ligeira em condições naturais e limi-
tação nula após melhoramento. Em função da fertilidade, a classe 
mais alta depois do melhoramento seria Classe 1 para culturas de 
ciclo curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 
Brunizem Avermelhado (eutr6fico) 
Laterítico Bruno Avermelhado Lutrófico 
Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
Solos Brunos Não Cálcicos (eutróficos) 
Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos (eutróficos) 
Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos e Solonétzicos (eutró-
ficos) 
Solos Grumussólicos (eutróficos) 

Grupo 2 - Solos com limitação ligeira a moderada ou limitação moderada 
em condições naturais e limitação nula após melhoramento. Em 
função da fertilidade, a classe mais alta depois do melhoramento 
seria Classe 1 para culturas de ciclo curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 

Latosol Roxo (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia 1 ' 

textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde" 

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde 

Solos Aluviais" 

13 Ésses solos apresentam limitaflo ligeira a moderada sob condições naturais. 
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Grupo 3 - Solos com limitação ligeira a moderada ou limitação moderada 
em condições naturais e limitação ligeira após melhoramento. Em 
função da fertilidade, a classe mais alta depois de melhoramento 
seria Classe II para culturas de ciclo curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 
Laterita Hidromórfica Eutrófica de terrenos elevados 

fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 14  

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-venie 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde 
textura indiscriminada, fase floresta sempre-verde 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 

Latosol Vermelho Amarelo (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 

Latosol Vennelho Escuro (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu 

Podzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-8empre-verde 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde 

Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 
fase floresta semicaducifólia 
fase floresta semicaducifólia com babaçu 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 

Grupo 4 - Solos com limitação forte em condições naturais e limitação mo-
derada após melhoramento. Em função da fertilidade, a classe 
mais alta depois do melhoramento seria Classe III para culturas 
de ciclo curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 
Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 

fase floresta semi-sempre-verde 

Lintitaçõo por deficiência de água - Bàsicamente, os graus de limitação ex-
prcssam as difercnças no regime de umidade das condições climáticas predo-
minantes. O grau de limitação imposto pelas condições climáticas predomi-
nantes não mudam sob êste sistema de manejo, uma vez que êste sistema de 
agricultura, conforme considerado no presente trabalho, não compreende ir-
rigação. É sabido que a capacidade de retenção de água disponível dos solos 

14 Êsses solos apresentam limitado ligeira a moderada sob condiQ6es naturais. 



QUADRO 8 - SISTEMA DE MANEJO A (PRIMITIVO) - Guia geral para enquadrar os solos nas classes de aptidão global para 
culturas de ciclo curto e aptidão global para culturas de ciclo longo, em função dos graus de limitação atribuídos aos 
solos sob condições naturais, referentes aos cinco fatôres principais das condições agrícolas do solo'. 

Classes de aptidão 
global para culturas Estimativa dos graus de limitações sob condições naturais 
de ciclo curto e apti- 
dão global para cul- Deficiência de fer- Deficiência de 

- 

Excesso de Susceptibilidade Impedimento à 
turas de ciclo longo tilidade natural água água à erosão2  mecanização 

Culturas de ciclo curto 
1 - Boa Nula/Ligeira Nula Nula Nula Nula 

Ligeira Nula/Ligeira Ligeira Ligeira 
Ligeira/Moderada Ligeira Ligeira/Moderada Moderada 

II - Regular Ligeira Moderada Moderada Moderada/Forte Forte 
LigeirafI1oderada 

III - Restrita Moderada Forte 3  Forte Forte Muito Forte 

TV - Inapta Forte Forte 3  Muito Forte Muito Forte - 

Muito Forte 

Culturas de ciclo longo 
1 - Boa Nula/Ligeira Nula Nula Nula Nula 

Ligeira Nula/Ligeira Ligeira Ligeira 
Ligeira/Moderada Moderada 
Moderada 
Moderada/Forte 

II - Regular Ligeira Ligeira/Moderada Ligeira Forte4  Forte 
Ligeira/Moderada 

III - Restrita Moderada Moderada Moderada Forte4  Muito Forte 

TV - Inapta Forte Forte Forte Muito Forte - 

Muito Forte Muito Forte 

11 Considera-se que neste sistema de manejo não é viável o melhoramento das condições agrícolas dos solos - ver definição do 
sistema de manejo A (primitivo). As classes de aptidão global para um solo específico são determinadas pelo mais alto grau de 
limitação permitido em cada classe de aptidão para cada um dos cinco fatôres principais que influenciam o uso agrícola dos solos, 
dentro dos limites estipulados neste quadro. Ver a introdução deste quadro para exemplo da norma seguida. 

21 O fator susceptibilidade à erosão é pouco importante e o fator impedimento à mecanização não é relevante neste nível de manejo 
A. Entretanto, pelas combinações das limitações, conforme apresentadas no quadro, é possível ressaltar alguns riscos de erosão 
e alguns problemas no uso de implementos simples nas lavouras, podendo incluir alguma tração animal, contrastando com o 
uso de máquinas motorizadas; e assim fornecer alguma informaçfto sôbre êstes dois fatôres nos cultivos. 

3/ Solos com fase floresta caducifólia geralmente apresentam limitação forte, como também em Roraima alguns solos fase floresta 
semi-sempre-verde e sempre-verde sob alta precipitação. Tais solos são considerados Classe III para culturas de ciclo curto, exceto 
Laterita Hidromórfica Distrófica de terrenos elevados que é Classe IV. Todos os outros solos com limitação forte são considerados 
Classe IV para culturas de ciclo curto. 

41 Os solos Litossólicos com limitação forte são considerados Classe III; os outros solos com limitação forte são considerados Classe 
II para culturas de ciclo longo. 



QUADRO 9—SISTEMA DE MANEJO B (SEMIDESENVOLVIDO E SEM IRRIGAÇÃO) - Guia para enquadrar os soios nas 
classes de aptidão global para culturas de ciclo curto e aptidão global para culturas de ciclo longo, em função da faci-
lidade ou dificuldade de remover, minorar ou controlar através do nível de manejo os graus de limitações atribuídos 
aos solos sob condições naturais, referentes aos cinco fatôres principais das condições agrícolas do 80 101 . 

(Para melhoramento das limitações, as práticas necessárias devem ser adequadamente mantidas) 

Classes de aptidão 
global para culturas 
de ciclo curto e apti-
dão global para cul-
turas de ciclo longo 

Culturas de ciclo curto 

Estimativa dos graus de limitações depois do melhoramento considerado viável 2  

Deficiência de fer- 	Deficiência de 	Excesso de 	Susceptibilidade 	Impedimento à 
tilidade 	 água 	 água 	 à erosão 	mecanização 3  

- Boa 	Nula (nula a ligei- Nula Nula Nula 	 Nula e Ligeira 
La - Grupo 1) Ligeira Nula (ligeira Grupo Nula (ligeira e ligei- 
Nula 	(ligeira/mode- Ligeira/Moderada 1) ra/moderada Grupo 
rada 	e 	moderada 1) 
- Grupo 2) 

II - Regular 	Ligeira Moderada Ligeira Ligeira 	 Moderada4  
ligeira 	(ligeira/mo- Ligeira (moderada Ligeira (moderada - 
derada e moderada Grupo 2) Grupo 2) 
- Grupo 3) 

III - 	 Moderada Forte5  Moderada Moderada 	Moderada4  
Moderada (forte - Moderada (forte - Moderada 	(modera- 
Grupo 4) Grupo 3) rada/forte 	e 	forte- 

Grupo 3) 

IV - Inapta Forte Forte5  Forte Forte Forte 
Muito Forte Muito Forte Muito Forte Muito Forte 

Culturas de ciclo longo 
1 - Boa Nula (nula a ligeira Nula Nula Nula Nula 

- Grupo 1) Ligeira Nula (ligeira - Gru- Nula (ligeira e lig./ Ligeira 
Nula (Ligeira/mode p0 1) /modcrada - Grupo 
e moderada - Gru- 1) 
p0 2) Ligeira 

Ligeira (moderada e 
moderada/forte 	- 
Grupo 2) 

II - Regular Ligeira Ligeira/Moderada Ligeira (moderada - Moderada (modera: Moderada 
Ligeira 	(ligeira/mo- Grupo 2) da/forte e forte 
derada e moderada - Grupo 3) 
- Grupo 3) 

III - Restrita Moderada 
Moderada (forte - Moderada Ligeira Moderada Forte 
Grupo 4) 

IV - Inapta Forte Forte Moderada Forte Muito Forte 
Muito Forte (forte - Grupo 3) Muito Forte 

Forte 
Muito Forte 

11 As classes de aptidão global para um solo específico são determinadas pelo mais alto grau de limitação permitido em cada classe 
de aptidão para cada um dos cinco fatôres principais que influenciam o uso agrícola dos solos, dentro dos limites estipulados neste 
quadro. Ver a introduçào dêste quadro para exemplo da norma seguida. 

21 Os graus de limitação impressos em itálico correspondem às condições dos solos após melhoramento, seguidos entre parenteses, 
da limitação antes do melhoramento, i.e., em condições naturais, e também, o respectivo grupo de viabilidade de melhoramento. 
Conf. tais grupos no sistema de manejo B, seção seguinte desta publicação. 
Os graus de limitação em letra comum correspondem às condições naturais dos solos sem viabilidade de melhoramento no sistema B. 

31 O fator impedimento à mecanização não é muito relevante neste nível de manejo B. Entretanto, pelas combinações das limi-
tações, conforme apresentadas no quadro é possível ressaltar problemas no emprêgo de implomentos de tração animal nas lavouras, 
contrastando com o uso de máquinas motorizadas; e assim fornecer alguma informação sôbre êste fator nos cultivos. 

41 Solos não conerecionários e não litossólicos quando em áreas de relêvo ondulado e forte ondulado apresentam limitação moderada 
e são Classe II; quando em áreas de relêvo forte ondulado e montanhoso a limitação é moderada a forte e são Classe III para 
culturas de ciclo curto. Todos os outros solos com limitação moderada são considerados Classe II para culturas de ciclo curto. 

51 Solos com fase floresta caducifólia geralmente apresentam limitação forte, como também em Roraima alguns solos fase floresta 
semi-sempre-verde e sempre-verde sob alta precipitação. Tais solos são considerados Classe III para culturas de ciclo curto, exceto 
Laterita Ilidromórfica Distrófica de terrenos elevados que é Classe IV. Todos os outros solos com limitação forte são considerados 
Classe IV para culturas de ciclo curto. 



QUADRO 10— SISTEMA DE MANEJO C (DESENVOLVIDO E SEM IRRIGAÇÃO) - Guia geral para enquadrar os solos nas 
classes de aptidão global para culturas de ciclo curto e aptidão global para culturas de ciclo longo, em função da faci-
lidade ou dificuldade de remover, minorar ou controlar através do nível de manejo os graus de limitações atribuídos 
aos solos sob condições naturais, referentes aos cinco fatores principais das condições agrícolas do solo.' 

(Para melhoramento das limitações, as práticas necessárias devem ser adequadamente mantidas). 

Classes de aptidão 
global para culturas 	 Estimativa dos graus de limitações depois do rr,elhorarnento considerado viável 
de ciclo curto e apti- 
dão global para eul- 	Deficiência de 	Deficiência de 	Excesso de 	Susceptibilidade 	Impedimento à 
turas de ciclo longo 	fertilidade 	 água 	 água 	 à erosão 	mecanização 31 

Culturas de ciclo curto 
1 - Boa 	Nula (nula a ligeira Nula 	 Nula 	 Nula 	 Nula 

- Grupo 1) 	Ligeira 	 Nula (ligeira - Gru- Nula (ligeira e ligei- 
Nula (ligeira/mode- Ligcira/Moderada 	po 1) 	 ra/moderada - Gru- 
rada e moderada - 	 po 1) 
Grupo 2) 	 Nula (moderada e 
Nula (forte - Gru- 	 moderada/forte - 
p0 3) 	 Grupo 2) 

	

II - Regular 	Ligeira 	 Moderada' 	Ligeira 	 Ligeira (moderada/ Ligeira 
Ligeira (moderada 	 Ligeira (moderada forte e forte - 
— Grupo 4) 	 - Grupo 2) 	- Grupo 3) 
Ligeira (forte - 
Grupo 5) 

	

III - Restrita 	Moderada 	Moderada' 	Moderada 	Ligeira 	 Moderada 
Moderada - (forte 
- Grupo 3) 

	

IV - Inapta 	Moderada 	Forte 	 Forte 	 Moderada 	Forte 
Forte 	 Muito Forte 	Forte 	 Muito Forte 
Muito Forte 	 Muito Forte 

Culturas de cido longo  
1 - Boa 	Nula (Nula a ligeira Nula 

- Grupo 1) 	Ligeira 

Nula (ligeira/mode-
rada e moderada - 
Grupo 2) 
Nula (forte - Gru-
po 3) 

Nula 	 Nula 	 Nula 
Nula (ligeira - Gru- Nula (ligeira e ligei- Ligeira 
p0 1) 	 ra/moderada Grupo 

1) 
Nula (moderada e 
moderada/forte - 
Grupo 2) 
Nula (moderada/for-
te e forte - Grupo 
3) 

II - Regular Ligeira 	 Ligeira/Moderada LiÇra 	(moderada Ligeira 	 Moderada 
Ligeira 	(moderada - Qupo 2) 
- Grupo 4) 
Ligeira (forte - Gru- 

5) 

III - Restrita Moderada 4 	Moderada Ligeira Moderada 	Forte 
IV - Inapta Moderada4 	Forte Moderada Forte 	 MuitoForte 

Forte Moderada (Forte - Muito Forte 
Muito Forte Grupo 3) 

Forte 
Muito Forte 

11 As classes de aptidão global para um solo específico são determinadas pelo mnis alto grau de limitação permitido em cada classe 
de aptidão para cada um dos cinco fatôres principais que influenciam o uso agrícola dos solos 1  dentro dos limites estipulados neste 
quadro. Ver a introdução deste quadro para exemplo da norma seguida. 

21 Os graus de limitação impressos em itálico correspondem às condições dos solos após melhoramento, seguidos entre parênteses, da 
limitação antes do melhoramento, i.e., em condições naturais, e também o respectivo grupo de viabilidade de melhoramento. 
Conf. tais grupos no sistema de manejo O, seção seguinte desta publicação. 

31 Os solos de textura argilosa e limitação moderada são considerados Classe II e os solos com texturas média ou arenosa e limitação 
moderada são considerados Classe III para culturas de ciclo curto. 

41 As Areias Quartzosas Vermelha, e Amarelas com limitação moderada e sem viabilidade de melhoramento são consideradas Classe 
III. Todos os outros solos com limitação moderada e sem viabilidade de melhoramento são considerados Classe IV para culturas 
de ciclo longo. 
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varia dentro de uma área climática uniforme. Entretanto, os dados disponí-
veis não são suficientes para esclarecer esta situação por classes de solos, por 
conseguinte fases de vegetação foram usadas como guia, conforme exposto an-
teriormente na seção "Condições agrícolas dos solos". 

Todos os solos são considerados no sistema de manejo B, com os mesmos 
graus de limitação atribuídos em suas condições naturais. As classes de apti-
dão, em função da deficiência de água corresponderiam àquelas apresenta-
das no quadro 9, baseadas na limitação indicada no Anexo 1, que é estreitamen-
te relacionada com a condição climática predominante e também com as fases 
de vegetação consideradas indicadoras da disponibilidade de água do solo para 
as plantas. 

Limitação por excesso de água - iste nível de manejo é considerado efetivo 
para reduzir os graus de limitação atribuídos sob condições naturais para as 
classes específicas de solos, como segue: 

Grupo 1 - Solos com limitação ligeira em condições natunis e limitação nula 
após melhoramento. Em função do excesso de água, a classe mais 
alta depois do melhoramento seria Classe 1 para culturas de ciclo 
curto e de ciclo longo: 

Os solos são: 

Brunizem Avermelhado 

Podzólico Vermelho Amarelo 
tôdas as fases exceto floresta sempre-verde 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 

Solos Brunos Não 'Cálcicos 

Grupo 2 - Solos com limitação moderada em condições naturais e limitação 
ligeira após melhoramento. Em função do excesso de água, a classe 
mais alta depois do melhoramento seria Classe II para culturas 
de ciclo curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 

Laterita Hidromórfica Distrófica e Eutrófica de terrenos elevados 
relêvo plano e suave ondulado, exceto fase cerrado 

Grupo 3 - Solos com limitação forte em condições naturais e limitação mo-
derada após melhoramento. Em função do excesso de água, a clas-
se mais alta depois do melhoramento seria Classe III para cultu-
ras de ciclo curto e Classe IV para culturas de ciclo longo. 

Os solos são: 

Solos Grumussólicos 
relêvo plano 

Limitação por susceptibilidade à erosão - Quanto à erodibilidade sob uso con-
tínuo, solos com riscos similares de erosão, estão agrupados e relacionados com 
a manutenção dos recursos de solos para produção sustentada sob o sistema 
B. Entretanto, cordões em contôrno, trraços ou outras práticas para contrô-
le da erosão, estão sujeitos ao desgaste podendo tornar-se ineficientes num 
curto período de tempo. Portanto, a redução do grau de limitação, resultante 
do melhoramento não será efetivada, a não ser que sejam mantidas as práticas 
de conservação pertinentes a êste sistema de manejo B. 



- 526 - 

Grupo 1 - Solos com limitação ligeira ou limitação ligeira a moderada ba-
seada no risco de crosão. Práticas simples de conservação são su-
ficientes para controlar a limitação e essencialmente resultaria em 
limitação nula para uso. Em função da susceptibilidade à erosão, 
a classe mais alta depois do melhoramento seria Classe 1 para 
culturas de ciclo curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 

Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas 
relêvo plano (erosão eólica) 

Brunizem Avermelhado 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 

Laterita Hidromórfica Distrófica de terrenos elevados 
relêvo suave ondulado 

Latosol Amarelo 
textura argilosa, textura média e textura indiscriminada, 
exceto relêvo ondulado e forte ondulado 

Latosol Roxo 
textura argilosa, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo 
texturas argilosa e média, relêvo plano e suave ondulado, re-
lêvo suave ondulado 
textura argilosa, relêvo ondulado 

Latosol Vermelho Escuro 
texturas argilosa e média, relvo plano e suave ondulado, re-
lêvo suave ondulado 

Podzólico Vennelho Amarelo 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 
textura média, relêvo suave ondulado 15  

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 

Podzólico Vermelho Amarlo Equivalente Eutrófico 
textura argilQsa, relêvo suave ondulado 
textura média, relêvo piano e suave ondulado, rclêvo suave 
ondulado15  

Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 

Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos e Solonétzicos 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 

Solos Grumussólicos 
exceto relêvo plano 

Grupo 2 - Solos com limitação moderada ou limitação moderada a forte ba-
seada no risco de erosão. Práticas relativamente simples de con-
servação são suficientes para reduzir a limitação ao ponto de apre- 

15 Êsses solos apresentam limitação ligeira a moderada sob uso contínuo. 
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sentar simente limitação ligeira para uso. Em função da suscepti-
bilidade à erosão, a classe mais alta depois do melhoramento seria 
Classe 1 para culturas de ciclo longo e Classe II para culturas 
do ciclo curto. 

Os solos são: 

Areias Quartzosas Marinhas 
relêvo plano e suave ondulado 

Areias Quartzosas Verinelhas e Amarelas 
relêvo plano e suave ondulado 16  
relêvo suave ondulado 

Laterítico Bnmo Avermelhado Eutrófico 
textura argilosa, - relêvo ondulado 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado" 

Latosol Amarelo 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado (exceto 
Roraima) 

Podzu5lico Vermelho Amarelo 
textura argilosa, relêvo ondulado 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado (exceto 
Roraima)" 

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico 
textura argilosa, relêvo ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, relêvo ondulado 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado 1 ' 

Solos Brunos Não Cálcicos 	 - 
textura argilosa, relêvo suave ondulado e ondulado 

Em condiçôes naturais as áreas de relêvo forte ondulado dos Solos Laterí-
co Bruno Avermelhado Eutrófico, Podzólico Vermelho Amarelo, Podzólico Ver-
melho Amarelo Equivalente Eutrófico, Latosol Amarelo e Latosol Vermelho 
Amarelo apresentam limitação forte e as áreas de relêvo plano das Areias 
Quartzosas Marinha e Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas apresentam 
limitação ligeira. Tais áreas dêstes solos foram incluídas neste grupo, uma 
vez que se acham compreendidas em fases de relêvo indiscriminado. Ver as 
mesmas classes de solos nos Grupo 1 e 3 para saber as classes de aptidão des-
sas fases de relêvo após o melhoramento com prática para contrôle da erosão. 

Grupo 3 - Solos com limitação moderada a forte ou limitação forte baseada 
no risco de erosão. Sõmente com práticas intensivas de conserva- 
ção pode a limitação ser reduzida, ao ponto de apresentar sõmente 
limitação moderada para uso. Conforme considerado no presente 

16 Êsses solos apresentam limitaflo ligeira a moderada sob uso continuo. 
17 Êsses solos apresentam limitação moderada a forte sob uso continuo. 
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trabalho, êste nível de manejo não inclui tôdas as medidas neces-
sárias para proteger os solos sob uso contínuo para produção sus-
tentada. Consequentemente, ainda haveria uma restrição modera-
da para uso, depois de aplicadas as práticas de conservação perti-
nentes a êste sistema de agricultura. Em função da susceptibilida-
de à erosão, a classe mais alta depois do melhoramento seria Clas-
se II para culturas de ciclo longo e Classe III para culturas de 
ciclo curto. 

Os solos são: 

Areias Quartzosas Vermeilias e Amarelas 
relêvo plano, suave ondulado e ondulado 18  
relêvo suave ondulado e ondulado" 

Latosol Vermelho Amarelo 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado (sõmente 
em Roraima)" 
textura argilosa, relêvo forte ondulado e montanhoso 

l'odzólico Vermelho Amarelo 
textura argilosa, relêvo forte ondulado" 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado (sômente 
em Roraima) 
textura média, relêvo ondulado" 

l'odzólieo Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, relêvo forte ondulado' 9. 

textura média, relêvo forte ondulado 1 ' 

Em condições natural; as áreas de relêvo montanhoso do Latosol Venue-
lho Amarelo teriam limitação mais forte que as áreas forte onduladas, e as 
áreas de relêvo plano e suave ondulado das Areias Quartzosas Vermelhas e 
Amarelas variam de limitação ligeira a moderada. Tais áreas dêsses solos fo-
ram ineluídas neste grupo, uma vez que se acham compreendidas em fases 
de relêvo indiscriminado. Ver as mesmas classes de solos nos Grupos 1 e 2 
para saber as classes de aptidão dessas fases de relêvo após o melhoramento 
com práticas para contrôle da erosão. 

Limitação por impedimento à mecanização - Êste fator não é considerado 
muito relevante neste sistema de agricultura, uma vez que os cultivos depen-
dem principalmente do trabalho manual e tração animal, e os graus desta li-
mitação atribuídos em condições naturais têm por têrmo de referência o em-
prêgo de máquinas agrícolas principalmente as motorizadas, em tôdas as fases 
de operações agrícolas. Entretanto, os graus de limitação foram combinados, 
visando evidenciar problemas no emprêgo de implementos de tração animal 
nos cultivos. Êsses problemas evidenciam-se pelas combinações das classes de 
limitações, cujas inter-relações com as classes de aptidão se acham expostas 
no. quadro 9. 

15 Ésses solos apreentam limitação ligeira a forte sob uso contínuo. 
19 tsses solos apresentam limitação moderada a fone sob uso continuo. 
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Sistema de Zllcnvejo O (desenvolvido e sem irrigação) 

Êste nível do manejo proporciona as maiores possibilidades de remover, 
minorar ou controlar os graus de limitações atribuídos aos solos sob condições 
naturais. Solos com possibilidades de melhoramento sômente no sistema de 
manejo O, estão assinalados por um asterisco no Anexo 1. Solos assinalados por 
dois asteriscos no Anexo 1, são passíveis de melhoramento nos sistemas B e O. 
Portanto, solos incluídos em ambos os casos, vão a seguir apresentados, dispos~ 
tos em grupos e por fatôres das condições agrícolas dos solos, para indicar se-
gundo cada um desses fatôres o melhoramento considerado viável em relação 
aos graus de limitações naturais dos solos, e também, depois do melhoramento, 
a classe de aptidão para cultura de ciclo curto e de ciclo longo, em função de 
cada fator isolado. 

Todos os solos não incluídos em quaisquer dos grupos abaixo são consi-
derados sem possibilidades de melhoramento, tendo neste sistema de manejo 
O (desenvolvido e sem irrigação), conforme exposto no Anexo 1, os mesmos 
graus de limitações atribuídos em condições naturais e, era função das combi-
nações déles, acham-se apresentadas no quadro 10, as classes de aptidão para 
culturas de ciclo curto e longo. 

Limitação por deficiência de fertilidade - Êste nível de manejo é considera-
do efetivo para reduzir os graus da limitação atnbuídos sob condições natu-
rais às classes específicas de solos, como segue: 

Grupo 1 - Solos com limitação nula a ligeira em condições naturais e limi-
tação nula após melhoramento. Em função da fertilidade, a classe 
mais alta depois do melhoramento seria Classe 1 para culturas de 
ciclo curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 

Brunizem Avermelhado (eutrófico) 
Laterítico Bruno Avermelhado Entrófico 
Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente 
Solos Brunos Não Cálcicos (eutróficos) 
Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos 
Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólico5 
ficos) 
Solos Grumussi5ljcog (eutróficos) 

Eutrófico 

(eutróficos) 
e Solonétzicos (eutró- 

Grupo 2 - Solos com limitação ligeira a moderada ou limitação moderada 
em condições naturais e limitação nula após melhoramento. Em 
função da fertilidade, a classe de aptidão mais alta depois do me-
lhoramcnto seria Classe 1 para culturas de ciclo curto e ciclo longo. 

Os solos são: 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde 
textura indiscriminada, fase floresta semi-sempre-verde 
textura indiscriminada, fase floresta sempre-verde 

Latosol Roxo (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducif61ia 20  
textura argilosa, fase floresta semi.sempre.verde21 

20 Ésses solos apresentam limitaflo ligeira a moderada sob condiç6es niturais. 



- 530 - 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaQu 

Latosol Vermelho Amarelo (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicadueifólia com babaçu 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 

Latosol Vermelho Escuro (eutrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia com babaçu 

Podzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 
textura argilosa, fase floresta sempre-verde 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico (distrófico) 
textura argilosa, fase floresta semicaducifólia 
textura argilosa, fase floresta semi-sempre-verde 

Solos Aluviais20  

Grupo 3 - Solos com limitação forte em condições naturais e limitação nula 
após melhoramento. Em função da fertilidade, a classe de aptidão 

mais alta depois do melhoramento seria Classe 1 para culturas de 
ciclo curto e de ciclo longo. 
Os solos são: 

Lateritico Bruno Avermelhado Distrófico 
textura argilosa, fase campestre 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura indiscriminada, fase cerrado 

Latosol Roxo (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado 

Podzólico Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado 
textura média, fase cerrado 
textura média, fase campcstre 

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico (distrófico) 
textura argilosa, fase cerrado 

Grupo 4 - Solos com limitação moderada em condições naturais e limitação 
ligeira após melhoramento. Em função da fertilidade, a classe mais 
alta depois do melhoramento seria Classe II para culturas de ciclo 
curto e de ciclo longo. 
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Os solos são: 

Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas (distróficas) 
fase floresta semicaducifólia com babaçu 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 

Laterita Ilidromórfica Distrófica de terrenos elevados 
fase floresta semi-sempre-verde 

Laterita ilidromórfica Eutrófica de terrenos elevados 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 2 ' 

Latos.ol Amarelo (distrófico) 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura média, fase floresta semi-sempre-verde 

Latosol Vermelho Escuro (eutrófico) 
textura média, fase floresta semicaducifólia com babaçu 
textura média, fase floresta sempre-verde 

Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 
fase floresta semicaducifólia 
fase floresta semicaducifólia com babaçu 
fase floresta semi-sempre-verde com babaçu 

Grupo 5 - Solos com limitação forte em condições naturais e limitação li-
geira após melhoramento. Em função da fertilidade, a classe mais 
alta depois do melhoramento seria Classe II para culturas de ciclo 
curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 

Latosol Amarelo (distrófico) 
textura média, fase cerrado 

Latosol Vermelho Amarelo (distrófico) 
textura média, fase cerrado 

Latosol Vermelho Escuro (distrófico) 
textura média, fase cerrado 

Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais 
fase floresta semi-sempre-verde 

LimitaØo por deficiência de água - Bàsicamente, os graus de limitação ex-
pressam as diferenças no regime de umidade das condições climáticas predo-
minantes. O grau de limitação imposto pelas condições climáticas predomi-
nantes não muda sob êste sistema de manejo, uma vez que êste sistema de agri-
cultura, conforme considerado no presente trabalho, não compreende irriga-
ção. Ë sabido que a capacidade de retenção de água disponível dos solos varia 
dentro de uma área climática uniforme. Entretanto, os dados disponíveis não 
são suficientes para esclarecer esta situação por classes de solos, por conse-
guinte, fases de vegetação foram usadas como guia, conforme exposto anterior-
mente na seção "Condições agrícolas dos solos". 

21 lÊsses solos apresentam limitação ligeira a moderada sob condiçes naturais. 
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Todos os solos são considerados como tendo no sistema de manejo O os 
mesmos graus de limitação atribuidos em suas condições naturais. As classes 
de aptidão, em função da deficiência de água corresponderiam àquelas apre-
sentadas no quadro 10, baseadas na limitação indicada no Anexo 1, que é es-
treitamente relacionada com a condição climática predominante e também, 
com as fases de vegetação consideradas indicadoras da disponibilidade de 
água do solo para as plantas. 

Limitação por excesso de água - Êste nível de manejo é considerado efetivo 
para reduzir os graus de limitação atribuídos sob condições naturais para as 
classes específicas de solos, como segue: 

Grupo 1 - Solos com limitação ligeira em condições naturais e limitação 
nula após melhoramento. Em função do excesso de água, a classe 
mais alta depois de melhoramento seria Classe 1 para culturas de 
ciclo curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 

Brunizem Avermelhado 
Podzólico Vermelho Amarelo 

tôdas as fases exceto floresta sempre-verde 
Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
Solos Brunos Não Cálcicos 

Grupo 2 - Solos com limitação moderada em considerações naturais e limi-
tação ligeira após melhoramento. Em função do excesso de água, a 
classe mais alta depois do melhoramento seria Classe II para cultu-
ras do ciclo curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 
Laterita Hidromórfica Distrófica e Eutrófica de terrenos elevados 

relêvo plano e suave ondulado, exceto fase cerrado 
Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos 

relêvo suave ondulado 
Solos Brunos Não Cálcieos Grumussólicos e Solonétzicos 

relêvo suave ondulado 
Solos Grumussólicos 

relêvo suave ondulado 

Grupo 3 - Solos com limitação forte em condições naturais e limitação mo-
derada ap6s melhoramento, Em função do excesso de água, a classe 
mais alta depois do melhoramento seria Classe III para culturas 
de ciclo curto e Classe 1V para cultura de ciclo longo. 

Os solos são: 
Solos Grumussólicos 

relêvo plano 

Limitação por susceptibilidade à erosão - Solos com riscos similares de erosão, 
quanto à erodibilidade sob uso contínuo, estão agrupados e relacionados com 
a manutenção dos recursos de solos para produção sustentada sob o sistema 
O. Entretanto, cordões em contôrno, terraços ou outras práticas para con-
trôle da erosão estão sujeitas ao desgaste podendo tornar-se ineficientes num 
curto período de tempo. Portanto, a redução do grau de limitação resultante 
do melhoramento não será efetivada a não ser que sejam mantidas as práti-
ca.s de conserva çõo pertinentes a êste sistema de manejo O. 
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Grugo 1 - Solos com limitação ligeira ou limitação ligeira a moderada basea-
da no risco de erosão. Práticas simples de conservação são suficien-
tes para controlar a limitação e essencialmente resultaria em li-
mitação nula para uso. Em função da susceptibilidade à erosão, a 
classe mais alta depois do melhoramento seria Classe 1 para cultu-
ras de ciclo curto e de ciclo longo. 

Os solos são: 
Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas 

relêvo plano (erosão eólica) 
Brunizem Avermelhado 

textura argilosa, relêvo suave ondulado 
Laterita Hidrom6rfica Distrófica de terrenos elevados 

relêvo suave ondulado 
Latosol Amarelo 

- texturas argilosa, média e indiscriminada, exceto relêvo forte 
ondulado 

Latosol Roxo 
textura argilosa, relêvo plano e suave ondulado 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 

Latosol Vermelho Amarelo 
texturas argilosa e média, relêvo plano e suave ondulado, re-
lêvo suave ondulado 
textura argilosa, relêvo ondulado 

Latosol Vermelho Escuro 
texturas argilosa e média, relêvo plano e suave ondulado, relê-
vo suave ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 
textura média, relêvo suave ondulado" 

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Lutrófico 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 
textura média, relêvo plano e suave ondulado, relêvo suave 
ondulado22  

Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 

Solos Brunos Não Cálcicos Grumussólicos e Solonétzicos 
textura argilosa, relêvo suave ondulado 

Solos Grurnussólicos 
exceto relêvo plano 

Grupo 2 - Solos com limitação moderada ou limitação moderada a fone ba-
seada no risco de erosão. Práticas relativamente simples de conser-
vação são suficientes para reduzir a limitação ao ponto de apresen-
tar sômente limitação nula para uso. Em função da susceptibili-
dade à erosão, a classe mais alta depois do melhoramento seria 
Classe 1 para culturas de ciclo curto e de ciclo longo. 

22 Êsses solos apresentam limitação ligeira a moderada sob uso contínuo. 
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Os solos são: 

Areias Quartzosas M arinhas28 

relêvo plano e suave ondulado 
Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas 

relêvo plano e suave ondulado 28  
relêvo suave ondulado 

Lateritico Bruno Avermelhado Eutrófico 
textura argilosa, relêvo ondulado 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado 24  

Latosol Amarelo 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado 2 ' 

Latosol Vermelho Amarelo 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado 24  
(exceto Roraima) 

Podzólico Vermelho Amarelo 
textura argilosa, relêvo ondulado 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado (exceto 
Roraima) 2' 

Podzólico Vermelho Amarelo Plínthico 
textura argilosa, relêvo ondulado 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, relêvo ondulado 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado 2 ' 

Solos Brunos Não Cálcicos 
textura argilosa, relêvo suave ondulado e ondulado 

Em condiç6es naturais as áreas de relêvo forte ondulado dos Solos La-
teríco Bruno Avermelhado Eutrófico, Podz6lico Vermelho Amarelo, Podzólico 
Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico, Latosol Amarelo e Latosol Verme-
lho Amarelo apresentam limitação forte e as áreas de relêvo plano das Areias 
Quartzosas Marinhas e Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas apresentam 
limitação ligeira. Tais áreas dêsses solos foram incluídas neste grupo, uma 
vez que se acham compreendidas em fases de relêvo indiscriminado. Ver as 
mesmas classes de solos nos grupos 1 e 3 para saber as classes de aptidão 
dessas fases de relêvo após melhoramento com prática para contrôle da erosão. 

Grupo 3 - Solos com limitação moderada a forte ou limitação forte baseada 
no risco de erosão. Sàmente com práticas intensivas de conserva-
ção pode a limitação ser reduzida, ao ponto de apresentar Smente 
limitação ligeira para uso. Em função da susceptibilidade à ero-
são, a classe mais alta depois do melhoramento seria Classe 1 para 
culturas de ciclo longo e Classe II para culturas de ciclo curto. 

Os solos são: 

Areias Quartzosas Vermeilias e Amarelas 
relêvo plano, suave ondulado e ondulado 25  
relêvo suave ondulado e ondulado 25  

23 Êsses solos apresentam limitação ligeira a moderada sob uso continuo. 
24 Êsses solos apresentam limitaQo moderada a forte sob usb continuo. 
25 Êsses solos apresentam limitação ligeira a moderada sob uso contínuo. 
26 2sws solos apresentam limitaço moderada a forte sob uso continuo. 
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Latosol »Verinelho Amarelo 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado (sômente 
em Roraima)2 6  
textura argilosa, relêvo forte ondulado e montanhoso 

Podzólico Vermelho Amarelo 
textura argilosa, relêvo ondulado e forte ondulado (sbmente 
em Roraima)26 
textura argilosa, relêvo forte ondulado 26  
textura média, relêvo ondulado 21  

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
textura argilosa, relêvo forte ondulado 26  
textura média, relêvo ondulado 28  

Em condições naturais as áreas de relêvo montanhoso do Latosol Verme-
lho Amarelo teriam limitação mais forte que as áreas forte onduladas, e as 
áreas de relêvo plano e suave ondulado das Areias Quartzosas Verinelhas e 
Amarelas variam de limitação ligeira a moderada. Tais áreas dêsses solos f o-
ram incluídas neste grupo, uma vez que se acham compreendidas em fases 
de relêvo indiscriminado. Ver as mesmas classes de solos nos Grupos 1 e 2 
para saber as classes de aptidão dessas fases de relêvo após o melhoramento. 

Limita çao por impedimento à mecanizaçto - Os graus desta limitação, que 
foram atribuídos aos solos em condições naturais, tiveram por têrmo de ref e-
rência o emprégo de máquinas motorizadas em têdas as fases de operações 
agrícolas. Êste é um dos principais fatôres específicos dêste nível de manejo. 
Consequentemente, os graus de limitação que foram atribuídos refletem as 
condições sob o sistema de manejo O e o quadro 10 indica as classes de aptidão 
para culturas de ciclo curto e de ciclo longo baseadas naquelas limitações já 
indicadas. 

CLIMA E APTIDÃO DAS CULTURAS 

A natureza esquemática do mapa de solos e a insuficiência de dados cli-
máticos fazem com que a relação clima e aptidão das culturas só possa ser 
exposta em têrmos gerais. Nas grandes áreas com temperaturas relativamen-
te uniformes oude a precipitação é o principal fator limitante, o grau de li-
mitação atribuído para deficiência de água já discutido anteriormente, cons-
titui base suficiente para avaliar a aptidão geral das culturas. Essa aptidão 
das culturas, conforme considerada no presente trabalho, acha-se exposta nos 
mapas interpretativos em têrmos de aptidão generalizada para culturas de 
ciclo curto e para culturas de ciclo longo. Entretanto, no caso de áreas onde 
a temperatura não fôr uniforme, ou nas quais zonas tropicais estejam inter-
caladas com zonas subtropicais, se deve usar um mapa climático junto com o 
mapa de solos para verificação de culturas apropriadas. 

O mapa climático reproduzido nesta publicação está baseado na classifi-
cação de Kõppen publicada no "Atlas Climatológico do Brasil" (Serra 1960). 
Embora esta classificação climática ao contrário de outras classificações mais 
modernas, não expresse a deficiência de água em têrmos quantitativos, tem a 
vantagem da possibilidade de uso generalizado numa área com escassez de 
dados climáticos fidedignos. Quando houver dados climáticos mais precisos e 
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em quantidade suficiente, poderão ser exploradas as classificações modernas 
que expressem quantitativamente relações climáticas com a diferença entre 
precipitação e evapo-transpiração. 

Poderão ser então elaborados mapas para culturas específicas ou grupos 
de culturas, pela superposição de mapa climático sôbre o mapa esquemático de 
solos. Desta forma, os mapas interpretativos resultantes refletirão as limita-
ções impostas simultâneamente pelo clima e condições de solo, referentes a 
uma cultura específica ou culturas de aptidão similar. 

A seguir é apresentada uma breve exposição dos principais grupos cli-
máticos de Kõppen, na área dcsta pnblicação, suas influências e condições 
consideradas no desenvolvimento de relações gerais entre clima e aptidão dc 
culturas. 

Clima A! - Prevalece na Região Amazônica na zona continuamente 
quente e úmida perto do equador. A vegetação desta região é a floresta tropi-
cal sempre-verde. Esta é a vegetação climax típica das áreas de altas tempe-
raturas e pluviosidade elevada distribuída mais ou menos igualmente durante 
todo o ano. 

Sômente extensão relativamente pequena da Região Amazônica no Bra-
sil não apresenta estação sêca. A parcela maior é integrada por área não ex-
plorada e pouco habitada a oeste do Estado do Amazonas, limítrofe com Ve-
nezuela, Peru e Colômbia. A parcela menor situa-se na foz do Amazonas pró-
ximo a Belém. 

Verificam-se dificuldades diversas para o estabelecimento de ocupação 
agrícola na faixa equatorial sempre-úmida. As temperaturas elevadas e a 
umidade são favoráveis às doenças endêmicas e reduzem o rendimento de tra-
balho do homem. Da mesma forma, são favorecidas as pragas e doenças dos 
vegetais. Por outro lado a vegetação florestal dificulta a penetração, sendo o 
acesso feito pelos rios, em cujas margens geralmente se localizam os habitan-
tes. Nas áreas mais desbravada; sob influência populacional de Belém, as con-
dições são um pouco diferentes. 

O sistema atual de cultivo é predominantemente agricultura de rodízio. 
É considerado recomendável o plantio de culturas arbóreas perenes procuran-
do reproduzir o micro-clima da floresta, visando minorar a perda de ferti-
lidade do solo, que resulta do aumento da radiação solar e temperatura do 
solo, do aumento no escoamento superficial de água e da diminuição do retôr-
no de nutrientes através do ciclo vegetativo. 

As culturas consideradas climàticamente adaptadas e sua aptidão em têr-
mos de potencial bom ou regular são as seguintes: 

Bom: 	Abacate, arroz, banana, batata-dôce, baunilha, cacau, côco, citrus, 
dendê, eucalipto, guaraná, juta, knaf, mamão, mandioca, manga, pas-
tagens, pimenta-do-reino, seringueira. 

Regular: Abacaxi, cana-de-açúcar, hortaliças, mamona, millio 

A umidade constante do solo permite o crescimento de duas ou três cultu-
ras de ciclo longo por ano no mesmo terreno. Entretanto, os problemas ref e-
rentes a plantio, maturação, colheita, pragas e doença; etc., tornam esta re-
gião climática menos propícia, particularmente para culturas de ciclo curto, 
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do que uma região climática com pequena estação sêca. Extrema cautela é ne-
cessária na promoção de mudança pan um sistema agrícola mais permanen-
te, uma vez que técnicas aperfeiçoadas e infra-estrutura adequadã serão in-
dispensáveis para produção sustentada. 

Clima Am (inclui áreas periféricas de Aw transicionais para .Am). É o 
tipo climático prevalecente na maior parte da Região Amazônica. Embora 
durante a maior parte do ano a precipitação e temperatura sejam compará-
veis com as da região climática Af, há uma estação sêca pouco pronunciada 
de duração inferior a 3 meses. A vegetação é principalmente floresta tropicai 
semi-sempre-verde, mas parte do Amapá é cerrado. 

As culturas consideradas climàticamente adaptadas e sua aptidão em têr-
mos de potencial bom ou regular são as seguintes: 

Bom: 	Abacate, arroz, banana, batata-dôce, baunilha, cacau, citrus, chá, 
côco, cravo, eucalipto, fumo, guaraná, juta, knaf, mamão, manga, 
mandioca, pimenta-do-reino, pastagens, seringueira. 

Regular: Abacaxi, cana-de-açúcar, dendê, feijão, gergelim, hortaliças, mamo 
na, milho. 

A curta estação sêca é mais favorável para a maturação e colheita das 
culturas, do que a região Af continuamente úmida. Entretanto, o potencial é 
de certo modo mais baixo para algumas culturas de ciclo longo mais adapta-
das à região de clima Af, por causa da curta estação sêca, 

Clima (Jfa - Prevalece na parte sul de Mato Grosso adjacente ao Estado 
do Paraná. É um clima subtropical sempre-úmido, tendo alguns meses no in-
verno que são ligeiramente secos. 

As culturas consideradas climàticamente adaptadas e sua aptidão em têr-
mos de potencial bom ou regular são as seguintes: 

Bom: 	Abacate, arroz, batata-dôce, eucalipto, feijão, hortaliças, hortelã, 
knaf, milho, pastagens, pecã, rami, soja. 

Regular: Amendoim, batata, café, citrus, girassol, trigo. 

Culturas de ciclo longo como café e citrus são cultivadas, mas estão su-
jeitas às geadas ocasionais durante o inverno e a qualidade não é tão boa como 
as culturas em região com uma estação sêca. 

Clima Aw e Cw - Ésses tipos climáticos prevalecem no Brasil Central, 
sendo que o clima 0w ocorre em áreas de altitude de 1.000 metros. Ésses tipos 
dc clima na região em causa incluem uma grande variedade de condições 
Isto é verdadeiro principalmente para o regime pluviométrico. A duração da 
estação sêca, geralmente, varia de três a sete meses. As áreas com o máximo de 
estação sêca correspondem à parte limítrofe com a zona semi-árida do Nor-
deste, assim como à orla do Pantanal em Mato Grosso. As partes mais úmidas, 
com o mínimo dc estação sêca, se supõe estar situadas em Roraima e Amazonas 
central, tendo uma vegetação de floresta semi-sempre-verde como seu tipo mais 
comum, 

Extensas áreas do Bimsil Central apresentam diversos tipos de cerrado, 
com quantidade bastante variável de arbustos e árvores, desde campo até cer- 
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radão. As áreas de campo têm baixo teor de matéria orgânica e a cobertura 
é pouco densa, o que causa elevadas temperaturas durante o dia. Atualmen-
te, as áreas de cerrado são usadas quase que exclusivamente para criação ex-
tensiva de gado. 

À5 culturas consideradas climàticamente adaptadas e sua aptidão em têr-
mos de potencial bom ou regular são as seguintes: 

Região climática Aw 

Bom ou regular: Abacate, abacaxi, amendoim, arroz, algodão, banana, bata. 
combinados ta-dôce, caju, cana-de-açúcar, citrus, eucalipto, feijão, fumo, 

gergelim, hortaliças, knaf, manga, milho, mamona, mamão, 
mandioca, painço, pastagens, sisal, sorgo. 

Região climática 0w 

Bom: Abacate, algodão, aniandoim, arroz, banana, batata-dôce, 
café, cana-de-açúcar, citrus, feijão, fumo, gergelim, hortali-
ças, knaf, mandioca, milho, painço, pastagens, pecã e sorgo. 

Regular: Abacaxi, eucalipto, girassol, mamona, mamão, manga, trigo, 
hortelã. 

Sàmente uma cultura pode ser cultivada por ano na maior parte destas 
áreas climáticas. Mesmo quando a umidade é maio; a opção de culturas de 
'èiclo longo e os rendimentos não são ótimos. As áreas de clima 0w se apro-
ximam mais das condições temperadas, o que permite o cultivo de algumas 
culturas mais adaptadas àquelas condições, 

Clima BSwh - Esta área climática ocorre na parte mais sêca do Nordeste 
do Brasil. A falta de umidade é a condição básica que limita a agricultura, 
uma vez que os sistemas de manejo conforme considerado nesta publicação, 
não incluem irrigação. Existem dois ambientes climáticos nesta região, que 
não podem ser separados devido à escala do mapa. A condição predominante 
inclui algumas áreas mais úmidas da região climática BSwh, que permite o 
cultivo de determinadas culturas de ciclo curto. 

As culturas consideradas climàticamente adaptadas e sua aptidão em 
têrmos de potencial bom ou regular são as seguintes: 

Bom: Algodão, amendoim, arroz (nas baixadas mais úmidas) mamona, 
painço, sisal, sorgo. 

Regular: Caju, feijão, fumo, gergelim, mandioca, milho, uvas. 

APRECIAÇÃO DO POTENCIAL AGRICOLA GERAL DOS SOLOS E 
ESTIMATIVA DA ÁREA TOTAL DE TERRAS E PROPORÇÃO PARA 
CADA CLASSE DE APTIDÃO E SUBDIVISÕES POR SISTEMA DE 

MANEJO 

Solos com boas propriedades físicas, em áreas de clima favorável para a 
produção de uma grande variedade de culturas, são muito extensivos no inte-
rior do Brasil. .0 fator limitante mais crítico é a baixa fertilidade, interferin-
do no uso mais produtivo dêsses solos de boas propriedades físicas. Se o pro- 
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blema de fertilidade puder ser resolvido sob sistema de agricultura desenvol-
vido, pode concluir-se com razoável margem de segurança que as áreas de 
solos aptos para cultivos podem ser aumentadas muitas vêzes. 

Vendo-se os mapas interpretativos e a extensão aproximada das classes 
de aptidão no quadro II, particularmente as diferenças apresentadas quando 
se passa do sistema de agricultura A (primitivo) para o sistema de agricul-
tura O (desenvolvido e sem irrigação), constata-se um notável aumento de 
áreas de terras aptas para cultivos. Êste fato, por um lado, evidencia a im-
portância das práticas de manejo modernas determinando o potencial dos solos 
e por outro lado, pressupõe que a baixa fertilidade pode ser corrigida quase 
sempre. Êste aumento da área de solos aptos não expressa o aumento que re-
sultaria da irrigação, visto que esta não está compreendida no sistema de ma-
nejo desenvolvido, conforme considerado no presente trabalho. O aumento 
das áreas aptas seria muito maior com a irrigação. 

Ê verdade que o acesso para o interior do Brasil é muito deficiente, como 
também são precárias as condições sócio-econômicas necessárias para a implan-
tação de técnicas modernas de manejo. Parece ser improvável num futuro pró-
ximo, que se torne generalizado o emprêgo de técnicas modernas de manejo 
agrícola no interior do Brasil, particularniente na Região Amazônica. Entre-
tanto, a possibilidade de transferência da experiência presentemente adquiri-
da com o emprêgo de práticas modernas de agricultura em solos similares nas 
áreas mais desenvolvidas do Brasil, constitui indicação promissora do alto po-
tencial para boa parte das áreas agricolamente não desenvolvidas. 

No quadro 11, acha-se apresentada a estimativa da área em km 2  e a exten-
são proporcional das classes de aptidão e subdivisões, de acôrdo com as deli-
neações nos mapas interpretativos para os três sistemas de manejo. O proces-
so usado para desenvolver essas estimativas pode ser resumido da maneira 
abaixo exposta. Inicialmente foi calculada a área aproximada de cada unida-
de de mapeantento do mapa esquemático de solos. A seguir foi estimada a 
área de cada classe de solo em cada unidade de mapeamento, tendo em conta 
as percentagens estimativas, a priori estabelecidas, para os solos dominantes, 
codominantes e subdominantes, nêles ineluídos os valores que caberiam às even-
tuais inclusões, conforme apresentado no Anexo 1. As estimativas para cada 
solo no total da área considerada nessa publicação, foram então tabuladas em 
têrmos de km2  e percentagens (arredondadas para centésimos) por classes de 
aptidão e subdivisões para cada sistema de manejo. 

A indicação quantitativa de áreas por classes de aptidão e sistema de ma-
nejo pode ser efetivamente usada na avaliação das possibilidades gerais, em 
têrmos de terras aptas para cultivos. Entretanto, como foi mencionado acima, 
os valores foram obtidos a partir de estimativas baseadas em mapa de solos 
de escala pequena, para o qual só foi possível uma limitada verificação de 
campo, quando da elaboração do mapa. Consequentemente, os valores quan-
titativos apresentados para as classes de aptidão devem ser usados com cau-
tela e em têrmos gerais, e não como dados precisos. 

O valor dos mapas de aptidão está mais numa apresentação visual da lo-
calização geográfica de áreas mais promissoras para agricultura, onde sejam 
cabíveis maiores investigações, do que na expressão quantitativa em km 2  das 
classes gerais de aptidão para o todo das regiões abrangidas pelo presente 
trabalho. 
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