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INTRODUÇAO
Os trabalhos de levantamento
cultura, na Regiâo Nordeste, foram
nambuco pela extinta Comissâo de
do CNEPA, em colaboraçâo com o
Agricultura de Pernambuco através

de solos executados pelo Ministério da Agriiniciados em 1957 na zona do Sertào de PerSolos (atual Divisâo de Pesquisa Pedológica)
IPEANE (Secçâo de Solos) e Secretaria da
do IPA (Secçâo de Solos).

Em 1964, foi executado o mapeamento da zona do Litoral e Mata em colaboraçâo com o IPEANE e o extinto GEA (Grupo de Estudos do Açûcar).
No peri'odo 1967/68, através do Convênio MA/DNPEA-SUDENE/DRN, foram
executados o mapeamento da zona do Agreste, revisâo e atualizaçâo da legenda
de identificaçâo dos solos da zona do Sertâo.
As anâlises de perfis e de amostras para avaliaçâo da fertilidade dos solos,
bem como de amostras de rochas, foram realizadas pela Seçâo de Anâlises da
DPP. Grande parte das anâlises fîsicas e quîmicas dos solos das zonas do Sertâo
e Litoral e Mata, foi realizada pela Seçâo de Solos do IPEANE.
O mapeamento executado é de carâter generalizado e enquadra-se no nivel
de Levantamento Exploratório-Reconhecimento de Solos. Na zona do Sertâo foi
realizado levantamento do tipo Exploratório.
O principal objetivo desse trabalho é o levantamento dos recursos relativos
a solos em carâter generalizado, visando a confecçâo do Mapa de Solos do Brasil,
conforme as normas seguidas pela Divisâo de Pesquisa Pedológica em todo o
território brasileiro. E?se levantamento visa a identificaçâo e estudo dos solos
existentes no Estado, compreendendo distribuiçâo geogrâfica, cartografia das
areas por eles ocupad'as, além do estudo das caracteristicas ffsicas, quîmicas,
mineralógicas e classificaçâo dos solos. Esses estudos fornecem elementos bâsicos
essenciais para os planejamentos, particularmente referentes a futuros levantamentos de solos com mais detalhes que possam atender objetivos especificos.
Proporcionam também informaçôes bâsicas para programas de experimentaçâo
agricola e pesquisas em areas representativas dos solos mais importantes do
Estado.
Tendo em vista que o levantamento executado é de carâter generalizado,
deve-se alertar os usuârios que o objetivo do presente trabalho näo é fornecer
solucöes para problemas especificos de utilizaçâo dos solos, embora, de maneira
generalizada possam ser inchridos entre seus objetivos a soluçâo de problemas
de uso agricola dos solos mapeados, como programas de adubaçâo, de prâticas
conservacionistas, de reflorestamento e outros.

12

A — DESCRIÇÂO GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
I — SITUAÇAO, LIMITES E EXTENSAO
O Estado de Pernambuco esta localizado na Regiâo Nordeste do Brasil e
situa-se entre os meridianos de 34° 48'35" e 41° 19'54" de longitude a Oeste de
Greenwich e os paralelos de 7° 15'45" e 9°28' 18" de latitude Sul. Apresenta maior
extensâo de leste para oeste (fig. 1).
Limita-se ao norte com os Estados da Paraiba e Cearâ, ao sul com Alagoas
e Bahia, a oeste com o Piaui e a leste pelo Oceano Atlântico. A ârea do Estado
de Pernambuco é. de 98.281km2.
Compreende as zonas fisiogrâficas Litoral e Mata, Agreste e Sertâo com
suas subdivisôes. A zona do Litoral e Mata situa-se na faixa ûmida costeira, ocupa
uma ârea de 11.776km- e caracteriza-se pelo seu clima ümido e sua monocultura
de cana-de-açûcar.
A zona do Agreste constitui a transiçâo da zona do Litoral e Mata para c>
Sertâo. Abränge uma ârea de 17.970km-, a quai é muito cultivada com cereais
e sustenta a pecuâria leiteira do Estado.
A maior parte da ârea de Pernambuco constitui o Sertâo — 68.535km2, que
se caracteriza pelo clima semi-ârido, vegetaçâo de caatinga hiperxerófila e constitui àrea de criaçâo extensiva de gado bovino, caprino e asinino.
Conforme mapa organizado por Luiz Gonzaga de Oliveira — 1960, Pernambuco compreende 164 municipios e 9 zonas fisiogrâficas a saber: Litoral e Mata,
Agreste e Sertâo abrangendo Araripe (13.687km2), Sertâo do Sâo Francisco
(24.457km2), Triunfo (389km'-), Sertâo do Moxotó (8.970km2), Sertâo Central
(7.205km2), Sertâo do Alto Pajeu (8.244km-) e Sertâo do Alto Moxotó (5.583km2)
(fig. 2). Triunfo constitui uma zona ûmida incluida no Sertâo, devido a maior
altitude (em torno de 1.000m) (fig. 2).
Atualmente com a reformulaçâo da divisâo regional do Brasil em microregiôes homogêneas o Estado ficou subdividido em 12 destas micro-regiôes numeradas de 101 a 112 (fig. 3) onde, "o problema regional do Brasil foi focalizado
através de estudos visando, em etapa preliminar, demarcar espaços homogêneos
e espaços polarizados". Substitui, assim, a antiga divisâo regional em vigor desde
1940 "baseada fundamentalmente em critérios de natureza fisiogrâfica e de posiçâo geogrâfica".
II — HIDROGRAFIA
O rio mais importante para o Estado é o Sâo Francisco, por sua extensâo,
volume d'âgua, potencial energético, além de constituir urn rio perene que per13

corre um longo trecho semi-ârido (entre os munici'pios de Petrolina e Petrolândia) permitindo a irrigaçâo, fundamental para o desenvolvimento agricola racional da regiâo. Nasce no Estado de Minas Gerais e sépara a Bahia de Pernambuco. Os demais cursos d'âgua do Sertâo sào intermitentes com direçâo gérai
norte-sul e drenam suas âguas para o Sâo Francisco. O volume d'âgua destes
nos é grande no verâo em decorrência do regime de chuvas concentradas, porém
na maior parte do ano eles secam, permitindo o cultivo de plantas de ciclo curto
em seus leitos — "culturas de vazante". A importância regional destes rios é
muito grande, nâo só com relaçâo ao aspecto supramencionado, como também
por permitir a construçâo de reservatórios d'âgua — açudes, fundamental para o
abastecimento durante o longo perïodo de estiagem. Dentre estes rios, destacam-se o Pajeü, Moxotó, da Brigida, Ipanema e Garça.
Os principals cursos d'âgua que drenam para o Oceano Atlântico, sâo perenes. Destacam-se os rios Capibaribe, Ipojuca e Una, os quais nascem na zona
do Agreste e seguem direçâo gérai oeste-leste até o Atlântico. Deve-se mencionar
o rio Goiana, na parte norte da zona Litoral e Mata e, ao sul do Recife, os rios
Pirapama, Sirinhaém e Jacui'pe, o quai constitui limite, em grande parte de seu
trecho, entre Pernambuco e Alagoas (fig. 13).
Ill — GEOLOGIA
O desenvolvimento deste item restringe-se apenas à geologia de superficie
e ao material originârio de importância na formaçào dos solos, ao nfvel generalizado do trabalho executado (fig. 4).
Em funçâo das observaçôes de campo, determinaçôes petrogrâficas e dados
de bibliografià, organizou-se a seguinte esquematizaçào da geologia de Pernambuco:

1 — HOLOCENO

2 — TERCIARIO

Praias
Dunas
Recifes de arenito
Mangues
Restingas
Aluviôes
2.1
2.2
2.3
2.4

—
—
—
—

Grupo Barreiras
Formaçào Maria Farinha (*)
Formaçào (Série ?) Serra do Martins
Formaçào Cabo (Terciârio? Cretâcico?) (*)

3.1 — Formaçào Gramame (*)
3.2 — Formaçào Itamaracâ (*)
3 — CRETACICO

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

—
—
—
—
—

Formaçào
Formaçào
Formaçào
Formaçào
Formaçào

Facies Congo (calcifera)
Facies Itapissuma

Exu
Série Araripe
Santana
Marizal
Ilhas (*)
Candeias (*)

(*) Estas formaçôes nâo sâo representadas no esboço geológico que consta deste relatório, por
questâo de escala do mapa.
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4.1 — Formaçâo Sergi
4.2 — Formaçâo Aliança

4 — JURASSICO (Superior)
5 — DEVONIANO (Inferior)

|

5.1 — Formaçâo Inajâ

6-— SILURIANO

|

6.1 — Formaçâo Tacaratu

Grupo Brotas

7 — PRÉ-CAMBRIANO (B)
8 — PRÉ-CAMBRIANO (CD)
9 — PRÉ-CAMBRrANO COM RECOBRIMENTO PEDIMENTAR
PLUTÔNICAS ACIDAS
VULCÀNICAS BASICAS
1 — HOLOCENO
Este periodo abränge as formaçôes sedimentäres mais récentes. Destacamse os depósitos fluviais, aluviöes, depósitos coluviais, restingas, mangues, praias,
dunas e recifes de arenito. Sâo constituidos por sedimentos soltos ou consolidados de natureza e granulométria muito variada.
Na estreita faixa da orla maritima. dominam os sedimentos arenosos, constituidos quàse exclusivamente por areias brancas de origem marinha (fig. 5).
Localmente pcorrem depósitos de conchas pequenas.
Em alguns locais ocorre sedimentaçâo eólica, que, na costa pernambucana,
formam pequenas dunas, integradas por areias brancas, porém sem expressâo.
Na desembocadura de rios, proximidades de lagoas e pequenas depressôes
da faixa litorânea, normalmente influenciadas pelos movimentos das mares, encontram-se sedimentos argilosos, argilo:siltosos, ou mistura com material de natureza orgânica e sedimentos arenosos, que constituem os depósitos dos mangues.
Acompanhando as praias, guardando um relativo paralelismo, estendem-se
com interrupçôes os recifes de arenitos que, por vezes, formam duas ou très
faixas paralelas entre si. Sào arenitos calci'feros, normalmente ricos em fragmentas de conchas (fig. 6).
Além dos baixos terrenos litorâneos, para o interior, os sedimentos do H o
Ioceno restringem-se as partes de cotas mais baixas, compreendidas entre elevaçôes, ocupando fundo de vales, sopé de encostas, terraços fluviais, vârzeas antigas, lagoas e depressôes. Estes depósitos sâo de natureza, granulométria e composiçâo heterogênea, sendo encontrados sedimentos argilosos, siltosos, argilo-arenosos, arenosos, deposiçôes orgânicas e material grosseiro, incluindo seixos rolados e depósitos de conchas cm algumas vârzeas.
Os sedimentos que constituem aluviöes sâo mais encontrados nos baixos
cursos de alguns rios, destacando-se as baixadas dos rios Capibaribe, Goiana, Pirapama, Ipojuca e Sirinhaém, todos desaguando no litoral. Também se fazem présentes as margens do rio Sâo Francisco, incluindo as ilhas e seus afluentes, destacando-se os de maiores expressâo nos rios Pajeû, da Brigida, Moxotó e riachos
Sâo Cristóvao, Sitio Novo, Sâo Joâo e outros.
IS

Cacimbas — De um modo geral, disseminados por toda a zona semi-ârida
säo encontrados depósitos lacustres muito pequenos, conhecidos por "cacimbas".
Tem importância para a Geologia Econômica (gesso, sal, etc.) e no campo da Paleontologia. Quanto à Pedologia, ao nivel do trabalho executado, estes depósitos
têm pouca importância. Para os levantamentos de solos a nivel detalhado, estas
"cacimbas" sâo importantes, tendo em vista que nestes locais, normalmente, encontram-se inclusôes de Solos Halomórficos e com menos freqüência Vertisols.
A idade destes depósitos pode variar desde o Quaternario até o Terciârio.
2 — TERCIÂRIO
Na ârea do Estado, estâo atribufdos a este periodo o Grupo Barreiras, a
Fdrmaçâo Maria Farinha e a Formaçâo Cabo (?), destacando-se o primeiro por
sua expressâo geogrâfica e pela importância sob o ponto de vista de solos.
2.1 — Grupo Barreiras — Estende-se pela faixa costeira, paralelamente ao litoral,
comumente separando os sedimentos récentes (da planicie litorânea) a leste, dos
terrenos do Pré-Cambriano a oeste. A este Grupo é referida a idade pliocênica.
Constitui os "tabuleiros" costeiros, morfologicamente muito uniformes, porém com grande variaçâo quanto a granulometria dos sedimentos.
Apresenta maior largura ao norte do Estado, chegando a atingir aproximadamente 30km. De Olinda para o sul torna-se estreita e descontinua, entretanto
proximo a Sirinhaém, constata-se deposiçôes pouco espessas deste Grupamento,
no topo das elevaçôes do Pré-Cambriano, numa faixa que se alarga proximo a
divisa de Pernambuco com Alagoas, até proximo a localidade de Xexeu. A faixa
mais ou menos continua deste Grupamento, que ocorre paralela ao litoral, quase
que desaparece totalmente no trecho de Rio Formoso e Barreiros, vindo a ressurgir dai, para o sul, além do limite com o Estado de Alagoas.
O Grupo Barreiras apresenta estratificaçoes quase horizontals (fig. 7), constituîda por sedimentos de natureza variada, encontrando-se desde areias até argilas de coloraçâo variegada e, por vezes, leito de seixos rolados. Hâ alternância entre as diferentes camadas argilosas e arenosas, nâo se verificando, entretanto,
qualquer ordern de sucessâo entre camadas. Algumas vezes sâo encontrados sedimentos de carâter mais arenoso, bem como acumulaçâo de areias que podem
apresentar estratificaçâo cruzada, via' de regra pardacento, de granulaçâo grosseira e solta. Em camadas inferiores sâo encontradas arguas de coloraçâo arroxeada
e cinzenta, e sob camada superiores, por vezes, verifica-se presença de concreçôes
de ferro.
Nas âreas próximas aos limites com areas do Pré-Cambriano, verifica-se a
presença de um delgado recobrimento sobre o embasamento cristalino, de natureza semelhante aos sedimentos do Grupo Barreiras. Esta cobertura é mais extensa e continua na parte norte, enquanto no sul ela esta presente apenas no
topo das elevaçôes. Apresenta uma topografia semelhante a dos tabuleiros terciârios e sâo denominados correntemente de "chas".
2.2 — Formaçâo Maria Farinha — A esta Formaçâo é atribuîda a idade paleocênica. Situa-se estratigraficamente, quando presente, imediatamente abaixo do Grupo Barreiras. Aflora especialmente no litoral norte, em contacto com os sedimentos terciârios e paleocênicos, nas localidades do Forno da Cal (Olinda), Fragoso,
Itamaracâ e Cruz de Rebouças. Esta formaçâo é constituida por camadas alter16
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nadas de calcârio de cores cinza e creme com argilas um pouco cacfferas, influenciando na formaçâo dos solos somente quando o material do Grupo Barreiras
sobrejacente foi erodido.
2.3 — Formaçâo (Série?) Serra do Martins — É constituida de material sedimentär, de espessura variâvel entre 30 e 50 métros, assentando discordantemente sobre
o cristalino. Constam de arenitos conglomerâticos na base, passando para o topo,
a arenitos médios. Formam superficies planas com suaves ondulaçôes e apresentam, localmente, concreçôes ferruginosas.
2.4 — Formaçâo Cabo — (Cretâcico ? Terciârio ?). É uma formaçâo complexa e
segundo R.C. Cobra (1960) (58) apresenta urn facies conglomerâtico central (mais
representativo da formaçâo) e dois facies marginais, sendo urn em contacto com
as rochas metamórficas (facies brechóide, formado de blocos angulosos da rocha
próxima, seja granito ou gnaisse) e outro arcosiano, constituîdo 'por um arenito
conglomerâtico, apresentando grande fraçâo de feldspatos frescos e semialterados
e abundantes seixos de quartzo.
O facies conglomerâtico central, segundo o mesmo autor (58), tem composiçâo relacionada as rochas do embasamento cristalino regional, ou seja, matacôes e calhaus arredondados (com diâmetros que atingem 50cm) principalmente
de granitos e gnaisses, iigados por.cimento arcosiano (fig. 8). Estes conglomerados sâo cortados por intrusöes (diques de traquitos e outras rochas igneas) e sobre èles, por vezes, ocorrem derrames, principalmente de andesina-basaltos.
Os arcósios posteriores ao vulcanismo, por ocorrerem normalmente sob o
Grupo Barreiras, foram referidas a uma formaçâo denominada pelo professor W.
Kegel (1957) e citado po R. C. Cobra (1960) (58) de "Infra-Barreiras". Apresenta
composiçâo semelhante aos dos outros arcósios que ocorrem na ârea.
A Formaçâo Cabo ocorre ao sul do Recife, desde Ponte dos Carvalhos, passando pelo municipio de Cabo, até Sirinhaém (Usina Trapiche) ou provavelmente
até Alagoas, onde foi verificado conglomerado muito semelhante, em alguns vales,
compreendidos entre os tabuleiros terciârios, sob o Grupo Barreiras. Estende-se
em uma faixa (aflorando ou nâo) ao longo do contacto do Pré-Cambriano com o
Terciârio, ou com outros sedimentos costeiros.
3 — CRETÂCICO
No Estado de Pernambuco, sâo referidos à este periodo as Formaçôes Gramarhe é Itamaracâ, na zona do Litoral e Mata; Formaçôes Exu e Santana, da Série
Araripe, na divisa de Pernambuco com o Cearâ e Piauî; e as Formaçôes Marizal,
Ilhas e Candeias, na bacia do Jatobâ, entre os municipios de Petrolândia e Buique.
3.1 — Formaçâo Gramame — É constituida por calcârios predominantemente einzentos, margas e argilas intercaladas. Comumente na base desta Formaçâo ocorre uma camada de fosfato.
Estes calcârios sâo encontrados em afloramentos ao longo do litoral norte
nos seguintes Iccais: Praia dos Milagres, Forno da Cal e Fragoso no municipio de
Olinda; na Ilha de Itamaracâ e em outras partes. Os calcârios fossiliferos que ocorrem próximos a Itamaracâ e em Ipojuca, também referidos ao Cretâcico, nâo tem
importâneia para o estudo dos solos, por ocuparem areas insignificantes.
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3.2 — Formaçâo Itamaracâ — Situa-se estratigraficamente abaixo da Formaçao
Gramame. É constituida por arenitos crèmes ou cinzentos, calciferos, ricos em
fósseis. Sua ocorrência restringe-se a pequenos afloramentos em poucos pontos
do litoral norte, como na Ilha de Itamaracâ e Forno da Cal (Olinda). Apresenta
duas faciès: Congo (calcifera) e Itapissuma. Sem importância com relaçâo ao estudo de solos em ni'vel generalizado.
3.3 — Formaçâo Exu — Constitui o pacote superior (mesa) de arenitos que capeiam a chapada do Araripe (fig. 9) e topo da serra Negra. Apresenta cores vermelhas de granulaçào variâvel, com predominância de granulaçâo média, com um
cimento argfloso e as vezes caulinico. Estes arenitos apresentam-se muitas vezes
maciços ou sem estratificaçâo distinta. Quando a granulaçâo é grosseira prédomina a estratificaçâo cruzada, enquanto que nos arenitos mais finos a estratificaçâo é paralela.
Esta formaçâo tem grande importância para o estudo de solos de Pernambuco, tendo em vista que ocupam a parte superior da chapada do Araripe, onde
predominam os Latosols.
3.4 — Formaçao Santana — Compôe-se de uma seqiiêncià de sedimentos calciferos, ocupando uma posiçâo intermediâria entre as formaçôes areniticas do topo
e da base da bacia sedimentär do Araripe.
Os sedimentos desta formaçao sào constituïdos a partir da base, pornfolheIhos betuminosos, siltitos amarelados, calcârios laminados, siltitos e arenitos calciferos, folhelhos argilosos calciferos, argilitos calciferos, gipsita (fig. 10) e folheIhos calcîferos com concreçôes. Ocorre geralmente margeando o contorno das escarpas da chapada do Araripe, freqüentemente coberta por pedimentos detriticos.
No Estado de Pernambuco, ocorre preenchendo uma depressâo. alongada do embasamento cristalino.
Encontra-se na seqüência uma rica fauna representada por ostrâcodas, moluscos, equinóides e principalmente peixes. Nos calcârios laminados inferiores
ocorrem, por vezes, restos végétais, raramente peixes, enquanto que, nas concreçôes calcârias da parte superior os peixes sâo fréquentes.. Onde a Formaçâo
Santana aflbra, ocorrem os Vertisols.
3.5 — Formaçao Marital — É uma das formaçôes mais fréquentes da bacia do
Jatobâ. Consta de uma seqüência de arenito amarelo e róseo, fino a médio, arcosio, argiloso e micâceo, além de siltitos vermelhos brilhantes e folhelhos cinzas
com cristais de barita. Na base, hâ bancos conglomerâticos. A espessura é de
cerca de 300 métros.
Os solos desenvolvidos desta formaçâo, em sua quase totalidade, sâo Areias
Quartzosas Distróficas, derivadas da intemperizaçâo dos arenitos superiores da
formaçao.
3.6 — Formaçao Ilhas — Aflora em al guns pontos da bacia do Jatobâ. A secçâo
inferior dessa formaçao compôe-se de espessos leitos de arenito que se intercalam com leitos mais finos de arenitos silticos e folhelhos verdes e cinza escuros,
calciferos e, ainda, siltitos ou arenitos finos e rochas argilosas, laminadas ou maciças. Arenitos amarronzados tambëm sâo fréquentes. Quase nâo tem importância
sob o ponto de vista de solos, devido suas âreas estarem geralmente sob delgado
manto pedimentar arenoso.
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3.7 — Formaçâo Candeias — Constitui também outro componente do periodo Cretâcico da bacia do Jatobâ. Aflora dispersamente e compöe-se petrograficamente,
de folhelhos marrom-esverdeados ou verde-olivas, com intercalaçôes de calcârios
arenosos, fossiliferos e de arenitos calciferos.. finos a médios, de cor castanha.
Sob o ponto de vista pedológico, esta formaçâo, que tamßem ocorre geralmente
sob delgado manto pedimentar arenoso, nâo tem importância para o estudo dos
solos.
4 _ JURASSICO (Superior)
Este perîodo esta referido ao Grupo Brotas, o quai compreende, por sua
vez, as Formaçôes Sergi e Aliança, geralmente de ocorrência na bacia do Jatobâ,
onde aflora em pequenas areas.
4.1 — Formaçâo Sergi — Assenta concordantemente sobre a Formaçâo Aliança. É
constitufda por arenitos arcosianos, geralmente conglomerâticos na base e friâveis,
tenros, argilosos e caulïnicos, no topo da formaçâo. Tem granulometria variâvel
e sua estratificaçào é, ora cruzada, ora paralela. Geralmente encerra restos de madeiras silicificadas. Aflora muito pouco na bacia do Jatobâ, influenciada geralmente por pedimentos arenosos detriticos, na superficie.
4.2 — Formaçâo Aliança — É composta de arenitos e siltitos avermelhados cor
de tijolo ou violâceos, com delgados leitos de calcârios dolomiticos. Na base,
localmente, ocorre calcârio silicoso. Aflora em alguns pontos da bacia do Jatobâ
e, ainda, na de Mirandiba em estreita faixa e no municipio de Cedro.
Quando nâo influenciados superficialmente por pedimentos arenosos detriticos, os solos que se desenvolvem sobre esta formaçâo sâo muito argilosos (Vertisols) taxonomicamente idênticos aos desenvolvidos da formaçâo Santana do
Cretacico.
5 — DEVONIANO (Inferior)
5.1 — Formaçâo Ina]à — Ocorre apenas na bacia do Jatobâ, acompanhandö a sua
orla méridional e logo acima da Formaçâo Tacaratu (Siluriano).
Compöe-se principalmente de arenitos cinzas e róseos, finos e de siltitos e folhelhos castanhos-esverdeados ou avermelhados, limonitico.s, micâceos, laminados, ao lado de calcârios e margas.
Os solos relacionados corn esta formaçâo sâo predominantemente arenosos
(Areias Quartzosas Distróficas) e resultantes da decomposiçâo dos arenitos superiores.
6 — SILURIANO
6.1 — Formaçâo Tacaratu — Esta formaçâo repousa discordantemente sobre o
cristalino. Aflora em vârios pontos da zona do Sertäo, onde se destacam as seguintes âreas: serre da Arara (ou do Exu) (fig. 102) entre os municipios de Betânia e
Serra Talhada; serras do Caxias e Vermelha; no municipio de Afogados de Ingazeira; em torno dos municipios de Sâo José do Belmonte e Mirandiba; e na bacia
do Jatobâ, onde tomam aspecto de morros isolados ou formando serras, destacando-se uma faixa alongada que vai desde o municipio de Tacaratu até o de Buique.
19

Litologicamente, compôe-se esta formaçào de bancos horizontals, duros, de
arenitos quartziticos grosseiros e conglomerados, cinzas claros, ou arenitos finos
cinzentos, amarelos óu róseos. Acontecem intercalaçôes de leitos argilo-margosos..
Sâo arenitos heterogêneos, comumente de estratificaçâo cruzada.
Esta formaçâo tem alguma importância para estudo dos solos, porquanto
suas âreas serranas compreendem geralmente solos muito rasos (Solos Litólicos
Distróficos), que ocupam razoâveis extensôes, ou compreendendo, em âreas aplainadas ou encostas de. elevaçôes, solos arenoquartzosos profundos (Areias Quartzosas Distróficas).
7 — PRÉ-CAMBRIANO (B)
As âreas referidas ao Pré-Cambiïano (B) compreendem principalmente as
seguintes rochas: xistos (xisto muscovita quartzoso, xisto bioti'tico-quartzo feldspatizado, sericita-xisto e clorito-xisto), filitos e quartzitos.
Destacam-se très âreas do Pré-Cambriano (B) era Pernambuco a saber: ao
norte na divisa com a'Paraiba e em contacto com a chapada do Araripe; a oeste
no limite com o Piauï; em alguns municipios da parte centro-norte. Na parte sudoeste do Estado ocorrem alguns micaxistos nos vales, sendo grande parte da
ârea recoberta por material pedimentar.
A maioria dos solos desenvolvidos a partir de rochas do Pré-Cambriano (B)
na zona semi-ârida de Pernambuco é constitufda por Solos Litólicos (solos rasos
ou muito rasos e pedregosos). Sâo também fréquentes nestas âreas os Afloramentos de Rocha.
8 — PRÉ-CAMBRIANO (CD)
Destaca-se pela grande extensâo que ocupa no Estado (cerca de 3/4) e pela
importância que tem na formaçâo da maior parte dos solos de Pernambuco. Estende-se desde a zona do Litoral e Mata até a zona do Sertâo (zona semi-ârida),
com intercalaçôes de âreas sedimentäres e do Pré-Cambriano (B).
As rochas mais importantes sâo os gnaisses (fig. 11), destacando-se: gnaisses
graniticos, gnaisse com hornblenda e biotita, biotita-gnaisse, milonito-gnaisse,
gnaisse muscovitizadó, granodiorito-gnaisse, hornblenda-gnaisse, gnaisse biotîtico,
gnaisse com epidoto, muscovita-biotita-gnaisse, granulito-gnaisse, anfibólio-gnaisse
milonitizado, quartzo-feldspato-gnaisse e outras. Sâo também muito encontrados
os migmatitos (fig. 12).
Nas âreas do Pré-Cambriano (CD) ocorrem com freqüência inclusöes de:
granitos, anfibolitos, micaxistos, filitos, quartzitos e pequenas âreas sedimentäres,
principalmente do Holoceno acompanhando os cursos d'âgua regionais.
As rochas do Pré-Cambriano«(CD) constituem a principal fonte de material
de origem dos solos de Pernambuco. Em muitos locais estas rochas estào recobertas por delgada camada de material sedimentär.
Na zona do Litoral e Mata, os solos mais importantes derivados de rochas
do Pré-Cambriano (CD), podendo ter alguma influência de cobertura de material
de outras fontes ou pseudo-autóctone, sào: Latosol Vermelho Amarelo Distrófico
e Podzólico Vermelho Amarelo. Na zona do Sertâo destacam-se: Bruno Nâo Câlcico, Solos Litólicos, Regosol Eutrófico com fragipan, Podzólico Vermelho Ama20

o
relo Equivalente Ëutrófico e SoJonetz Solodizado. Nestas areas sao encontradós
mui tos Afloramentos de Rocha. Na zona do Agreste destacam-se: Regosol Ëutrófico e Distrófico, ambos com fragipan, Planosol. Solódico, Solos Litólicos, Bruno
Nào Câlcico, Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Ëutrófico, Solonetz Solodizado e Podzólico Vermelho Amarelo. Merecem também citaçâo os Afloramentos
.de Rocha.
9_

PRÉ-CAMBRIANO

COM RECOBRIMENTO PEDIMENTAR

Com exceçâo da chapada do Araripe e outras pequenas areas sedimentäres,
o extremo oeste de Pernambuco é const ituido por rochas do Pré-Cambriano com
recobrimento pedimentar em grande parte da area.
Esta cobertura é constituida por materiais arenosos, areno-argilosos, argiloarenosos e material macroclâstico (principalmente concreçôes ferruginosas e seixos de quartzo). Apresenta grande variaçao em espessura (desde 20cm até vârios
métros).
Constituem extensas âreas de pedimentaçâo de relevo normalmente piano e
suave onduiado (fig. 17), onde se destacam elevaçôes (inselbergues) de granitos,
quartzitos e gnaisses.
Nâo se pode precisar a época em que ocorreu este recobrimento sobre o
Pré-Cambriano, porém, supôe-se que tenha sido no fim do Cretâcico ou im'cio
do Terciârio.
Os principals solos provenientes desta cobertura sobre rochas do Pré-Cambriano säo: Latosol Vermelho Amarelo Ëutrófico, Podzólico Vermelho Amarelo
Equivalente Ëutrófico e Solos Indiscriminados Concrecionârios Tropicais Eutróficos da zona semi-ârida.
PLUTÔNICAS ACIDAS
Sâo representadas essencialmente por granitos. Ocorrem dispersamente em
varias partes do Estado, muitas vezes aflorando sob formas resultantes da erosäo
diferencial, formando inselbergues.
Durante o mapeamento foram colhidas varias amostras de granitos, destacando-se os seguintes: granito róseo, granito porfiróide (podendo ter biotita), granitito, leuco-granito (por vezes cataclâstico), granito pórfiro cataclâstico, granito
miloni'tico. Verifica-se também a presença de granito gnâissico.
Como principals solos derivados de granitos podem ser citados: Solos Litólicos, Regosols, Cambisols, Solonetz Solodizado, Planosol Solódico. Na zona semiârida é bastante frequente a presença de granitos constituindo a unidade Afloramentos de Rocha.
VULCÂNICAS BASICAS
A mais importante oeorrêneia destas rochas verifica-se ao sul do Recife, ne
municipio do Cabo, principalmente nos Engenhos Boa Vista e Algodoais. Cobra
R.C. (1960) (58) cita, entre outras rochas, andesina-basaltos e traquitos,
Merecem maior destaque, com relaçâo ao estudo de solos, andesina-basalto.
que parece constituir a principal fonte de material originârio da Terra Roxa Es
truturada Distrófica encontrada nesta ârea.
21

Nota —- outras fochas como anfibolitos, granodioritos, riolitos, etc, ocorrerii rïû
Estado de Pernambuco, porém têm pouca importância sob o ponto de vista de
solos ao ni'vel generalizado do trabalho executado.
Definiçôes de alguns termos usados
Saprolito — Produto inicial do intemperismo de uma rocha.
Material originârio autóctonc — Quando résulta inteiramente do intemperismo da rocha subjacente.
Material originârio alóctone — Quando é incompativel com o embasamento
local, resultando, portanto, do carreamento de materials de outras areas litologicamente diferentes.
Material originârio pseudo-autóctone — Quando résulta de uma mistura de
produtos locais com produtos transportados.
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RESULTADOS DAS DETERMINAÇOES DE AMOSTRAS DE ROCHAS

„N.° da
fcjnostra

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Estrada Recife-Carpina, a 20km de Recife
la) MUSCOVITA - BIOTITA(logo depois de S. Lourenço). Munici'pio
• GNAISSE INTERCALAde S. Lourenço da Mata
16.09.63
DA COM GNAISSE
lb) PEGMATITO

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

la) SOLO LITÓLICO DIS- O solo constitui incluTRÓFICO com A mode- sâo em area da assorado textura média fase ciaçâo PV2.
floresta subcaducifólia ,
relevo ondulado.

Estrada Aliança-Timbaûba, a 8km de AliANFIBOLITO
ança. Munidpio de Aliança
17.09.63

BRUNO NÄO CALCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo ondulado e
forte ondulado.

Estrada Seriji-Machados, a 3km de Seriji.
GRANULITO-GNAISSE
Munici'pio de S. Vicente Ferrer
18.09.63

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO orto fase flores- '
ta subperenifólia relevo forte ondulado e montanhoso.

LATOSOL VERMELHO AEstrada Palmares-Maraial, a 21km de PalGNAISSE LENTICULAR IN- MARELO DISTRÓFICO texmares, Munici'pio de Maraial
20.09.63 TERCALADO COM VEIOS tura argilosa fase floresta
DE ANFIBÓLIO
subperenifólia relevo montanhoso .
Estrada Palmares-Maraial, a 30km de PalHORNBLENDA-GNAISSE
mares. Municipio de Maraial
20.09.63

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO textura argilosa fase floresta
subperenifólia relevo montanhoso .
(Continua)

RESULT ADOS DAS DETERMINATES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N.« da
Aniostru

Data

Classificaçào da Rocha

Classificaçâo do Solo

6

Estrada Palmares-Quipapâ, a 57km de Palmares. Municfpio de Quipapâ
20.09.63 LEUCO — GRANITO

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO abruptico plinthico textura argilosa fase flo
resta subperenifólia relevo
ondulado.

7

Estrada Sirinhaém-Rio Formoso, a 2km de
GRANITO PORFIRÓIDE
Sirinhaém. Municipio de Sirinhaém
23.09.63

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado.

8

Antiga estrada Escada-Cortês na localidaGNAISSE OCELAR
de de Frexeiras. Municipio de Escada. .. 24.09.63

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo ondulado.

9

Estrada Guabiraba-Camocim de S. Félix,
GRANITO PORFIRïTICO
a 7km de Guabiraba. Municipio de Bonito 24.09.63

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado.

10

i

Localizaçâo

Obsen'açôes

PODZÓLICO VERMELHO
Estrada Itabaiana (PB)-Timbaüba (Via
AMARELO EQUIVALENTE
Ferreiros), a lkm de Ferreiros. Municipio
CALC - ALCALI - GRANITO EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase
de També
30.09.63 GNAISSICO
floresta subcaducifólia relevo ondulado.
(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINAÇoES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N.° da
Amostra

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Estrada Timbaüba-Itabaiana, a 2,5km de
DIORITO-QUARTZÎTICO
Timbaûba. Municipio de Timbaûba
30.09.63

BRUNO NÄO CALCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado.

12

Estrada Itabaiana (PB)-Timbaüba, a 13km
GRANODIORITOde Itabaiana. Munici'pio de Timbaûba. .. 30.09.63 GNAISSE

PODZÖLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÖFICO corn A proéminente textura .argilosa fase
floresta subcaducifólia relevo ondulado.

13

Estrada Timbaûba-Aliança, a 2km de TimGRANITO GNÂISSICO
baûba. Municipio de Timbaûba
30.09.63

BRUNO NÄO CALCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo ondulado e
forte ondulado.

14

Estrada Nazaré da Mata-Timbaûba, a 29km
HORNBLENDA-GNAISSE
de Nazaré (na localidade denominada Volta). Municipio de Timbaûba
01.10.63

11

15

15a) HORNBLENDA-BIOTIEstrada Bom Jardim-Machados, a 5,6 km
TA-GNAISSE DE GRAde Machados (na localidade denominada
NULAÇÂO MUITO FINA
Patrimônio). Municipio de Bom Jardim .. 03.10.63 15b) AFRISITA (TÜRMALINA PRETA-BORO SILICATO DE ALUMINIO)

Observaçoes

BRUNO NÄO CALCICO planossólico vértico fase flores- Corresponde ao perfil
ta caducifólia relevo forte n.° 54.
ondulado.
TERRA ROXA ESTRUTU- 15a) Corresponde aO'
perfil n.° 42.
RADA EUTRÓFICA fase floresta subcaducifólia relevo 15b) Coletada dentro
do perfil n.° 42.
forte ondulado.
(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINATES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N.» da
Amostra

16

17

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Estrada Nazaré da Mata-Engenho Pagim,
QUARTZO-DIORITOa 2,5km de Nazaré. Municipio de Nazaré
da Mata
04.10.63 GNAISSE

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.

BRUNO NÄO CALCICO plaGNAISSE GRANÏTICO COM nossólico fase floresta caduRocha coletada a lkm de Gloria de Goitâ,
VEIOS DE PEGMATITO
cifólia relevo suave ondulana estrada para Châ de Alegria. Municfpio
do e ondulado.
de Gloria de Goitâ
10.10.63
PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado.

18

Estrada Tapera-Jurema, distando lkm da.
GRANITO GNAISSICO
rodovia Recife-Vitória de Sto. Antâo. MuPORFIRÓIDE
nici'pio de Moreno
15.10.63

19

Estrada Sirinhaém-Barra de Sirinhaém,
proximo àquela cidade. Municipio de SiriGRANITO GNAISSICO
nhaém
31.10.63

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO te*
tura argilosa fase floresta
subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado.

20

Estrada Escada-Jaboatâo, no Engenho Mundo Novo. Municipio de Vitória de Santo AnGRANITO
tâo
30.10.63

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase floresta
subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado.

21

Afloramento no Cabo de Santo Agostinho.
Municipio do Cabo
04.11.63 GRANITO

Afloramento de
cha (inclusâo)

ro-

(Continua)

RESULTADOS DAS DETERM1NAÇ0ES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N.o da
Amostra

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

22

Afloramento no Engenho Algodoais, sob
conglomerado (riolito). Municipio do Cabo 04.11.63 QUARTZOLITO (RIOLITO)

23

Margem esquerda da estrada para TamanGRANITITO
daré, distando lkm do entroncamento com
a estrada Rio Formoso-Barreiros. Municipio de Rio Formoso
08.10.63

24

24a)
Afloramento sob a Formaçâo Barreiras na
localidade de Porto. Municipio do Rio Formoso
13.11.63 24b)

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO com argila de
atividade alta textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado.
PODZÖLICO VERMELHO
AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado.

GRANITO GNAISSICO
(SILIMANITA), GRANITÏFERO.
GRANITO GNAISSICO

25

Engenho Ubérrino-Usina Cucaû, Municipio
de Ribeirâo

PODZÓLICO VERMELHO
TONALITO COM ENRI- AMARELO orto fase flores11.66 QUECIMENTO EM PÓRFI- ta subperenifólia relevo forte ondulado.
ROS DE MICROCLINA

26

Engenho Jaguarâo-Usina Cucaû. Municfpio
de Sirinhaém

GNAISSE
11.66 DO

Afloramento de rocha
(inclusâo)

PODZÓLICO VERMELHO
MUSCOVITIZA- AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado.
(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINAÇOES DE AMOSTRAS DE ROCHAS

.
(Continuaçâo)

N.° da
Amostra

27

28

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Observaçûcs

LATOSOL VERMELHO AEstrada Recife-Palmares, no km 137. MuniMARELO DISTRÓFICO texcipio de Palmares
14.11.63 GNAISSE BIOTÏTICO COM tura argilosa fase floresta
VEIOS DE PEGMATITO
subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado.
PODZÓLICO VERMELHO
Estrada Recife-Ribeirâo, no km 96. MunicfGRANITO GNAISSICO DE AMARELO orto fase florespio de Ribeirâo
14.11.63 DUAS MICAS
ta subperenifólia rélevo forte ondulado.

29

Afloramento a 200 métros da localidade de
QUARTZO-FELDSPATO
Belém de Maria. Munici'pio de Catende .. 15.fî~63 GNAISSE

30

Estrada Catende-Caruaru, na localidade de
Lagoa Bonita. Munici'pio de Catende
15.11.63 GRANITO

31

Estrada Cabo-Pirapama, distando 5km de
Cabo. Munici'pio do Cabo
21.11.63 GNAISSE GRANÏTICO

PODZÖLICO VERMELHO
AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado.
LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO textura argilosa fase floresta
subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado.
PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo on
dulado.
(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINAÇoES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N.»da
Amostra

32

33

34

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

PODZÓLICO VERMELHO
Estrada Cabo-Pirapama, distando 6km de
GRANITO GNAISSICO E AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo onCabo. Municipio do Cabo
21.11.63 ANFIBÓLIO-GNAISSE
dulado.
Estrada Jaboatâo-Pontezinha, no Engenho
Sâo Joaquim, distando 4km de Pontezinha.
GRANITO GNAISSICO
Municipio de Jaboatâo
21.11.63
QUARTZO-FELDSPATOEstrada Nazaré-Vicência, distando 500 meBIOTITA-PIROXÊNIOtros de Vicência. Munici'pio de Vicência .. 26.11.63 GNAISSE

35

Estrada Vicência-Seriji, distando 11km de
ANFIBOLITO-GNAISSE
Vicência. Municipio de Vicência
26.11.63 MILONITIZADO

36

Ilha de Itamaracâ (na Formaçâo GramaCALCÄRIO
me). Munici'pio de Itamaracâ
04.11.63
!

37

Estaçâo de Itapirema, no km 52 da rodovia
Recife-Goiana. Municipio de Goiana

ARENITO
1964 CONGLOMERATION

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO orto fase flores
ta subperenifólia relevo forte ondulado.
PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO orto fase floresta subcaducifólia relevo
ondulado.
PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado e montanhoso.
VERTISOL fase floresta O solo constitui inclusubperenifólia relevo piano sâo na ârea da assoe suave ondulado.
ciaçâo PV5.
PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO latossólico textura média fase floresta subperenifólia relevo piano.
(Continua)-

RESULTADOS DAS DETERMINATES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N.» da
Amostra

38

39

40

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Coletada em exploraçâo de ealcârio na Fâbrica de Cimento Poty. Formaçâo Maria
Farinha. Calcârio com lente de argila. MuCALCÂRIO
nicipio de Igarassu
04.11.63

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

VERTISOL fase floresta 0 solo constitui inclusubperenifolia relevo suave säo na ârea da assopndulado.
ciaçâo LVd4.

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
Estrada Pau d'Alho-Lagoa de Itaenga, a 5
GNAISSE GRANÏTICO COM EUTRÓFICO com A proéminente textura argilosa fase
km de Pau d'Alho. Municipio de Pau d'Alho 04.11.63 VEIOS DE PEGMATITO
floresta subcaducifólia relevo ondulado.
Estrada Vitória de Santo Antao-Glória de
BIOTITA-GNAISSE GRANÏTICO COM DESENVOLVL
Goitâ, a 13km de Vitória. Municipio de Vitória de Santo Antâo
18.03.64 MENTO DE PORFIROBLASTOS

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO orto fase floresta subcaducifólia relevo
forte ondulado e montanhoso.

41

Estrada Palmares-Catende, a 7,3km de Palmares (no Engenho Humaitâ). Municipio
QUARTZO-FELDSPATOde Palmares
20.03.64 GNAISSE

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO tex- Corresponde ao perfil
tura argilosa fase floresta n.° 3 (distando 500
subperenifólia relevo forte rnetros).
ondulado.
(Continua)

RESULT ADOS DAS DETERMINATES
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Amostra

42

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

PODZÓLICO VERMELHO
o
.
••
AMARELO EQUIVALENTE O solo constitui incluEstrada Timbaûba-Macaparana, a 10km de
QUARTZITO FELDSPÂTI- EUTRÓFICO com A proemi- säo na area da assoTimbaüba. Municipio de Timbaüba
19.03.64 CO (GRANULITO) — (veio) nente textura argilosa fase ciaçâo PE2.
floresta subcaducifólia relevo ondulado.
Estrada Salgueiro-Custódia, a 20,5km de
FILITO COM BIOTITASalgueiro. Munici'pio de Salgueiro
11.04.67 SERICITA-GRANADA

BRUNO NÄO CÂLCICO fase
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

44

Estrada Arcoverde-Buîque, a 8km de ArcoCALC-ALCALI-GRANITO
verde. Municipio de Arcoverde
18.05.67

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO textura média
cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado .

45

Estrada Arcoverde-Henrique Dias, a 3,6km
GRANITO GNÂISSICO
de Arcoverde. Munici'pio de Arcoverde . . . 18.05.67 (MIGMATIZADO)

PLANOSOL SOLÓDICO com
A fraco fase caatinga hiper- Corresponde ao perfil
xerófila relevo suave ondu- n.° 62.
lado.

46

Lado sul do topo da serra do Ororobâ, a 10
MILONITO-GNAISSE
km de Pesqueira. Munici'pio de Pesqueira 19.05.67

43

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO com A proe(Continua)
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Class ificaçào da Rocha

Classificaçào do Solo

Observaçôcs

minente textura argilosa fase floresta subcaduci fólia
relevo ondulado e forte ondulado.
SOLO LITÓLICO EUTRÓFICO com A proeminente textura média fase floresta subcaducifolia relevo ondulado
e forte ondulado.

47

A 1,5km do setor leste da cidade de Poçâo,
MILONITO-GNAISSE
no local do'Cruzeiro. Municïpio de Poçâo. 19.05.67

48

Estrada Äguas Belas-Garanhuns, a 31km de
GRANITO GNÂISSICO
Âguas Belas. Munici'pio de Iati
20.05.67

49

Estrada Rainha Isabel-Caldeiröes, a 11,6km
de Rainha Isabel. Munici'pio de Bom ConMILONITO
selho
21.05.67

50

Estrada Belo Jardim-Caruaru, a 25km de
QUARTZO-FELDSPATOBelo Jardim. Municïpio île S. Caetano. .. 24.05.67 BIOTITA XISTO

PLANOSOL SOLÖDICO com
A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.

51

A 2km de Jataûba na estrada para a divisa
PLAGIOCLÂSIO-GNAISSE
PE/PB. Municipio de Jataûba
24.05.67 LISTRADO COM BIOTITA

bKUNO NÄO CALCICO vértico fase pedregosa caatinga
hiperxerófila relevo suave
ondulado.

PLANOSOL SOLÖDICO com
A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
BRUNIZEM AVERMELHA- O solo constitui incluDO fase floresta subcaduci- sâo na ârea da assofólia relevo ondulado.
ciaçâo PE13.

(Continua)

Fig. 5
Aspecto de areas de restingas {sedimentos arenosos do Holoceno) com
PODZOL HIDROMORFICO fase campos de restinga e floresta perenifólia
de restinga relevo piano (HP). Municfpio Jaboatäo.

Fig. 6
Aspecto de recites de arenito formando um cordäo reto e paralelo à praia.
Em primeiro piano aparece uma vegetaçâo baixa (secundaria) do cabo StP
Agostinho. Barra de Suape. Municfpio do Cabo.

Fig. 7
Corte de outeiro mostrando estratificaçao horizontal do Grupo Barreiras
(Terciario). Area da associaçâo LVd4. Munici'pio de Recife (Bairro de Dois
Irmäos).

Fig. 8
Aspecto de conglomerados da Formacäo Cabo (Cretäcico? Terciario? ).
Ärea de PODZÖLICO VERMELHO AMARELO com argila de atividade
alta textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado (Associaçâo PV4). Munici'pio do Cabo.

Hg. 9
Aspecto das escarpas da chapada do Araripe. Arenitos da Formacäo Exu.
Cretàcico.

•a*

Fig. 10
Corte mostrando gipsita sob camada pouco espessa de folhelhos calci'feros
(Formacäo Santana-Cretàcico), sobre os quais encontram-se os solos da
unidade VERTISOL fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado (VI).
Munici'pio de Ouricuri.

Fig. 11
Corte mostrando gnaisse (Pre-Cambriano CD). Area de BRUNIZEM
AVERMELHADO fase floresta subcaducifólta relevo ondulado (Associacäo PE4). Municfpio de Nazaré da IVIata.

Fig. 12
Aspecto de afloramento de migmatito sob forma de "boulders" e
"lajeados" na area da associaçâo PE11. Municfpio de Brejo da Madre de
Deus.

RESULTADOS DAS DETERMINAÇOES DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)
N.° da
Amostra

52

53

54

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçào do Solo

Observaçôes

R E G O S O L EUTRÖFICO
Estrada Brejo da Madré de Deus-Fazenda
MIGMATITO (EMBRECHI- corn fragipan fase caatinga
Nova, a 17km de Brejo. Munici'pio de BreTO)
hipoxerófila relevo suave
jo da Madré de Deus
24.05.67
ondulado e ondulado.
PLANOSOL SOLÖDICO com
Estrada Fazenda Nova-Caruaru, a 3km de
GRANITO PÓRFIRO ME- A moderado fase caatinga
Fazenda Nova. Munici'pio de Caruaru
24.05.67 TASSOMATICO DE COM- hipoxerófila relevo suave onPOSICÄO MONZONÎTICA
dulado.
PODZÓLICO VERMELHO
A lkm depois de Santa Cruz do CapibariGNAISSE "OLHADO" ME- AMARELO EQUIVALENTE
be na estrada para Toritama. Munici'pio
TASSOMATICO COM BIO- EUTRÓFICO textura média
de Santa Cruz do Capibaribe
25.05.67 TITA
cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado .
P L A N O S O L SOLÓDICO
com A fraco fase caatinga
hipoxerófila relevo suave
ondulado.

55

Estrada Vertentes-Surubim, a 36km de VerGRANITO GNAISSICO
tentes . Munici'pio de Surubim
25.05.67

56

A 15km de Riacho das Almas na estrada
VERTISOL fase caatinga hiCALCARIO METAMÓRFICO poxerófila relevo piano e
para Toritama. Munici'pio de Riacho das
suave ondulado.
Almas
26.05.67
(Continua)
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Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

57

Estrada Vitória de Santo Antào-Gravatâ (a
FILITO
60km do centro do Recife), na serra das
Russas. Municîpio de Pombós
26.05.67

BRUNO NÄO CALCICO planossólico solódico fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo montanhoso.

58

Estrada Gravatâ-Limoeiro, a 12km do entrocamento com a rodovia Recife-Caruaru.
Municipio de Gravatâ
26.05.67

PLANOSOL SOLÓDICO com
A fraco fase caatinga hipoxerofila relevo suave ondulado.

59

Estrada Gravatâ-Limoeiro, a 8km do Hotel
GRANODIORITOSuiço. Municîpio de Gravatâ.
26.05.67 GNAISSE

SOLONETZ SOLODIZADO
textura indiscriminada fase
caatinga hipoxerofila relevo
suave ondulado.

60

Estrada Gravatâ-Limoeiro, a 18km do entroncamento com a rodovia Recife-Caruaru.
BIOTITA-XISTO
Municîpio de Passira
26.05.67

VERTISOL fase caatinga
hipoxerofila relevo piano e
suave ondulado.

61

Estrada Pesqueira-Carai'ba, distando cerca
BIOTITA-GRANITO
de 32km de Pesqueira. Municîpio de PesNITITO)
queira
17.08.67

62

A 10km da Vila de Ipojuca, saindo na direMILONITO-GNAISSE
çào norte. Municipio de Arcoverde
17.08.67

MILONITO-GNAISSE

Observaçôes

Corresponde ao perfil
n.° 53. O solo constitui inclusâo na area
da associaçâo Re6.

R E G O S O L EUTRÓFICO
(GRA- com fragipan fase caatinga
hipoxerofila relevo suave ondulado .
PLANOSOL SOLÖDICO com
A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINAÇOES DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)
N.» da
Amos tra

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

63

Afloramento nas proximidades da cidade de
BIOTITA-GRANITO
Pedra. Municipio de Pedra
20.08.67 NITITO)

64

A 5km de Brejo da Madré de Deus, na estrada para Xucuru. Municipio de Brejo da
PEGMATITO
Madré de Deus
20.08.67

65

Estrada Pesqueira-Perpétuo Socorro, disBIOTITA-GRANITO
tando 8,7km de Pesqueira (na Fazenda S.
NITITO)
Luiz da Fâbrica Rosa). Municipio de Pesqueira
22.08.67

66

Fazenda Pedrinha, distando cerca de 2km
GNAISSE
de Pedra Fixa. Municipio de Venturosa. 22.08.67

67

68

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

R E GO S O L EUTRÓFICO
(GRA- com fragipan fase. caatinga
hipoxerófila relevo suave
ondulado e ondulado.
Constitui veic.
R E G O S O L EUTRÖFICO Corresponde ao perfil
(GRA- com fragipan fase caatinga n.° 96 (distante cerca
hipoxerófila relevo suave on- de lkm).
dulado.
PLANOSOL SOLÓDICO com
A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado.

R E G O S O L EUTRÖFICO
Estrada Âguas Belas-Itaiba, a 13,5km de
GRANITO INTEMPERIZA- com fragipan fase caatinga
hipoxerófila relevo suave onÂguas Belas (na Fazenda Caldeirâo QueiDO
dulado.
- mado). Municipio de Itaiba
13.09.67
Estrada Aguas Belas-Itaîba (passando pela
GNAISSE
Fazenda Santa Maria), distando 20km de
Itaiba. Municipio de Itaiba
13.09.67

PLANOSOL SOLÓDICO com
A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINATES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

Amostra

R E G O S O L EUTRÓFICO
(GRA- com fragipan fase caatinga
hiperxerófila relevo suave
ondulado e ondulado.
R E G O S O L EUTRÓFICO
BIOTITA-GRANITO (GRA- com fragipan fase caatinga
hipoxerófila relevo suave
NITITO)
ondulado e ondulado.
PLANOSOL SOLÓDICO com
MILONITO-GNAISSE
A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
BRUNO NÄO CALCICO vérANFIBOLITO
tico fase pedregosa caatinga
hiperxerófila relevo suave
ondulado.
VERTISOL fase caatinga
CALCÂRIO METAMÓRFICO hiperxerófila relevo piano e
(MARMORE)
suave ondulado.

69

A l k m de Itaiba saindo em direçao Norte.
BIOTITA-GRANITO
Municîpio de Itaiba
13.09.67 NITITO)

70

Estrada Sacäo-Äguas Belas (via Pedra de
Mocó), distando 5,7km de Sacâo. Municipio de Itaiba
13.09.67

71

Estrada Sacäo-Äguas Belas (via Pedra de
Mocó), distando 6,2km de Sacâo. Municipio
de Itaiba
13.09.67

72

Estrada Sacâo-Âguas Belas (via Pedra de
Mocó), distando 11,8km de Sacâo. Municipio de Itaiba
13.09.67

73

Estrada Japecanga-Âguas Bêlas, a 5,6km de
Japecanga. Municipio de Pedra
15.09.67

74

ANFIBÓLIO-GRANITO
Serra do Cumanati, a 2km norte do centra
de Aguas Belas. Municipio de Aguas Belas 16.09.67

Ó solo constitui inclusäo em area da associaçâo PL5.
O solo constitui inclusäo em area da associaçâo PL5.

PODZÓLICO
VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO textura média Corresponde ao perfil
com cascalho fase caatinga n.° 33.
hipoxerófila relevo forte ondulado.
(Continua)

RESULTADOS

DAS DETERMINAÇOES

DE AMOSTRAS

DE ROCHAS

(Continuaçâo)
N.° da
Amostra

75

Localizaçâo

Data

Estrada Aguas Belas-Cacimbinhas, a 21km
de Äguas Belas (na localidade denominada
Vermelho). Municipio de Âguas Belas. .. 17.09.67

Classificaçâo da Rocha

FILITO

M1LONITO-GNAISSE

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

SOLO LITÓLICO EUTRÖFL
CO com A fraco textura mé- O solo constitui includia fase pedregosa e rochosa sâo em area da assocaatinga hiperxerófila relevo ciaçâo REe2.
ondulado.
PODZÖLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÖFICO corn, A proéminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.

76

Estrada Igapó-Minador do Negrào, a 5km
de Igapó. Municipio de Bom Conselho . . . 18.09.67

77

Estrada Pesqueira-Cimbres, distando 4km
GRANITO MILON1TICO
de Pesqueira (na serra do Ororobâ). Municipio de Pesqueira
16.10.67

78

RIOLITO
Rodovia Pesqueira-Belo Jardim, a 5km de
Pesqueira. Municïpio de Pesqueira
17.10.67

A rocha constitui apenas veios.

79a) BRECHA SILICOSA
COM CIMENTO FERRodovia Belo Jardim-Pesqueira, distando
RUGINOSÜ
7km de Belo Jardim. Municipio de Belo
Jardim
17.10.67 79b) BRECHA TECTÔNICA

Constitui inclusâo na
ârea da associaçâo
Re4.

79

PODZÓLICO
VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO textura média
cascalhenta fase caatinga
hipoxerófila relevo forte ondulado.

(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINAÇoES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N.» da
Amostra

80

81

82

83

84

Local izaçào

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

BRUNO NÄO CALCICO fase
Estrada Salgueiro-Custódia, a 105km de
GNAISSE "OLHADO" COM pedregosa caatinga hiperxe
Salgueiro. Municipio de Serra Talhada .. 11.04.67 HORNBLENDA
rófila relevo suave ondula
do e ondulado.
Rodovia Garanhuns-Caetés, distando 17km
GRANITO GNAISSICO
do Posto Fiscal de Garanhuns. Municipio
de Garanhuns
18.10.67

R E GO SOL DISTRÖFICO
com fragipan fase caatinga Corresponde ao perfil
hipoxeróiïla relevo suave on n.° 95 (distando 2km).
dulado.

BRUNO NÄO CALCICO vér- Coletada na ârea do
A 6,7km de Jataûba na estrada saindo para
GNAISSE COM HORN- tico solódico fase pedregosa perfil n.° 57 (distante
Parafba. Municipio de Jataûba
21.10.67 BLENDA E BIOTITA
caatinga hiperxerófila rele- 4,7km).
vo suave ondulado.
SOLO LITÖLICO EUTRÓFICO com A moderado textu- Corresponde ao perfiJ
ra siltosa cascalhenta fase n.° 92.
pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado.
PODZOL1CO VERMEI IIO
Estrada S. José do Belmonte-Conceiçao a
META-SIENITO COM AE- AMARELO EQUIVALENTE
14,5km daquela cidade. Municipio de S. José
GIRINA
EUTRÓFICO textura média
do Belmonte
13.10.67
fase caatinga hiperxerófila
relevo piano e suave ondulado.

Estrada S. José do Belmonte-Conceiçao,
FILITO
distando 19km da primeira. Municipio de
S. José do Belmonte
13.10.67

(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINAÇôES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N.° da
Araoslra

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classiticaçâo do Solo

Observaçûcs

SOLO LITÓLICO EUTRÓFI-

85

Estrada Salgueiro-Crato, a 18km de SalgueiXISTO-MUSCOVITA
ro. Municipio de Salgueiro
, .. 14.10.67 QUARTZOSO

CO com A fraco textura média com cascalho fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
R E G O S O L EUTRÓFICO
GRANITO PÓRFIRO
com fragipan fàse rochosa
CATACLASTICO
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
PODZÖLICO VERMELHO
LEUCO-GRANITO
AMARELO EQUIVALENTE
CATACLASTICO
EUTRÖFICO textura média
cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado.
R E G O S O L EUTRÖFICO
GRANITO PÖRFIRO
com fragipan fase rochosa
CATACLASTICO
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
SOLO LITÓLICO DISTRÖARENITO (COM EVIDÊN- FICO com A moderado texCIA DE UM LEVE META- tura arenosa fase pedregosa
MORFISMO)
e rochosa caatinga hipoxerófiJa relevo suave ondulado.

86

Estrada Carnaubeira-Conceiçâo das Crioulas, a 1,4km de Conceiçâo. Municipio de
Conceiçào das Crioulas
14.10.67

87

Estrada Carnaubeira-Mirandiba, a 20km de
Carnaubeira. Municipio de Mirandiba. ... 14.10.67

88

Estrada Inajâ-Petrolândia, a 32km de Inajâ. Municipio de Tacaratu
17.10.67

89

Estrada Buique-Tupanatinga, a 6km de Buique. Municipio de Buique
17.10.67

Corresponde ao perfil'
n.' 89.

Corresponde ao perfil.
n." 88. O solo (com A
moderado e relevo suave ondulado) constitui inclusâo na ârea
de AQdf.
(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINATES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N.° dri
Arnos tra

90

91

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Estrada para a Fazenda Sta. Terezinha, disMIGMATITO (?) DE COMtando 5km do entroncamento com a estraPOSICÄO TONALITICA OU
da Arcoverde-Ibimirim. Municipio de ArQUARTZO-DIORÏTICA
coverde
18.10.67

Observaçôes

SOLO LITÓLICO EUTRÓFI
CO com A moderado textu- Corresponde ao perfil
ra média fase pedregosa e n.° 91.
rochosa caatinga hiperxeró
fila relevo forte ondulado.

BRUNO NÄO CALCICO vérEstrada Ibimirim-Floresta, a 53km de IbimiXISTO BIOTÏTICOtico fase pedregosa caatinga Corresponde ao perfil
rim. Municipio de Floresta
18.10.67 QUARTZO FELDSPATIZA- hiperxerófila relevo suave n.° 56.
DO
ondulado.

92

Estrada Afogados da Ingazeira-Carnaiba, a
6km de Carnaiba. Municipio de Carnaiba 19.10.67

93

A 13km de Ibimirim na estrada para CustóCALCARIO
dia. Municipio de Ibimirim
20.10.67

94

Estrada Serrita-Cedro, a 47km de Serrita
(no trecho entre Ori e Mameluco). MuniciARENITO
pio de Serrita
-....09.11.67

95

Classificaçâo do Solo

BRUNO NÄO CÄLCICO fase
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

BIOTITA-XISTO

Constitui afloramento
incluso na ârea da associaçâo NC9.
FERRUGINOSO

Estrada Trindade-Araripina, a 2km de TrinGNAISSE APLITICO
dade. Municipio de Trindade
10.11.67 TASSOMÂTICO

Constitui inclusâo na
ârea da associaçâo
Rel.

R E GO S O L EUTRÓFICO
ME- com fragipan fase caatinga O solo constitui incluhiperxerófila relevo suave sâo na ârea de LVe5.
ondulado.
(Continua)

RESULTADOS

DAS DETERMINAÇÔES

DE AMOSTRAS

DE ROCHAS

(Continuaçâo)
N.° da
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96

97

98

99

100

Localizaçâo

Data

Classificaçao da Rocha

Classificaçâo do Solo

CAMBISOL EUTRÓFICO la
METAMORFITO DE COM- tossólico com A fraco texA 15km de Ouricuri, na estrada para Araripina. Municipio de Ouricuri
11.11.67 POSIÇAO SIEN1TICA ALCA- tura média fase caatinga hiLINA
poxerófila relevo ondulado
substrato granito.
R E G O S O L EUTRÓFICO
GNAISSE LENTICULAR
A 14km de Parnamirim na estrada para Oucom fragipan fase •rochosa
caatinga hiperxerófila relericuri. Municipio de Parnamirim
16.11.67 METASSOMÂTICO COM
BIOTITA
vo suave ondulado.
BRUNO NÄO CALCICO vérEstrada Belém de S. Francisco-Floresta, a
META-DIORITO
tico fase pedregosa caatinga
1,5km de Belém. Municipio de Belém do
hiperxerófila relevo suave
ondulado.
S. Francisco
17.11.67
PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
Estrada Brejo da Madre de Deus-Belo JarGRANITO GNÄISSICO
EUTRÓFICO com A proemidim (via Bituri), a 10km do Brejo. Municinente textura argilosa fase
pio de Brejo da Madre de Deus
10.11.67
floresta subcaducifólia relevo forte ondulado.
GNAISSE INTEMPERIZA1,4km antes da divisa PE/PB na estrada que
DO COM FELDSPATO, MUSpassa por Frango e Barreira. Municipio.de
Jataüba
11.11.67 COVITA E MINERAL DE
MANGANÊS

Observaçôes

Corresponde ao perfil
n.° 98.

Corresponde ao perfil
n.° 55.

SOLO LITÓLICO EUTRÓFICO com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado.
(Continua)'

RESULTADOS DAS DETERMINATES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N." da
Amos tra

Localizaçâo

Data

Classiticaçâo da Rocha

Classificaçào do Solo

Obsen'açôes

R E GO SOL EUTRÓFICO
com fragipan fase caatinga
hipoxerófila relevo óndulado.

301

Estrada que liga Jacu (PE) a Sta. Maria
(PB), distando 32 km de Jacu. Municipio
de Jatauba
11.11.67

102

VERTISOL fase caatinga hi- Inclusâo na area da.
Estrada Jataüba-Sta. Cruz do Capibaribe
CALCARIO METAMÖRFICO perxerófila relevo suave on- associaçao SS2.
(via Poço Fundo), a 2krn antes de Poço Fundo. Municipio de Sta. Cruz do Capibaribe 12.11.67
dulado.

103

Estrada Parâ-Poço Fundo, a 5km de Para.
GNAISSE
Municipio de Santa Cruz do Capibaribe. 12.11.67 BLENDA

104

104 a) CALCARIO METALado esquerdo da estrada que liga Para a
MÓRFICO
Sumé (PB), distando 7 km de Para. Munfcipio de Sta. Cruz do Capibaribe
12.11.67 104 b) QUARTZITO

MILONITO-GNAISSE

COM

BRUNO NÄO CÂLCÏCO vérHORN- tico fase pedregosa caatinga
hiperxerófila relevo suave
ondulado.
Constituem veios.

105

A 2 km de Timbaüba, na estrada para Ita105 a) HORNBLENDITO
BRUNO NAO CALCICO pla- Corresponde ao perfil
baiana (PB). Municipio de Timbaüba
19.12.67 105 b) GNAISSE COM BIO- nossólico fase floresta cadu- n.° 52.
TITA
cifólia relevo ondulado.

106

Estrada Toritama-Vertentes, a 2,5km de ToGNAISSE GRANITICO
ritama. Municipio de Toritama ....'
13.11.67 COM ANFIBOLIO

PLANOSOL SOLöDICO com
A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
(Continua)-
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DE AMOSTRAS DE ROCHAS
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N.° da
Amostra

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

107

GNAISSE COM BIOTITA
Ao norte e proximo do muniripio de Frei
Miguelinho
14.11.67

BRUNO NÄO CÂLCICO vértico fase caatinga hipoxerôfila relevo suave ondulado.

108

Estrada Catende-Agrestina, a 20,5km de
GRANITITO
Agrestina (a altura da vila Batateiras). Munici'pio de Belém de Maria
16.11.67

PODZÓLICO
VERMELHO
AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado.

109

Estrada Catende-Agrestina, distando 15km
de Agrestina. Municipio de S. Joaquim do
PEGMATITO
Monte
16.11.67

HO

111

112

Observaçôes

Constitui
que.

apenas

di-

SOLO LITÖLICO EUTRÓFI- Corresponde ao perfil
GNAISSE CARACTER1STI- CO com A fraco textura are- n.° 90.
Estrada S. José do Egito-Teixeira (PB) a
CO COM BIOTITA
5km de S. José. Municipio de S. José do
nosa cascalhenta fase pedreEgito
13.12.67
gosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado.
VERTISOL fase caatinga hiEstrada Cedro-Serrita, a 1,7km de Cedro.
META-ARENITO COM MA- poxerófila relevo piano e
Municipio de Cedro
14.12.67 TRIZ CARBONÂTICA
suave ondulado.
PLANOSOL SOLÓDICO com
TONALITO ENRIQUECIDO A moderado fase caatinga hiEstrada Fazenda Nova-Carapatós, distando
EM PÓRFIROS DE FELDS- hipoxerófila relevo suave
300 métros do Grande Hotel em Fazenda
ondulado.
Nova. Municipio de Caruaru
13.12.67 PATO POTASSICO
(Continua)!

RESULTADOS DAS DETERMINAÇOES DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continua'çâo)
N.° da
Amostra

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO corn A proéminente textura argilosa fase
floresta subcaducifólia relevo forte ondulado.
PLANOSOL SOLÓDICO com
HORNBLENDA-GRANITO
A moderado fase catinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
PLANOSOL
EUTRÖFICO
GNAISSE COM EPIDOTO
com argila de atividade alta A moderado fase caatinga hipoxerofila relevo suave
ondulado.
116 a) GNAISSE COM ANFI BRUNO NÄO CALCICO fase
caatinga hipoxerofila relevo
BÖLIO E BIOTITA
ondulado.
116 b) ANFIBOLITO
PODZÓLICO VERMELHO
MILONITO-GNAISSE
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase
floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso.

113

Serra das Cruanhas, no desvio da estrada
GNAISSE
Caruaru-Agrestina na direçâo do sitio Vertentes, a 9,6km do Viaduto de Caruaru.
Municîpio de Caruaru
15.12.67

114

A 1,6km de Bom Jardim na estrada para
Joâo Alfredo. Municfpio de Bom Jardim. 20.12.67

115

Estrada Bengalas-Passira distando 2,4km
de Bengalas. Municfpio de Passira
21.12.67

116

Estrada Passira-Salgadinho, a 2,8km de
Passira. Municîpio de Passira
22.12.67

117

Estrada que liga Bezerros à Serra Negra,
distando 11km do centro de Bezerros (no
alto .da serra). Municîpio de Bezerros ... 22.12.67

Observaçôes

Corresponde ao perfil
n.° 38.

Corresponde aó perfil'
n.° 65 (Coletado a 400'
métros),
Coletada na ârea do
perfil n.° 67 (distando>
4km).

Corresponde ao perfil
n.° 49 (coletada a 1,5
km).

(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINAÇOES DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)
N.» da
Amos tra

Localizaçào

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

"HF

Estrada S. Caetano-Garanhuns, a 1,4km deCALCÂRIO COM FLOGOPI- VERTISOL fase caatinga hi- Corresponde ao perfil
pois de Cachoeirinha. Municipio de CachoTA-DIOPSÏDIO — ACTINO- poxerófila relevo piano.
n.° 72.
eirinha
08.02.68 LITA

119

QUARTZO-DIORITO
A 5km de Joâo Alfredo, na estrada antiga
GNAISSIFICADO
que vai para Limoeiro. Municipio de Joâo
Alfredo
15.02.68

120

PODZÖLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÖFICO com A proéminente textura argilosa fase
floresta subcaducifólia relevo ondulado.

PLANOSOL SOLÓDICO com
GRANITO METASSOMÂTI- A fraco fase caatinga hipoEstrada que liga Limoeiro a Gravatâ (via
CO CATACLÂSTICO.
xerófila relevo suave onduAvencas), nas proximidades da Fazenda Rilado.
beiro. Municipio de Gravatâ
15.02.68

121

Estrada S. José do Egito-Teixeira (PB) a
QUARTZO-FELDSPATO13km de S. José. Municipio de S. José do
GNAISSE
Egito
11.10.61

122

Sitio Brejinho na parte mais elevada da
serra, a 7,5km de Triunfo, na antiga estraGRANODIORITO
da para Serra Talhada. Municipio de Triunfo
18.12.61

R E G O S O L EUTRÓFICO
com fragipan fase caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado.
SOLO LITÓLICO EUTRÖFICO com A proeminente textura argilosa fase pedregosa
e rochosa floresta subcaducifólia relevo forte ondulado
e montanhoso.

(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINAÇOES DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)
N.° da
Amos tra

Localizaçâo

Data

-lassificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Obscrvaçôcs

123

Estrada Engenho Cornélio-Flôres, a 4,5km
de Eng. Cornélio. Municipio de Triunfo. 19.10.61 BIOTITA-GNAISSE

Afloramento de rocha
(inclusâo) na ârea da
associaçâo NC2.

124

Estrada Engenho Cornélio-Flôres, a 6,5km
BIOTITA-GNAISSE
de Eng. Cornélio. Municipio de Triunfo. 19.10.61 GRANITICO

Afloramento de rocha
(inclusâo) na ârea da
associaçâo NC2.

125

Estrada Flôres-Carnaiba (na Fazenda Pedra de Cal). Municipio de Carnaiba
17.10.61 CALCÂRIO METAMÓRFICO

Afloramento incluso
na ârea da associaçâo
NC2.

126

Estrada Triunfo-Serra Talhada, a 6,5km de
Triunfo (proximo à localidade de S. Cruz
ÀLCALI-GRANITO (?)
da Baixa Verde). Municipio de Triunfo. .. 21.10.61

CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico com A fraco textura média fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado substrato granito.

127

Estrada Serra Talhada-Sitio dos Nunes
CALC-ÂLCALI-GRANITO
(BR 25), a 6km antes de Sitio dos Nunes.
Municipio de Flores
22.10.61

R E G O S O L EUTRÓFICO
com fragipan fase rochosa
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

128-. A 6,2km de Triunfo, na estrada para Flores.
CALC-ALCALI-GRANITO
Municipio de Triunfo
23.10.61

CAMBTSOL EUTRÓFICO latossólico com A fraco textura média fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado substrato granito.
(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINAÇOES DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)
N.» da
Amostra

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

BRUNO NÄO CÄLCICO vér(ESPESSARTI- tico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

129

Estrada Jatobâ-Moderna, a 2km de Jatobâ.
DIORITO
Municfpio de Sertânia
25.11.61 TO)

130

Estrada Jatobâ-Moderna, a 2km antes de
GRANITO GNÂISSICO
Moderna. Municipio de Sertânia
25.11.61

131

Estrada Arcoverde-Pesqueira, a 5km de ArARENITO
coverde. Municipio de Arcoverde
30.01.62

AREIAS QUARTZOSAS DIS- Constitui inclusâo em
TRÓFICAS fase caatinga hi- ârea da associaçâo
poxerófila relevo suave on- REe3.
dulado e ondulado.

132

Estrada Afrânio-Espfrito Santo, a 8km de
MUSCOVITA-BIOTITAAfrânio (proximo a Caboclos). Municipio
GNAISSE
de Petrolina
07.02.62

R E G O S O L EUTRÓFICO Constitui inclusâo na
com fragipan fase caatinga ârea da associaçâo
hipoxerófila relevo suave on- NC1.
dulado.

133

Estrada Triunfo-Espîrito Santo, a 9,5km de
ÂLCALI-GRANITO
Triunfo. Municipio de Triunfo
14.03.62 XÊNIO-GRANITO)

SOLO LITÓLICO EUTRÓFICO com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

SOLO LITÓLICO EUTRÓFI- Corresponde ao perfil
(PIRO- CO com A proeminente tex- n.° 94.
tura argilosa fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo forte ondulado.
(Continua)

RESULT ADOS DAS DETERMINATES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

N.» da
Amostra

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

134

Estrada Jericó-Princesa Isabel, a lkm de
GRANITO PORFIRÓIDE
Jericó. Munici'pio de Triunfo
16.03.62

135

Estrada Lagoa da Cruz - Carnaîba, a 5,5km
GRANITO GNAISSICO
de Lagoa. Municipio de Carnai'ba
16.03.62

136

Estrada sopé da serra Negra-entroncamen136 a) BIOTITA-GNAISSE
to com a estrada Ibimirim-Floresta. Muni136 b) ANFIBOLITO
ci'pio de Floresta
19.04.61

137

Estrada Petrolina-Afrânio, a 15km de Petrolina, em uma pequena variante. MunitiCALCÄRIO
pio de Petrolina
08.05.61

138

Estrada Afrânio-Paulistana (PI), a 3,5km
de Afrânio. Munici'pio de Afrânio
16.05.61 CALCÄRIO LAMINADO

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

SOLO LITÖLICO EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso.
CAMBISOL EUTRÓFICO la- Corresponde ao perfil
tossólico com A fraco tex- n.° 68 (Coletada na batura média fase floresta ca- se do perfil).
ducifólia relevo forte ondulado substrato granito.
Afloramentos superfi136 b) VERTISOL fase caa- ciais na ârea de continga hiperxerófila re- tacto do arenito com
levo forte ondulado. o Pré - Cambriano.
Constituem inclusôes
na ârea de AQdl.
Inclusâo na ârea da
associaçâo AQd2.
VERTISOL fase caatinga hi- O solo constitui inperxerófila relevo'suave on- clusâo na ârea da asdulado.
sociaçâo NC1.
(Continua)

Fig. 14
Aspecto,da Baixada Litorânea. Ârea de PODZOL HIDROMORFICO fase
campos de restinga relevo piano (HP), com inclusöes de SOLOS G LEY
INDISCRIMINADOS e SOLOS ORGANICOS: Municfpio de Jaboatäo.

Fig. 15
Relevo piano de tabuleiro. Uso intensivo com cultura da cana-de-acücar.
Area de PODZOLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura média
fase floresta subperenifólia relevo piano (Associaçâo PV9K Municfpio de
Goiana.

Fig. 16
Aspecto de relevo forte ondulado em areas que compreendem os ni'veis
cristalinos que antecedem a Borborema. Area da associaçâo LVd6, onde se
concentra grande parte da agroindûstria canavieira do Estado. Usina
Terezinha. Municfpio de Âgua Prêta.

RESULTADOS DAS DETERMINATES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

Localizaçâo

Data

'"lassificaçâo da Rocha.

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

Araostra

139

Estrada Afogados-Carnai'ba, a 3,3km de AfoMICAXISTO
gados. Munici'pio de Afogados da Ingazeira 26.06.62 ZADO

140

Estrada Custódia-Sitio dos Nunes, a 2km
SJLEXITO
de Custódia. Munici'pio de Custódia
30.06.62

141

142

143

BRUNO NÄO CALCICO fase
FELDSPATI- pedregosa caatinga hiperxèrófila relevo suave ondulado e ondulado.
R E GO S O L EUTRÓFICO
com fragipan fase caatinga
hiperxerófila relevo suave
ondulado e ondulado.

PODZÓLICO VERMELHO
Estrada Araripina-Ouricuri, a 18km de Es" GRANITO GNÄISSICO DE AMARELO EQUIVALENTE
pfrito Santo. Municipio de Ouricuri
18.07.62 TEXTURA FINA
EUTRÓFICO textura média
fase caatinga hipoxerófila
relevo suave ondulado e ondulado.
Estrada Espirito Santo-Ipubi, no local da
Mineradora. Municipio de Araripina
20.07.62 GIPSITA

VERTISOL fase caatinga hi- Corte de exploraçâo
poxerófila relevo ondulado. da mina.

PODZÖLICO VERMELHO
Estrada Araripina-Picos, à meia encosta da
FOLHELHO COM NÓDU- AMARELO EQUIVALENTE
chapada do Araripe. Munici'pio de ArariLOS DE ARENITO
EUTRÖFICO textura média
pina
22.07.62
fase caatinga hipoxerófila
relevo suave ondulado e ondulado.
(Continua)

RESULT ADOS DAS DETERMINATES

DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)

Amostra

144

Localizaçâo

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

R E G O S O L EUTRÓFICO
Estrada Manacâ-Afrânio, a 2km de ManaGRANITO GNÂISSICO DE com fragipan fase caatinga
câ. Municipio de Araripina •
23.07.62 TEXTURA FINA
hipoxerófila relevo suave ondulado .
BRUNO NÄO CALCICO fase
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado
e ondulado.

A rocha foi coletada
no leito de um riacho
afluente do rio da Brigida.

145

Estrada Exu-Si'tio dos Moreiras (via FaANFIBOLITO
zenda Romano), a cerca de 2km da estrada
Exu-Bodocó. Municipio de Exu
24.07.62

146

Estrada Bodocó-Exu, a 25km de Boclocó.
GRANITO PORFIRÓIDE
Municipio de Bodocó
26.07.62'

147

Estrada Bufque-Arcoverde, a 6km de BuiARENITO
que. Municipio de Buîque
29.10.62

148

Estrada Arcoverde-Buique, distando cerca
148a) ARENITO PASSANDO 148 a) LATOSOL VERME- 148a) O solo constitui
de 10km de Arcoverde. Municipio de ArcoLHO AMARELO DISinclusâo na ârea
A QUARTZITO
verde
30.10.62
TRÖFICO t e x t u r a
de AQdl.
média fase caatinga
hipoxerófila
relevo
ondulado.

SOLO LITÓLICO EUTRÓFICO com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e
forte onduladü.
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

(Continua)

RESULTADOS DAS DETERMINAÇOES DE AMOSTRAS DE ROCHAS
(Continuaçâo)
Amostra

Localizaçào

Data

Classificaçâo da Rocha

Classificaçâo do Solo

Observaçôes

148b) GRANITO PORFIRÓI- 148 b) PODZÓLICO VER- 148b) O solo constitui
MELHO AMARELO
inclusâo na ârea
DE COM BIOTITA
EQUIVALENTE EUda associaçâo
TRÓFICO t e x t u r a
REe3.
média cascalhenta fase caatinga hipoxerófüa relevo forte ondulado.
149

Estrada Toritama-Caruaru, a 6km de Toritama . Munici'pio de Toritama-

PLANOSOL SOLÖDICO com
GRANODIORITO GNAISSI- A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondu04.69 FICADO
lado.

IV — RELEVO
O relevo do Estado de Pernambuco esta descrito conforme a seguinte esquematizacäo (Fig. 13):
1 — FAIXA SEDIMENTÄR COSTEIRA

1.1 — Baixada Litorânea
1.2 — Baixos Platos Costeiros (Tabuleiros).

2 — NÏVEIS CRISTALINOS QUE ANTECEDEM A BORBOREMA
3 — A BORBOREMA

3.1 — Faixa de contorno
3.2 — Plataformas aplainadas e superficies de m'veis
elevados.

4 — DEPRESSÄO P E R I F É R I C A DO SÂO FRANCISCO, SUPERFICIES DE PEDIPLANOS COM INSELBERGUES.
5 — BACIA DO JATOBA E OUTRAS AREAS SEDIMENTARES
t

6 — CHAPADA DO ARARIPE
1 — FAIXA SEDIMENTÄR COSTEIRA
Inicialmente, deve-se atentar para a grande diferença que esta faixa apresenta nos setores norte e sul, tomando-se como limite a foz do rio Capibaribe (em
Recife). Caracteriza-se o norte por uma muito maior largura, com a faixa alcançando mais de 60 km da costa, enquanto no sul ela se estreita bruscamente, por
vezes chega a desaparecer quase totalmente.
1.1 — Baixada Litorânea — Corresponde aos terrenos récentes do Holoceno
que abrangem os niveis continentals mais inferiores, acompanhando a orla maritima ou penetrando alguns quilômetros para o interior, pelos terraços fluviais
(fig. 14).
Sâo planicies litorâneas de origem mista: fluviais, flûvio-marinhas ou marinhas e estäo, de um modo gérai, representadas por recifes, praias, dunas, restingas, lagoas e mangues, quando hâ maior influência maritima; e por terraços
fluviais, vârzeas e as planicies aluviais ou colûvio-aluviais, que podem estar alagadas ou nâo, quando hâ dominância dos agentes continentals.
Os recifes estäo distribuidos com certa eqiiidistância dos cordöes de areias
litorâneas, constituindo verdadeiros quebra-mares naturais (fig. 6). Sâo tidos,
principalmente, como originados de antigas praias consolidadas, em gérai de
areias, cascalhos e calhaus, restos de conchas, que se consolidaram principalmente com o auxilio de carbonato de câlcio depositado pelas algas marinhas.
Sâo distribuidos, classicamente, no litoral pernambucano, principalmente para o
sul de Recife, avançando pelo litoral alagoano, podendo formar duas ou très
faixas paralelas entre si.
As praias, em cordöes arenosos mais ou menos estreitos e acompanhando
a orla maritima, sâo sempre os primeiros niveis continentais emersos a se cornunicarem com as âguas do mar.
As areias, sob forma de restingas, influem sobre a rede hidrogrâfica, chegando a entulhar as pequenas rias que aï se encontram.
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As dunas, acûmulos de areia formadas pela açao dos ventos dominantes, '
sâo encontradas, sem destaque, em diversos trechos da costa pernambucana.
As pequenas lagoas e lagunas, represadas pelos sedimentos flûvio-marinhos
sâo distribuïdas, indistintamente, ao longo do litoral.
Os mangues sâo muito encontrados nos cursos inferiores dos rios, onde hâ
mistura de suas âguas (carregadas de finfssimos sedimentos àrgilosos, argilosiltosos, arenosos e materials de natureza orgânica) corn as do mar. Sao Sedimentos que se depositam nos nîveis de relativo equilibrio, subordinados aos movimentos das mares. Essas superficies marginais ora expostas (baixamar), ora
inundadas (preamar), sâo caracteristicas pelo seu odor, fauna e vegetaçâo (fig.
35),
As planicies aluviais, vârzeas e terraços fluviais, quando bem drenados, constituem ótimos terrenos para agricultura. Estâo distribuidos principalmente nos
limites oeste da baixada, nos trechos localmente mais elevados.
Ao norte do Recife a baixada litorânea se apresenta mais larga, destacando-se o vale inferior do rio Goiana nos limites com a Paraiba, correspondendo a
uma area de extensa colmatagem, que avança até mais de 20 km da foz e outros
ramos, embora mais estreitos, que penetram para o interior através dos rios de
pequena extensào que se concentram a altura da ilha de Itamaracâ, cujo nücleo
é constituido de material do Terciârio muito recortado, e circundado pela sedimentaçâo do Holoceno (Quaternârio).
Ao sul da grande "Planicie do Recife", que é espremida pelo morro dos
Guararapes, a baixada segue com uma largura em torno de 5.km até a praia de
Pta. das Pedras Prêtas, estreitando-se até alcançar a praia de Gaibu, onde à seguir,
é interrompida pelo avanço (como um funil) do cabo de Santo Agostinho (cristalino semicapeado pelo Grupo Barreiras). Dai para o sul ela continua normalmente estreita (3 a 7 km). corn alguns pequenos alongamentos ou raras e curtas
penetraçôes para o interior.
O relevo gérai dessa baixada quaternâria é tipicamente piano, podendo conter algumas pequenas e suaves ondulaçôes, principalmente nas âreas de dunas.
1.2 — Baixos Platôs Costeiros (Tabuleiros) — Correspondent aos sedimentos do Grupo Barreiras, referidos ao Terciârio Superior (Plioceno), com maiores
ou menores espessuras, assentados dominantemerite sobre o embasamento cristalino é que se dispôe junto à costa oriental do B-rasil (fig. 15).
, No estado de Pernambuco a sua distribuiçâo se apresenta muito disforme,
tanto que, com muito maior realce que a Baixada Litorânea, observa-se no setor
norte do paralelo recifense, um grande alargamento na superficie dos tabuleiros
para o interior, o que näo se verifica no sul.
Assim é, que os limites oeste se iniciam a 50 km do litoral, abrangendo o
municipio de També; segue de maneira recortada e se estreitando para leste da
cidade de Aliança até Nazaré" da Mata (numa média de afastamento de 35 km);
alonga-se ao sul (até 60 km). envolvendo o municipio de Carpina; e depois de
separada pela passagem do rio Capibaribe, ressurge com o grande avanço, até mais
de 65 km, abrangendo a cidade de Feira Nova.
Em contraposiçâo, nota-se que na altura do Recife, os tabuleiros se retraem
bruscamente para uma distância de 10 km da costa, quase desaparecendo para o
sul, onde sâo encontrados apenas em alguns pequenos trechos e depois, em estreita f aixa, com largura em torno de 8 km.
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Säo também encontrados muitos maleriais recobrindo os topos das coiinas
do Pré-Cambriano (CD) ao Sul do Recife.
Os Baixos Platos Costeiros (tabuleiros) estäo geralmente limitados a leste
pela Baixada Litorânea, muitas vezes em forma de escarpas (falésias) e a oeste,
por urn relevo colinoso, o quai corresponde aos nfvëis~cristalïnos que antecedem
os contrafortes da Borborema. Apresentam um relevo variando de piano a suave
ondulado, com declividades prédominantes entre 0 e 6°/o. Podem apresentar trechos ondulados e forte ondulados, proximos as linhas principais de drenagem. As
altitudes em sua maioria, variam entre 50 e 150 métros. A erosâo fluvial,
compondo uma rede de drenagem relativamente paralela, disseca bastante a regiâo, retalhando-a em forma de mesas. A erosâo em sulcos, muitas vezes evolui,
formando voçorocas profundas. Os vales sâo estreitos e profundos, normalmente
apresentando fundo chato e verten tes com fortes declividades.
2 — NÏVEIS CRISTALINOS QUE ANTECEDEM A BORBOREMA
Estâo compreendidos em altitudes que variam de 10 até 350 métros e, juntamente com a Faixa Sedimentär Costeira, abrangem a zona do Litoral e Mata
(exceto no trecho dissecado pelo rio Capibaribe, a oeste de Limoeiro).
Estes degraus de transiçâo, embora possam ser considerados como remanescentes da antiga extensâo leste da Borborema, estâo aqui descritos separadamente, com a finalidade de nâo confundir os limites orientais do arqueamento,
cujos contornos mais evidentes estâo fixados e estudados no proximo item 3.
Nestes niveis, o embasamento cristal ino se apresenta recoberto, em diversos trechos (principalmente ao sul do rio Pirapama), por recobrimento de materiais residuais terciârios pouco espessos dos topos das elevaçôes.
A erosâo fluvial sulca profundamente a rede hidrogrâfica dendritica secundâria, compondo uma topografia dominada por vales em forma de V. As encostas
apresentam declividades prédominantes de 10 a 40%, vertentes com dezenas a cenJenas_de_ métros, convexas ou ligeiramentêT con vexas e topos arredondados. Cons^
tituem-se formas de relevo dominante da classe forte ondulado (fig. 16). Em
trechos ondulados (dsclividades prédominantes entre _8_e ^0%) e também alguns
trechos montanhosos (declividade, normalmente acima de 40%).
Como pode ser verificado pela descriçào anterior (subitem 1.2), ao norte
do Recife estes nfveis estâo mais distribuidos para o interior, havendo ai dominância de elevaçôes com topos mais esbatidos, rede de drenagem menos intensa
e também ocorrência de erosâo laminar mais acentuada (principalmente nas vertentes dos rios que dissecam esse setor), localmente com areas severamente erodidas. Enquanto que no setor sul, eles se aproximam do litoral com suas menores
altitudes, tendo como ponto mais avançado o cabo de Santo Agostinho que, com o
cristalino semicoberto por restos de capeamento terciârio, penetram no oceano.
Ai a drenagem é muito mais densa e ramificada, com vârzeas pouco extensas e
grande parte dos vales entulhados por material coluvial.
3 — A BORBOREMA
A Borborema constitui, em verdade, o mais elevado bloco continuo do Nordeste Brasileiro e elemento fundamental do relevo regional, que, juntamente com
a chapada do Araripe, comandam toda a rede de drenagem do Estado.
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Äs atuai:; hipoteses paieogeogrâficas indicam que esse enorme, "domo" 6 proveniente de um grande arqueamento ao quäl se seguiram falhas e fraturas, que
teria começado no Cretâcico Superior e reativado no Terciârio, quando se iniciou a deformaçâo da superficie pré-cretâcica.
Ao se processar essa violenta flexura, o grande manto sedimentär foi arrasado pela meteorizaçâo e erosào milenares que se sucederam em flutuaçôes morfoclimâticas, provocando a exumaçâo do embasamento cristalino e restando, atualmente, apenas algumas âreas muito pequenas de recobrimento residual sobre a
Borborema.
Servindo nâo só de nascente como, muitas vezes, de curso médio dos principais rios do Estado de Pernambuco, o maciço da Borborema origina e comanda
uma rede hidrogrâfica divergente, constituindo-se no grande dispersor de umà drenagem de feiçâo radial.
Alguns aspectos marcantes da Borborema sâo considerados e resumidos
nos seguintes tópicos: 3.1 — Faixa de contorno; 3.2 — Plataformas aplainadas
(de planaltos tîpicos ?) e superficies de niveis elevados.
3.1 — Faixa de contorno.
Dentro da faixa que contorna a Borborema, destacam-se duas faces bem distintas: Face Leste/Sul (frente ûmida) e a Face Sul/Oeste que corresponde à frente
semi-ârida sertaneja; ambas, porém, corn pequenos trechos dentro da zona do
Agreste.
A Face Leste/Sul, que se inicia no setor norte oriental de Pernambuco e vai
até o rio Traipu (inclusive coin seus limites finais jâ penetrando em Alagoas), esta
dominantemente influenciada pe'o clima ümido. Compreende cotas entre 250 e
400 métros.
De um modo gérai, com exceçâo do dissecamento do rio Capibaribe, domina
em toda a Face Leste/Sul relevo forte ondulado a montanhoso^ com trechos
ondulados. Os vales sào geralmente em forma de "V", encostas com declividades
prédominantes de 20 a 5Oo/o,_verter!tes^ convexas ou ligeiramente convexas.de cetu
tenjts de métros e topos arredondados.
A Face Sul/Oeste segue em continuaçâo a Face Leste/Sul, desde a passagem
do rio Traipu até os seus extremos, cerca de 50 km a oeste de Triunfo, com a Borborema mergulhada na paisagem sertaneja (a exceçâo de alguns trechos agreste
e pequenos pontos elevados com climas mais amenos), num percurso cortado pela
Bacia do Jatobâ e outras areas com capeamen to residual.
Destaca-se, virtualmente, nesta face, o grande retalhamento do rio Ipanema, rasgando o nücleo da Borborema ém duas plataformas aplainadas: a do leste,
com o mais elevado planalto nordestino, que engloba no seu ultimo degrau o municipio de Garanhuns; e a oeste, com menor superficie, abrangendo os municipios de
Arcoverde e Buique.
Segundo hipoteses paleogeograficas, na regiào nordestina se seguiram diversas alternâncias climéticas, havendo um perîodo de clima muito ümido, no quai
o maior volume d'âgua dos rios teria entalhado as estruturas sedimentäres, provocando o aparecimento das linhas mestras da rede hidrogrâfica atual, o que se
pode testemunhar pelas gargantas epigênicas (boqueirôes) encontrados na regiâo. A esse periodo, nâo muito longo, teria se seguido outro de aridez mais in55

tensa qué o atuai, arrasado (sob o comando de ifltensa desagregaçâo mecânica c
erosâo em lençol) as superficies de pediplanos, hoje expostas com seus "inselbergues" (fig. 17). De um modo gérai, esta Face Sul/Oeste apresenta, na sua faixa
de contorno, um relevo dominantemente forte ondulado com trechos montanhosos ou ondulados (estes nas descidas mais suaves e longas para os vâles). Essa
topografia se caracteriza pelo arrasamento de suas formas e ainda, em grande
escala, longos vales secos com relevo piano e suave ondulado, à forma de pedi/ mentos onde se podem destacar "inselbergues".

I

A sua linha de contorno esta colocada em altitudes que variam dos 350 aos
500 métros, até a Bacia do Jatobâ e da ordern de 500 métros em direçâo ao Sertâo.
4\ »|
3.2 — Plataformas aplainadas (de planaltos tipicos ?) e Superficies de niveis elevados.
Como jâ foi mencionado, ao entrar em Pernambuco o maciço da Borborema alcança os seus niveis mais elevados, embora as superficies tipicamente de
planaltos nâo sejam muito uniformes, devido as elevaçôes mais ou menos irreguläres que Ihes sobressaem (*).
Entre os primeiros, merece destaque a plataforma aplainada cristalina mais
elevada do Nordeste (colocada acima de 600 m), começando a al-tura da vila
lpanema, seguindo para leste pela "fossa falhada", onde ocorre o médio Ipojuca,
até S. Caetano, quando sobe até Rafael (a 12km N de Caruaru), dai abrindo para
Sul e Sudeste tentando fechar o "poligono" com vertices a altura dos municfpios
de Lajedo, S. Joâo, Bom Conselho e Alagoinha, englobando gradualmente o seu
degrau mais elevado (800 a 1.000m) no municîpio de Garanhuns.
Outras superficies menores podem ser mencionadas, como a de Gravatâ
(400 a 550 m), que surge após a subida da serra das Russas; a de Surubim (350
a 650 m) que se estende para oeste de Frei Miguelinho e sobe até os limites com
a Paraiba (abrangendo Sta. Maria de Cambucâ); e a de Arcoverde (500 a 650m)
avançando para Buique, praticamente circundado por outras elevaçôes.
Domina nessas superficies muito atingidas pelas erosöes laminar e diferencial, um relevo suave ondulado com vales abertos, declividades prédominantes entre 3 e 8% e topos aplainados, encontrando-se também trechos pianos ou
até ondulados (estes, principalmente perto das linhas principals de drenagem);
ou ainda, algumas maiores elevaçôes isoladas.
Nas superficies de niveis elevados sobressaem pequenos setores, onde a altitude e disposiçâo geogrâfica influem sobre o clima, permitindo maior retençao
de umidade e condiçôes climâticas mais amenas, diferentes do conjunto "agrestesertanejo". No primeiro caso, podem ser apontados: a serra do Bituri (900 a
l.OOUm), serra dos Ventos (800 a 900m), serra do Ororobâ (900 a 1.000m), Poçâo
(1.000 a 1.100 m), serras das Cruanhas e dos Cavalos (600 a 700m) e a serra Negra (600 a 700 m) ao norte de Bezerros. Fora desses dois conjuntos considerados,
se destacam très importantes "ilhas" de clima ameno e ümido nas zonas do Agreste e do Sertâo: o ultimo degrau do "Planalto de Garanhuns", a serra do Triunfo,
(1.186 m), ambos com seus eûmes ultrapassando os 1.000 m e a serra de Taquaritinga do Norte, que apesar de atingir a altitude mâxima de apenas 785 m, sobres(*) — Segundo Willy Czajka (60) nâo é conveniente tratar como planalto, sob pena de infrigir
conceitos geomorfologicos a porçâo fora do Estado da Paraiba, juntamente a metade Sul aqui considerada.
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Fig. 17
Relevo piano e suave ondulado de superfi'cies de pediplanos, vendo-se ao
fundo inselbergues (à esquerda) e a chapada do Araripe.

Fig. 18
Em primeiro piano area de pediplanacäo com solos da associaçâo LVe3 e ao
fundo, vê-se a chapada do Araripe, com topo piano e com solos da unidade
LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO textura argilosa fase
transicäo floresta/caatinga relevo piano.
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Fig. 31A
Aspecto de floresta
perenifólia de restinga (ao f undo) em area de
PODZOL HIDROMÔRFICO (HP). Muniefpio de Jaboatäo.

sai isoiada e abruptamente, com desnivel medio de 300 métros para o sopé circundante, drenando radialmente para o médio Capibaribe (que passa na sua
base).
O relevo que domina nessas superficies de niveis elevados, varia de forte
ondulado a montanhoso, com vales em forma de "V" e de fundo chato e encostas
com declividades prédominantes de 20 a 50%. Ocorrem no entanto muitos trechos
menos movimentados, chegando a pianos, principalmente nos vales de fundo chato, tendo como bom exemplo o largo vale do rio Fazenda Velha, onde se localiza
a vila de Fazenda Nova.
4 — DEPRESSÄO PERIFÉRICA DO SAO FRANCISCO, SUPERFICIES DE
PEDIPLANOS COM INSELBERGUES
A zona do Sertâo de Pernambuco esta colocada dominantemente nos degraus de estrutura geológica do Pré-Cambriano (com recobrimento pedimentar no
extremo oeste), que descem da Borborema e da chapada do Araripe (e seus prolongamentos sudoeste), para a grande calha do rio Sâo Francisco que constitua
o grande canal coletor de toda drenagem da area da zona do Sertâo. Dominam
nesta zona, enormes superficies de pediplanos (fig. 17), um pouco inclinadas, com
relevo geralmente piano e suave ondulado, cujas declividades prédominantes variam de 1 a 8%. Ocorrem também pediplanos em evoluçâo, oom maiores ondulaçoes
(geralmente descendu niveis elevados), constituindo trechos ondulados ou até
forte ondulado, cujas declividades prédominantes oscilam de 8 a 30°/o.

/

As hipóteses paleogeogrâficas atuais admitem que os pediplanos- sertanejos
resultem de uma vasta e lenta degradaçào, em condiçôes muito ûmidas, seguidas
de intensa aridez que, tendo inicio no terciârio inferior, forâm aperfeiçoadas pelas
fases de pediplanaçao mais modernas, contemporâneas à deposiçâo do Grupo Barreiras. Na verdade, a presença de seixos rolados nos terraços e interflüvios das
cabeceiras fluviais parece comprovar a existência de um periodo de clima ûmido
na regiâo, em épocas pretéritas.

A
<£..

No meio dessas areas pediplanadas destacam-se trechos de inselbergues,
perfis ingremes e rochosos, testemunhos de niveis originârios mais resistentes,
que permaneceram na ârea isoladamente, ou compondo grupos elevados, conséquentes da erosâo circundante ou da própria tectônica. As altitudes destas âreas
variam de 300 a 500 métros e os trechos de inselbergues apresentam altitudes
relativas de 100 a 300 métros.
5 — BACIA DO JATOBA E OUTRAS ÂREAS SEDIMENTARES
Muito bem definida no quadro geomorfológico do Nordeste, a Bacia do Jatobâ constitui a fossa sedimentär referida ao periodo Cretâcico ou Pré-Cretâcico,
que se inicia cerca de 8 km a sudoeste de Arcoverde e avança nesta direçâo, até
o rio S. Francisco, onde toma o rumo sul e se estende para o Recôncavo Baiano.
Apresenta-se no Estado de Pernambuco, com o aspecto de uma "cunha" perfeitamente encaixada, que corta transversalmente o médio e baixo curso do rio Moxotó.
A sua topografiaé caracterizada por maiores ou menores elevaçôes tabulares à forma de mesetas, onde as encostas sào ingremes e os topos aplainados,
muito recortadas e erodidas, tendo na sua base um relevo dominantemente suave
ondulado. Como a mais importante elevaçâo desta bacia sedimentär, destaca-se
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à serra Negra, onde o clima c mais amerio e ûmido. Destacam-se também outras
âreas sedimentäres e de recobrimento de materiais residuais, como as de Mirandiba e Sâo José do Belmonte, onde o relevo é predominantemente suave ondulado com vales abertos e secos. Merecem çitaçao ainda as areas referentes as serras
do Olho d'Agua, Arara, do Caxias e Vermelha, onde predominam relevos forte
ondulado e montanhoso.
6 — CHAPADA DO ARARIPE
Essa enorme e continua mesa sedimentär cretâcica, bruscamente soerguida
• na regiâo nordestina, com uma metade pertencente ao Estado de Pernambuco,
esta delimitada por encostas normalmente ingremes e 'sobressaindo, em média,
j dos 500 m para os 650 à 700m de altitude (fig. 18).
Depois da Borborema, é a chapada do Araripe que comanda a rede de drenagem em Pernambuco, orientando nas suas encostas os cursos dos diversos rios
e riachos intermitentes do alto Sertâo, que descem nos degraus de pediplanos para
o S. Francisco. O maior deles é o rio da Brigida.
A chapada do Araripe apresenta um perfil nitidamente tabular, como uma
enorme mesa sedimentär residual, com seu topo dominantemente piano e encostas
ora mais, ora menos escarpadas.
As superficies vizinhas ao sopé da grande chapada estâo muito influenciadas pela deposiçâo de sedimentos, certamente dai Iransportados.
V — CLIMA
1 _ FATORES GEOGRAFICOS — O Estado localiza-se na costa E da America do Sul, estendendo-se do litoral atlântico para o interior, numa distância
aproximada de 720 km. Além desta grande extensâo no sentido leste-oeste, a Borborema e a presença de serras concorrem para que haja grande variaçâo climâtica, verificando-se acentuada diferenciaçào entre os indices pluviométricos.
2 — CLASSIFICAÇAO DO CLIMA — Nos trabalhos de levantamento de solos
executados pela DPP (Ex-EPFS) tern sido utilizada a Classificaçâo de Koeppen
(fig. 19), muito divulgada no Brasil devido a sua fâcil aplicaçâo, uma vez que os
- parâmetros utilizados, precipitaçâo e temperatura, sâo determinados pelas Estaçôes Climatológicas Ordinârias. A adoçâo da Classificaçâo de Gaussen (fig. 20)
permite um melhor relacionamento com as paisagens fitogeogrâficas. É mais
compléta, porém somente torna-se précisa em âreas em que as Estaçôes Climatológicas realizam observaçôes de "fenômenos diversos" que sâo os que determinam modificaçôes nos indices xerotérmicos, implicando portanto, num grande
volume de câlculos. Por estas razôes, a classificaçâo esboçada na fig. 20 esta de
acordo com os dados computados pelo Setor de Climatologia da FIBGE e que
constituiram base para outros trabalhos jâ publicados. Tratando-se de estudos climatológicos para efeito de pesquisas pedológicas, independente da classificaçâo
adotada, deverâo merecer atençào especial os traçados referentes ao indice de
umidade (fig. 30). Para o caso do levantamento de solos de carâter generalizado, no que se réfère a dados climatológicos, tais indices parecem ser suficientes.
Os pontos considerados nas diversas figuras, que se seguem, foram: 1 — Goiana;
2 — Nazaré da Mata; 3 — Recife; 4 — Escada; 5 — Barreiros; 6 — Surubim;
7 — Caruaru; 8 — Brejo de Madré de Deus; 9 — Pesqueira; 10 — Garanhuns;
11 — Correntes; -\2 — Triunfo; 13 — Floresta;. 14 — Cabrobó; 15 — Araripina.
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2.1 — Classlficaçào de Koeppen — Àplicando-se a classificaçâo em Pernam j
buco (fig. 19) verifica-se a existência das areas ou zonas climâticas A, B e C,
admitidos os tipos e variedades: As', Ams', Aw' BSwh', BSw'h', BSs'h', Cw'a c
Cs'a.
2.2 — Classificaçâo de Gaussen — Sâo admitidos as Sub-Regiôes com as
Modalidades: 3dTh, 3cTh, 3bTh: 3aTh, 4aTh, 4bTh, 4cTh e 2b (fig. 20).
3 — CIRCULACÄÖ
3.1 — Massas de Ar — Em todo o território brasileiro verificam-se quatro
tipos principals de perïodos chuvosos: 1) chuvas de veräo; 2) chuvas de outono;
3) chuvas de inverno; 4) chuvas uniformemente distribuidas. O predominio das
massas de ar, associado a outros fatores é que define a intensidade e época de
ocorrência. Em Pernambuco, o predominio da Massa Equatorial Continental
(mEc), quente e ümida, ocasiona, a oeste do Estado, chuvas de veräo. A descida
da Massa Equatorial Norte (mEn) com a incorporaçâo das calmarias equatoriais
e os ah'sios do hemisfério norte, ocasionam as chuvas que se iniciam no veräo e
tem um mâximo no outono. O domînio absolute da Massa Equatorial Atlântica
(mEa), caracterizado pelo alisios do hemisfério sul que sofrem reforço com as
invasôes das massas polares, ocasionam as chuvas de inverno. A rigor, as mesmas se tornam mais definidas de Recife para o sul.
4 _ EVOLUCÄO DOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS
4.1 — Temperatura — As isotermas representativas das médias anuais (fig.
21) variam de 26°C a 22°C. No mes mais quente, fevereiro (fig. 22), verifica-se a mesma evoluçâo. O mes mais frio é julho (fig. 23). A minima absoluta (fig. 24) é
representada pela isolinea de 10°C.
4.2 — Precipitaçâo — Graficamente, em todo o Estado, as precipitaçôes pluviométricas variam entre os totais médios anuais de 400mm a 2.000mm (fig. 25).
4.3 — Indice de umidade — Os indices representativos (fig. 30) variam de
+ 20 a — 40.
5 — DISTRIBUIÇAO DOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS — Para meIhor interpretaçao a anâlise sera feita considerando-se très zonas: Litoral e Mata,
Agreste e Sertào. Os elementos serâo: temperatura, precipitaçâo e indice de umidade. Com referência a este ultimo, cabe ressaltar a impropriedade da classificaçâo. Nâo se trata propriamente de um elemento mas sim de uma resultante de
diversos parâmetros, porém, a importância que o mesmo représenta para o estudo de solos, por si só, justifica a inclusâo.
5.1 — Temperatura — A pequena amplitude térmica anual observada é decorrente da baixa latitude. A oscilaçao anual da temperatura é muito pequena,
tornando-se a variaçao diurna o fator mais prépondérante. Pode-se mesmo afirmar que nâo existe uma caracterizaçao sazonal por efeito da temperatura.
5.1.1 — Zona do Litoral e Mata — Estarâo englobadas como tal a zona da
Mata Norte, Grande Recife e zona da Mata Sul. A parte mais próxima ao litoral
acusa temperaturas médias anuais maiores que 24°C. Isolinea com tal numeral
corta os municfpios de També, Carpina, Vitória de Santo Antâo, Escada e Rio Formoso (fig. 21). A parte W deverâ acusar temperatura próxima ao mesmo valor.
Os meses mais quentes (fevereiro, Janeiro), registram temperaturas entre 24°C
e 26°C (fig. 22). O mes mais frio (julho) acusa temperaturas entre 24°C e 22°C,
estanclo o maior extremo compreendendo a parte litorânea da zona da Mata Norte.
59

As menores temperaturas (minimas absoiutas), säo encontradas no sul da area
(fig. 24), estando compreendidas entre 10°C e 12°C. No extremo NE da zona da
Mata Norte, oscilam próximas a 14°C, nas areas serranas.
5.1.2 — Zona do Agreste — Estarâo englobadas como tal o Agreste NorteOriental, Agreste Centro-Ocidental e Agreste Meridional. As temperaturas anuais
médias oscilam proximas a 24°C, sendo que no Agreste-Meridional, na area de Garanhuns säo encontradas as isotermas de 22°C. Proximo a Bom Conselho, também,
encontram-se areas com condiçoes próximas as da zona da Mata Norte (fig. 21).
Nos meses mais quentes (fevereiro, Janeiro), säo observadas as mesmas variaçôes
com maior expansäo da isolinea de 22°C (fig. 22). No mes mais frio a area fica
cortada pela isolmea de 20°C, ficando as areas mais aquecidas situadas a E. Proximo a Garanhuns e Triunfo (fig. 23) registram-se temperaturas inferiores a 18°C
que garantem a classificaçâo da area como zona C. As temperaturas minimas absoiutas (fig. 24) registradas na area estâo compreendidas pela isoli'nea de numeral 10.
5.1.3 — Zona do Sertäo — Estào englobadas como tal o Sertâo do Araripe,
Sertäo Central, Sertâo do Pajeü, Sertäo do Moxotó. As temperaturas anuais médias (fig. 21) variam de 24°C para 26°C, com gradiente voltado para o litoral. No
Sertâo do Araripe, Sertäo Central, parte NVV e W, respectivamente do Sertäo do
Pajeû e Sertâo do Säo Francisco, registram-se as maiores temperaturas do Estado. No mes mais quente (fevereiro) a area fica compreendida pelas isolineas
26°C e 22°C, devendo, possivelmente a isolinea de maior numeral localizar-se na
parte S do Sertâo do Säo Francisco (fig. 22). O gradiente da temperatura é no
sentido N-S. O mes mais frio (julho) esta compreendido entre 20°C e 26°C com
gradiente para o litoral (fig. 23). As temperaturas minimas absoiutas registradas
situam-se entre 12°C e 14°C, com menores valores atingindo o extremo W do Sertäo do Säo Francisco e o extremo S do Sertäo do Moxotó (fig. 24).
Para o extremo oeste da zona do Sertäo näo existem dados "normais". A
"média de confiança" de 22,5° para o periodo 1952-65 (Araripina) indica a possibilidade da existência de isolmea de numeral 24, acompanhando, aproximadamente, a chapada do Araripe.
5.2 — Precipitaçào — Os estudos realizados tiveram como base as observaçôes realizadas no periodo 1935-1958. Os dados foram os computados pela Divisâo
de Hidrologia da SUDENE que supervisiona as Estaçoes Meteorológicas da Regiäo
Nordeste. Cabe acrescentar que o Ultimo periodo convencional para câleulo das
normais, estabelecido pela Organizaçâo Meteorológica Mundial (OMM) é o de 19311960. Em se tratando de precipitaçâo, evaporaçâo, insolaçâo e nebulosidade, mesmo para periodos "normais" (30 anos de observaçao), se verificam afastamento
de curvas. Para os pontos onde havia "normais" calculadas, com base na anâlise
do conjunto, foi feito reajustamento das isolineas (fig. 25).
5.2.1 — Zona do Litoral e Mata — É uma zona umida caracterizada pelas
precipitaçôes costeiras e mâximas nos meses de inverno, sendo que estas ultimas
mais se acentuam a partir de Recife. Na zona da Mata Sul a estaçao seca é de
pequena duraçao sendo compensada pelos totais elevados da precipitaçâo. Em
Olinda, verifica-se um total anual de 1.763mm, que aumenta para 2.250mm, em
Goiana. Na zona da Mata Norte, as chuvas decrescem mais rapidamente para o
interior, que na zona da Mata Sul, onde a faixa ûmida é mais larga. A duraçao
da estaçâo seca é de 2 a 4 meses, aumentando para a zona do Agreste, onde atinge
5 meses ou pouco mais nas âreas mais secas A época seca estende-se de setem-

bro ou putubro até dezembro ou Janeiro (fig. 26). Na zona da Mata Norte o trimestre mais chuvoso é abril, maio e junho. Na zona da Mata Sul é maio, junho
e julho (fig. 27).
5.2.2 — Zona do Agreste — O Agreste é zona de transiçâo situada entre a
zona ûmida costeira e a zona semi-ârida do interior (Sertâo). Nela ainda se faz
sentir, em parte, influência do clima vigente na zona do Litoral e Mata, verificando-se precipitaçôes mâximas no outono ou outono-inverno. Os totais anuais
prédominantes oscilam de 650 mm a 900 mm, havendo uma ârea mais favorecida
que estende-se um pouco para a parte SE do Agreste Meridional, compreendendo Garanhuns com um total de 1.333 mm (fig. 25). As âreas mais secas do Agreste ocorrem em Jataüba (limite norte com a Paraiba), onde a caatinga e os solos
assemelham-se aos do Sertâo e as precipitaçôes médias anuais sâo da ordern de 500
a 600 mm. A estaçâo seca varia de 5 a 7 meses, estendendQ-se de agosto ou setembro até Janeiro ou fevereiro (fig. 26). As maiores precipitaçôes ocorrem de abril
a junho ou julho.
5.2.3 — Zona do Sertâo — As precipitaçôes sào baixas e irreguläres e o regime pluviométrico nâo é o mesmo em toda a zona. A semi-aridez é bem acentuada na parte mais baixa próxima ao rio Sâo Francisco e na bacia do Jatobâ, onde
dominam totais anuais entre 400 mm e 500 mm, registrando em Cabrobó urn total
de 440 mm (fig. 25). Para o norte as precipitaçôes aumentam, atingindo média
de 750 mm. As chuvas sào escassas no baixo Sâo Francisco, distribuindo-se com
acentuada irregularidade, näo só anualmente, mas também mensalmente. Em
Triunfo as precipitaçôes säo da ordern de 1.230 mm. A estaçâo seca na zona semiârida é de 7 a 10 meses, coincidindo o periodo de chuvas com os meses de fevereiro e março (figs. 26 e 27).
5.3 — Indice de umidade — Constitui o dado em anâlise urn dos mais importantes para os trabalhos de levantamento de solos, uma vez que a 'formula
preconizada por Thornthvvaite inlroduzindo meios para determinaçâo de excedente e deficiência hi'drica, praticamente estabelece os relacionamentos com a temperatura, precipitaçâo, evapotranspiraçâo potencial (fig. 28) evapotranspiraçâo
real (fig. 29). As correlaçôes entre as altas temperaturas e as precipitaçôes abundantes, obviamente, estarâo definidas, permitindo uma quase superposiçâo entre
os mais altos indices obtidos e as zonas de florestas. É a seguinte a formula
100 EXC. — 60 DEF.
proposta Im =
. Na formula temos a considerar: lm (inEP
dice de umidade ou indice hi'drico); EXC. (excedente anual), significa âgua —
diferença entre a precipitaçâo e a evapotranspiraçâo potencial; DEF. (deficiência
anual), représenta âgua — diferença entre a evapotranspiraçâo potencial e a real.
A evapotranspiraçâo potencial é definida como a quantidade de âgua que é perdida por lim solo inteiramente vegetado, se no solo, em todo o periodo, houver
âgua em disponibilidade. A perda corresponde à âgua que se évapora do solo e
transpira das plantas. Evapotranspiraçâo real (fig. 29) é a quantidade de âgua
que, nas condiçôes existentes, é transpirada pelas plantas e se évapora do solo.
Os traçados das figuras 28, 29 e 30 foram fei tos com os dados fornecidos pela Seçâo de Consultas (SECON) do Departamento Nacional de Meteorologia (DEMET).
Numerais superiores a 100 indicam clima superümido; entre 100 e 20, ûmido; entre 20 e 0 subûmido; entre 0 e —20, seco; entre —20 e —40, semi-ârido (fig. 30).
Cabe acrescentar que com relaçâo ao intervalo 0 — 100, tanto poderâ ser encontrado a vegetaçâo florestal como o cerrado.
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5.3.1 — Zona do Litoral e Mata — Os indices variam de 0 a 20, com maior
numeral voltado para a costa. Na area do Grande Recife acusa um maior pronunciamento da curva (fig. 30).
5.3.2 — Zona do Agreste — Os indices variam de 0 a — 20 com os menores
valores relativos em areas próximas a zona do Sertâo (fig. 30).
5.3.3 — Zona do Sertäo — Os indices variam de —20 a —40 com os menores valores relativos nas areas do Baixo Sao Francisco (fig. 30).
6 — DISTRIBUICÄO REGIONAL DOS CLIMAS
6.1 — Classificaçào de Koeppen — Nesta classificaçào (fig. 19), o elemento
temperatura é que diferencia a zona A da zona C. Sera C quando a temperatura
média do mes mais frio for inferior a 18°C. O relacionamento de precipitaçào
anual com a temperatura permitirâ, de forma aproximada, diferenciar as âreas
de clima B. Para temperaturas médias de 27°C, deverâo subsistir âreas de precipitaçôes menores de 750 mm. De acordo com estudos realizados na DPP, correspondem a indice de Thornthwaite com numerals de —25 a —45.
6.1.1 — Ams' — (Clima tropical chuvoso, de monçao corn verào seco e menos de 60 mm no mes mais seco; precipitaçào pluviométrica com total anual muito elevado devido as chuvas de monçao). Ocorre na parte da zona da Mata mais
próxima ao litoral, com faixa que se estranguJa na altura do Grande Recife e linha
demarcatória cortando os municipios de Barreiras, Rio Formoso, Ipojuca, Cabo
(na parte sul do Recife) e Igarassu e Goiana na zona da Mata Norte.
6.1.2 — As' — (Clima tropical chuvoso com verâo seco. A estaçâo chuvosa
se adianta para o outono, antes do inverno). Ocorre a partir de linha demarcatória mencionada no item anterior e se estende até a que corta Surubim, Caruaru,
Sâo Bento do Una, Pesqueira, Buique e Äguas Belas. Deve ocorrer também no
Brejo da Madré de Deus.
6.1.3 — Cs'a — (Clima mesotérmico corn verâo seco e quente
Ocorre em Garanhuns e talvez, em Taquaritinga do Norte.

continental).

6.1.4 — BSs'h' — (Clima muito quente, semi-drido, tipo estepe. A estaçâo
chuvosa se adianta para o outono, antes do inverno. O mes mais frio, julho, è
superior a 18°C). Se estende desde o limite W da ârea As' até a linha que corta
Sertânia, Custódia e Petrolândia.
6.1.5 — BSw'h' — (Clima
chuvosa se atrasa para o outono
frio). Esta compreendido entre
Salgueiro, Cabrobó, Sâo José do
pio de Araripina.

muito quente, semi-drido, tipo estepe. A estaçâo
— Temperatura superior a 18°C para o mes mais
extremo W do. tipo BSs'h' e a linha que corta
Belmonte e segue para oeste cortando o munici-

6.1.6 — BSwh' (Clima muito quente e semi-drido, tipo estepe. Estaçâo chuvosa nó verâo — Forte evaporaçao do verâo em conseqilência das altas temperaturas. Mes mais frio com temperatura superior a 18"C). Se estende desde o extremo W da area BSvv'h' até limite W do Estado.
6.1.7 — Aw' (Clima tropical chuvoso com inverno seco. A estaçâo chuvosa
se atrasa para o outono). Ocorre em pequena ârea próxima de Triunfo e N de
Exu.
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6.1.8 — Cw'a (Clima mesotérmico com inverno seco e veräo chuvoso. O
mês mais seco tem menos de 0,1 mm de precipitaçào do mes mais ûmido do veräo). Ocorre em areas próximas a Triunfo.
6.2 — Classificaçâo de Gaussen — A aplicaçâo desta classificaçâo na determinaçâo das regiôes bioclimâticas foi feita procurando-se ajustar os traçados constantes neste trabalho com os estudos citados no item 2. O método de Gaussen
fundamenta-se no ritmo das temperaturas e das precipitaçôes durante o ano, utilizando médias mensais e considerando os estados favorâveis e desfavorâveis à
l'egetaçâo, ou seja, os pen'odos secos, ümidos, quentes e frios. Compreende a
determinaçào do periodo seco e do indice xerotérmico. Na conceituaçâo adotada
temos que considerar: mes seco e periodo seco, intensidade do periodo seco e
indice xerotérmico, mes quente e periodo quente. Mes seco é aquele cujo total
de precipitaçào (mm) é igual ou inferior ao dobro da temperatura (graus centigrados). Periodo seco é a sucessâo de meses secos. Indice xerotérmico représenta o numero de dias biologicamente secos. Mes quente é aquele em que as
médias mensais sâo superiores a 20"C. Periodo quente é a sucessâo de meses
quentes (fig. 20).
6.2.1 — 3dTh (Mediterrâneo- quente ou Nordestino subseco. Seca de veräo.
Indice xerotérmico entre 0 e 40. Numero de meses secos 1 a 3. Mes mais frio
com temperatura superior a 15°C). Ë o clima dominante na zona ûmida costeira,
onde a vegetaçâo natural dominante é constituida por florestas subperenifólias.
Ocorrem manchas de cerrado subperenifólio. A sub-regiâo em apreço, na mesma
modalidade, deve estender-se as âreas próximas a Garanhuns. Nas transiçôes para
o 3cTh é que surgem florestas subcaducifólias.
6.2.2 — 3cTh (Mediterrâneo quente. ou Nordestino de seca atenuada. Seca
de veräo. Indice xerotérmico entre 40 e 100. Numero dé meses secos 3 a 5. Mes
mais frio com temperatura superior a 15"C). Domina na zona do Agreste e parte
da zona da Mata (parte menos ümida). A vegetaçâo é a de caatinga hipoxerófila,
ou seja, de carâter seco bastante atenuado e de florestas caducifólias e subcaducifólias na transiçâo para a zona ûmida costeira.
6.2.3 — 3bTh (Mediterrâneo quente ou Nordestino de seca média. Seca de
veräo: Indice xerotérmico entre 100 e 150. Numero de meses secos 5 a 6. Mes
mais frio com temperatura superior a 15°C). Compreende uma ârea que se estende
de Âguas Belas para o Norte, passando entre Tupanatinga e Buique, atingindo
Arcoverde. O limite E da ârea é constituida pela linha demarcatória da area 3cTh.
Ocupa, também, parte da zona do Agreste, compreendendo o Agreste Norte-Ocidental e a parte NE do Agreste Centro-Ocidental. Por correlaçâo é de admitir-se
a existência de pequenas manchas na serra de Tacaratu e em Timbaûba. A vegetaçâo é predominantemente de transiçâo entre caatinga hiperxerófila e hipoxerófila. Em geral tem porte arbóreo.
6.2.4 — 3aTh (Mediterrâneo quente ou Nordestino de seca acentuada. Seca
de veräo. Indice xerotérmico entre 150 e 200. Numero de meses secos 7 a 8. Mês
mais frio com temperatura superior a 15°C). O ocorrência deste bioclima restringe-se a uma faixa que se estende na zona do Sertâo de Petrolândia a Inajâ para
Nordeste, passando por Ibimirim e penetrando na Paraiba no trecho compreendido entre Sertânia e Arcoverde, voltando a ocorrer ao norte da zona do Agreste
em Jataüba e adjacências. A vegetaçâo é de caatinga hiperxerófila na maior parte
da area.
6.2.5 — 4aTh (Tropical quente de seca atenuada. Seca de inverno. Indice
xerotérmico entre 150 e 200. Numéro de meses secos 7 a 8. Mês mais frio com
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temperatura superior a J5"C). Este clima ocupa a quase totalidade da zona do
Sertâo, excluindo parte S do Sertâo de Sâo Francisco e pequenas areas à NE do
Sertâo do Araripe e Sertâo do Pajeû. A vegetaçâo prédominante é a caatinga hiperxerófila.
6.2.6 — 4bTh (Tropical guente de seca média. Seca de inverno. Indice xerotcrmico entre 100 e 150. Numéro de meses secos 5 a 6. Mes mais frio com temperatura superior a 15°C). Este clima compreende pequena parte da chapada do
Araripe no Sertâo do mesmo nome e ârea próxima ao maciço de Triunfo.
6.2.7 — 4cTh (Tropical quente de seca atenuada. Seca de inverno. Indice
xelotérmico entre 40 e 100. Numero de meses secos 3 a 4. Mes mais frio com
temperatura superior a 15°C). Ocorre em pequena mancha junto a Triunfo. A
vegetaçâo é de floresta subcaducifólia.
6.2.8 — 2b (Subdesértico quente de tendência tropical. Indice xerotérmico
entre 200 e 300. Numero de meses secos de 9 a 11. Temperatura do mes mais frio
superior a 15°C). Ocorre nas margens do rio Sâo Francisco, no trech'o compreendido entre Petrolina e Petrolândia. A vegetaçâo é do tipo caatinga hiperxerófila
aberta ou pouco densa de carâter xerófilo muito acentuado.
VI — VEGETAÇÂO
Dentre as formaçoes végétais de Pernambuco, podem ser destacadas, generalizadamente, as caatingas que predominant nas zonas do Sertâo e Agreste e as
tlorestas que têm por "habitat" principal a zona costeira e partes ümidas do interior. Outras formaçoes végétais menos expressivas ocorrem também no Estado,
conforme pode ser verificado através da esquematizaçâo que se segue.
Neste esboço da vegetaçâo de Pernambuco (fig. 31), procurou-se descrever
as principais formaçoes, suas relaçôes com os principais solos mapeados e, sempre que possïvel, sua distribuiçâo geogrâfica.

1 — FORMAÇOES FLORESTAIS

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Floresta perenifolia de restinga
Floresta perenifolia de vârzea
Floresta subperenifólia
Floresta subcaducifólia
Floresta caducifólia
Manguesais (Floresta de alagados litorâneos — D.A. Lima, 1961).
1.7 Formaçoes florestais secundârias
1.8 Vegetaçâo de transiçâo floresta/caatinga
(carrasco)

2 — CAATINGAS

2.1
2.2

Hipoxerófila
Hiperxerófila

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Formaçoes das praias
Campos de restingas
Campos de vârzea
Campos antrópicos
Formaçoes rupestres (ruplcolas)

3 — CERRADOS

4 — CAMPOS E OUTRAS
FORMAÇOES
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Fig. 32
Aspecto de floresta subperenifólia em area de PODZÔLICO VERMELHO
AMARELO orto (PV1). Municfpio de Säo Lourenço da Mata.

Fig. 33
Vegetaçao de floresta subcaducifólia em area de TERRA ROXA
ESTRUTURADA EUTRÖFICA (Associacäo PE2). Municipio de Vicência.

Fig. 34
Aspecto de vegetaçâo em area de BRUNO NAO CÂLCICO planossólico fase
fioresta caducifólia relevo forte ondulado (Associacäo NC5). Munici'pio de
Timbaüba.

Fig. 35
Aspecto de vegetaçâo de mangues em areas ribeirinhas do rio Jaboatäo.
Munici'pio de Cabo.

1 — FORMACÖES FLORESTAIS
Estâo incluidas neste item as principals formaçôes florestais, excluindo-se
as caatingas que apesar de poderem chegar a constituir florestas, sâo descritas
em itens especi'ficos.
1.1 — Floresta perenifólia de restinga — Corresponde à vegetaçâo descrita
por D.A. Lima (1961) (8), sob a designaçâo de floresta estacional perenifólia de
. restinga e terraços litorâneos. Sua localizaçâo diz respeito aos terraços arenosos holocênicos da baixada litorânea e difere das formaçôes florestais dos terrenos cristalinos e tabuleiros costeiros pliocênicos, notadamente pelo menor porte,
menor pujança, bem como pela fisionomia e composiçâo floristica (fig.31A). Relaciona-se com as classes de solos Areias Quartzosas Marinhas Distróficas e Podzol
Hidromórfico. Formaçâo relativamente pouco densa, com ârvores de porte em torno
de 12-15 métros, troncos finos, ramificaçâo geralmente baixa, caules muitas vezes
tortuosos e copas irreguläres. No estrato arbóreo destacam-se Anacardium occidentale L. (cajueiro); Tabebuia roseo-alba (Ridley) Sandvv. (pau-d'arco-roxo);
Andira nitida Mart, (angelim); Ocotea sp. (louro) e outras. As epifitas sâo raras,
tendo sido constatado Cattleya sp. e alguns Philodendron spp. (imbés).
1.2 — Floresta perenifólia de vârzea — Vegetaçâo também conhecida sob as
designaçôes de "mata ciliar", "floresta galeria" e "floresta ribeirinha". Relaciona-se com a floresta subperenifólia. Ocorre nas margens de alguns cursos
d'âgua, periferia de brejos, bem como em baixadas ümidas e alagadas.
É constitufda por formaçâo higrófila, densa, de porte, médio, com predominância de ârvores com troncos finos. Nesta vegetaçâo foram constatadas, Caraipa sp. (camaçari); Erythrina sp. (mulungu); sendo fréquentes nas margens
de alguns cursos d'âgua os (ingâs) Inga sp. Esta vegetaçâo relaciona-se, principalmente, com Solos Aluviais Distróficos e Eutróficos da zona do Litoral e
Mata.
1.3 — Floresta subperenifólia — É uma formaçâo densa, alta (20-30 m), rica
em espécies e que ainda hoje, ocupa area representativa da zona ümida costeira
(fig. 32).
Cedendo lugar, cada vez mais, à cultura da cana-de-açûcar, esta vegetaçâo
avança para sudoeste até Correntes por uma regiâo de cotas elevadas e ûmida
ou, pelos mesmos motivos, aparece isoladamente, no municipio de Garanhuns e
na serra do Bituri entre os municipios de Brejo da Madré de Deus e Belo Jardim
onde, também, as temperaturas sâo mais amenas e o clima é ûmido. Na faixa
mais ümida próxima ao mar, relacionada com o clima Ams', e em parte do municipio de Sâo Vicente Ferrer no norte do Estado, nota-se um outro facies desta
formaçâo, mais ûmido e mais rico em epifitas, musgos, lfquens e bromeliâceas enquadrando-se, por certo, dentro da floresta perenifólia.
Esta formaçâo, que domina na zona do Litoral e Mata, relaciona-se, entre
outros solos, com: Podzólico Vermelho Amarelo orto, Podzólico Vermelho Amarelo com argila de atividade alta textura argilosa, Podzólico Vermelho Amarelo
latossólico textura argilosa, Podzólico Vermelho Amarelo abruptico plinthico textura argilosa, Podzólico Vermelho Amarelo latossólico textura média, Latosol Vermelho Amarelo Distrófico textura argilosa, Latosol Vermelho Amarelo Distrófico
com A proeminente textura argilosa e Latosol Vermelho Amarelo Distrófico hûmico. As âreas de sua ocorrência têm o relevo variando de piano a montanhoso.
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Entre as especies que compöem os seus estratos arbóreos podem ser citadas
a Parkia pendula Benth. (visgueiro); Sloanea obtusifolia (Moric). Schum. (marmajuda); Bowdichia virgilioides H.B.K. (sucupira); Byrsonima sericea DC. (mûri ci-da-mata); Sclerolobium densiflorum Benth. (ingâ-de-porco); Gallezia goraze.ma Moq. (pau-d'alho) e outras. Especies das Orchidaceae como as dos gêneros
Oncidium, Encyclia e Catasetum também aparecem nestas matas.
1 4 — Floresta subcaducifólia — Corresponde, em parte, à "mata-seca" descrita por Vasconcelos Sobrinho (1949) (139), Dârdano de A. Lima (1560) (7) e à
"floresta estacional caducifólia costeira", também descrita por este mesmo autor (1961) (8).
Apesar de ocorrer na ârea mais intensamente devasfada da regiâo, pode-se
verificar pelos seus remanescentes que esta formaçâo cobriu principalmente grande parte do setor nordeste do Estado, compréendendo a faixa de transiçâo entre
a zona ûmida costeira e o agreste subümido. Formaçâo mesófila, com porte em
torno de 20 métros (estrato mais alto) que apresenta, como caracterfstica importante, a perda das folhas de parte significativa de seus componentes, notadamente do estrato arbóreo (fig. 33).
A fisionomia desta vegetaçâo pode confundir-se com a da floresta subperenifólia durante a época chuvosa, entretanto, no perfodo seco torna-se inconfundi'vel, com âivores desfolhadas e aspecto seco. As ârvores possuem, em gérai,
troncos retos e esgalhamento alto, muitas copas em parasol no primeiro estrato
e folhas predominantemente pequenas. O tapete herbâceo é ralo com ocorrência
de espécies das famflias Gramineae e Bromeliaceae.
Entre as espécies arbóreas mais caracten'sticas, destacam-se: Tabebuia chry
sotricha (Mart, ex DC.) Standley (pau-d'arco-amarelo); Caesalpinia echinata Lam.
(pau-brasil); Pithecolobium sp; Cordia sp; Plathymenia foliolosa Benth. (amarelo); Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb (pau-d'arco-roxo); e Pithecolobium
polycephalum Benth. (camondongo). Em âreas situadas mais para o interior, tal
formaçâo aparece ocupando as partes mais altas de algumas serras onde espécies como Bowdichia virgilioides H.B.K. (sucupira); Manilkara rufula (Miq.)
Lam. (maçaranduba); Inga subnuda Salzm. ex Benth. (ingazeiro) e Cordia trichotoma (Veil.) Arrab. ex Steud. (frei-jorge), entre outras, também aparecem.
Esta formaçâo relaciona-se com as seguintes classes de solos: Podzólico
Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico orto, Podzólico Veimelho Amarelo Equivalente Eutrófico com A proeminente textura argilosa, Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico abrüptico textura argilosa, Latosol Vermelho Amarelo
Eutrófico textura média, Latosol Vermelho Amarelo Eutrófico hûmico textura
àrgilosa, Brunizem Avermelhado e Terra Roxa Estruturada Eutrófica.
1.5 — Floresta caducifólia — Esta formaçâo, por certo, deve ter ocupado
maiores extensöes da ârea do Estado. Atualmente, devido a exploraçâo sempre
constante de suas melhores madeiras, tende a desaparecer, jâ sendo limitados os
seus pontos de ocorrência. Remanescentes da floresta caducifólia sâo encontrados em pequenas âreas no municipio de Timbaûba e em pontos isolados nos municipios de Buique, Riacho das Almas e Itaiba entre outros. Tal formaçâo esta
felacionada, principalmente, com as classes de solos: Bruno Nâo Câlcico planossólico com relevo que vai do suave ondulado até forte ondulado e Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico textura média cascalhenta em ârea de relévo forte ondulado.
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- -As-suas espécies alcançam o maior porte em torno de 10 métros (fig. 34)
e säo, como principals, Astronium urundeuva (aroeira); Ziziphus joazeiro Marti
(juazeiro); Schinopsis brasiliensis Engl. (braûna); Anadenanthera macrocarpa
(Benth) Brenan (angico); Enterolobium contortisiliquum (Veil.) Morong. (timbaûba); Tabebuia chrysotricha (Mart, ex DC.) Standley (pau-d'arco-amarelo);
Syagrus oleraceae (Mart.) Becc. (catolé), Cereus.sp. (mandacaru) e outras.
1.6 — Manguesais (Floresta de alagados litorâneos — D.A. Lima (1961) (8)
— Sâo formacöes lenhosas de aspecto caracterfstico, que vegetam nos terrenos
lamacentos alagados da orla man'tima, margens de lagoas litorâneas e desembocaduras de rios, normalmente sob influência das mares tendo, por isto, salinidade
(fig. 35). Incluem-se dentro das formacöes florestais pelas suas espécies Rhizophora mangle L. (mangue vermelho ou mangue sapateiro), Avicennia nitida Jacq.
(mangue canoé), Avicennia schaueriana Stap. et Lechman e Laguncülaria racemosa Gaertn. (mangue branco), ao atingirem porte arbóreo e disposiçâo mais ou
menos densa.
Os manguesais apresentam feiçâo caracteristica, constitufdos, muitas vezes, de uma só espécie. Os componentes sâo bastantes ramificados, sobressaindose o aspecto das raizes adventicias que formam escoras no terreno frouxo constituindo denso emaranhado; apresentam folhas espessas e coriâceas e por vezès, nas suas margens, ocorre a espécie Acrosticum aureum L. (samambaia). Relacionam-se com Solos Indiscriminados de Mangues textura indiscriminadà.
1.7 — Formacöes florestais secunddrias (matas secundârias, capoeirôes, capoeiras e carrascos) — Esta vegetaçâo relaciona-se mais com a zona ûmida costeira e résulta das espécies que por germinaçâo das sementes ou rebrotaçâo dos
troncos, surgiram após a derrubada de vegetaçâo natural juntamente com muitas
outras, tidâs como invasoras. Estas têm as familias Palmae e Melastomataceae
como componentes principals do estrato arbóreo-arbustivo bem como Cecropia
sp. (imbaûbas); no substrato rasteiro é comum espécies localmente conhecidas
por chumbinho, relôgio, malicia, vassourinha-de-botâo (Borreria sp., Trichogonia
melissaefolia (DC.) Matt.) e outras.
A formaçâo tida como carrasco, parece constituir uma vegetaçâo de transiçâo. Assim, nos tabuleiros costeiros do Terciârio, na vegetaçâo conhecida por
carrasco constata-se a interpenetraçâo de espécie de duas formacöes distintas:
floresta subperenifólia e cerrado. As capoeiras do agreste e sertâo nâo foram enquadradas dentro destas formacöes florestais secundârias.
1.8 — Vegetaçâo de transiçao floresta/'caatinga (carrasco) — Diz respeito à
vegetaçâo predominantemente caducifôlia que domina nas partes central e oeste
da chapada do Araripe. A sua fisionomia nâo é bem definida e localmente é, por
muitos, chamada de "carrasco".
É uma vegetaçâo arbustiva e arbóreo-arbustiva, densa, com bastante plantas
espinhosas.
Nota-se uma mistura de espécies de caatinga, mata e também de cerrado,
podendo-se destacar as conhecidas vulgarmente por visgueiros do araripe, faveira,
pau-d'óleo, pequizeiro, mangabeira, amarelo, angelim, catingueira, sabiâ, jurema,
câssia, cidreira, lagarteiro, banha, cambui, guabiraba e araçâ-de-veado.
Possivelmente com melhor estudo da vegetaçâo desta ârea e de tantas outras que lhe sâo correlatas, o termo "carrasco" venha a ser usado em definitivo
para qualificar este tipo de formaçâo vegetal, embora mesmo com significado
aihda- âmplo e generalizado.
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Sob esta vegetaçâo, na chapada do Araripe, prédomina Latosol Vermelho
Amarelo Distrófico.
2 — CAATINGAS
Sâo formaçôes fisionomicamente diferenciadas que têm como "habitat" as
rëgiôes semi-âridas ou • de aridez mais atenuada do Estado ocupando, aproximadamente, 5/6 de sua area onde as famïlias Cactaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae,
Leguminoseae, Bromeliaceae e Palmae sào tidas como as principals. Sâo formaçôes lenhosas, xerófilas e espinhosas, que se caracterizam pela queda das folhas
de praticamente todos os componentes durante o perîodo seco. Relacionam-se, em
parte, em sua caducidade e algumas espécies, com a floresta caducifólia, podendo esta ser considerada uma de suas variaçôes em porte e densidade, a caatinga
arbórea.
Ainda que diferenças sejam notadas nas caatingas, em densidade (densa,
pouco densa e aberta) e porte (arbórea, arbóreo-arbustiva e arbustiva), apenas
uma divisâo para elas, aqui, é feita: hipoxerófila e hiperxerófila.
Esta divisâo foi baseada no maior ou menor grau de xerofitismo da vegetaçâo, o quai esta relacionado com as condiçôes climâticas vigentes nas zonas do
Sertäo e Agreste.
2.1 — Caatinga hipoxerófila — É a caatinga de carâter xerófilo menos acentuado (fig. 36), quando relacionada com a hiperxeróf ila. Prédomina na zona do
Agreste, entre os municipios de Bom Jardim, Limoeiro, Gravatâ, Bom Conselho
e Arcoverde. É geralmente mais densa e em sua ârea as chuvas se distribuem
menos irregularmente e em totais mais elevados que na caatinga hiperxerófila
(zona do Sertâo). Seu porte é predominantemente arbustivo ou arbóreo-arbustivo
e em seu estrato rasteiro as espécies de Gramineae e Cyperaceae dào lugar as de
Bromeliaceae e Cactaceae.
Esta formaçâo também aparece em plena zona do Sertâo como é o caso
do sopé da chapada do Araripe e nas partes mais elevadas de um cordâô de elevaçôes denominadas "serras" que. separam Pernambuco e Paraiba à altura dos
meridianos 37° e 38° oeste de Greenwich.
Entre as espécies principais encontradas no Agreste tem-se, das Leguminoseae, Cassia excelsa Schrad. (canafistula), Parkinsonia aculeata L. (turco), Erythrina velutina Willd. (mulungu), Mimosa hostilis Benth (jurema prêta), Mimosa sp. (espinheiro ou unha-de-gato), Anadenanthera macrocarpa (angico); das
Bromeliaceae, Tillandsia sp., Bromelia laciniosa Mart, (macambira); das Anacardiaceae, Spondias tuberosa Arruda (imbuzeiro), Schinopsis brasiliensis Engl.
(braüna); das Euphorbiaceae, Croton sp. (marmeleiro), Cnidoscolus urens (urtiga). Das Capparidaceae, os (tapiazeiros) Cratoeva tapia, jâ têm uma boa distribuiçâo na ârea, principalmente em sua parte nordeste. Também é comum no
Agreste espécies vulgarmente conhecidas por velame, sacatinga e alecrim.
Em grande parte da ârea ocupada pelo Regosol Distrófico com fragipan nos
municipios de Garanhuns, Caetés e Pedra, aparece um grande numero de Syagrus
coronata (ouricuri) como que constituindo uma nova formaçâo vegetal.
A caatinga hipoxerófila na zona do Agreste jâ se encontra bastante alterada
pela presença, cada vez maior, da atividade humana. Tal formaçâo végéta prin68
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cipalmente, sobre as seguintes classes de solos: Pianosol Solódico com A fraco,
Regosol Distrófico com fragipan, Regosol Eutrófico com fragipan e Solos Litólicos Eutróficos com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa.
2.2 — Caatinga hiperxerófila — É a caatinga caracteristica da zona semiârida (Sertâo), que apresenta xerofitismo mais acentuado (figs. 37 e 38), quando
comparada com a hipoxerófila que prédomina no Agreste.
Esta vegetaçâo ocupa grandes extensôes no Sertâo de Pernambuco e estende-se a partir dos municipios de Arcoverde e Âguas Belas para oeste, ocupando
quase toda a parte ocidental do Estado. Àlém disto aparece em pequena extensâo nos municfpios de Brejo da Madré de Deus, Jataûba, Taquaritinga do Norte
e Santa Cruz do Capibaribe, pelas partes de cotas mais baixas e como penetraçâo do Cariri paraibano no Agreste de Pernambuco. Ai vegetando sobre as classes de solos Solonetz Solodizado fase pedregosa, Bruno Nâo Câlcico vértico fase
pedregosa e Solos Litólicos Eutróficos com A fraco textura arenosa e/ou média
fase pedregosa, apresenta-se dominantemente arbustiva-aberta com Aspidosperma
pyrifolium Mart, (pereiro), Caesalpinia pyramidalis Tul. (catingueira), Cnidoscolus phyllacanthus (Muell. Arg.) Pax & K. Hoffm. (favela), Pilocereus gounellei
Weber (xiquexique) (fig. 39), Opuntia palmadora (palmatória-de-espinho), Bromélia laciniosa Mart, (macambira) (fig. 39A) que se destacam como espécies
principals.
Em faixa mais ou menos paralela ao rio Sâo Francisco, abrangendo partes
dos municipios de Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó e Belém de Sâo Francisco,
aparecem âreas rebaixadas e de condiçôes climâticas mais adversas (à vegetaçâo),
com menor e mais irregular quantidade de chuvas, onde a caatinga hiperxerófila
apresenta diferenças em vigor e altura tornando-se esparsa e .dispondo-se, suas
espécies componentes, era moitas, entre as quais, se pode circular comodamente.
Grande parte da caatinga hiperxerófila porém, é relativamente densa, arbustiva ou arbórea de pequeno porte. Nela, como espécies principals, além das
jâ citadas, tem-se das Bromeliaceae, Neoglaziovia variegata Mez. (caroâ); das Leguminoseae, Amburana cearensis (Fr. Ail.) A.C. Smith, (umburana-de-cheiro),
Cassia excelsa Schrad. (canafistula), Calliandra depauperata Benth. (carqueja),
Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan. (angico) e Mimosa hostilis Benth.
(jurema prêta); das Anacardiaceae, Schinopsis brasiliensis Engl. (braûna), Astronium urundeuva Engl. (aroeira) e Spondias tuberosa (Arruda com imbuzeiro); das
Cactaceae, Cereus jamacuru DC. (mandacaru); das Sapotaceae, Bumélia sartorum
(quixabeira); das Celastraceae, Maytenus rigida Mart, (bom nome); das Burseraceae, Bursera leptophloeos Mart, (umburana-de-cambâo).
Espécies como Cnidoscolus phyllacanthus (favela), Jathropha pohiliana (pinhäo brabo) e Pilocereus gounellei (xiquexique), parecem limitar sua ocorrência
à caatinga hiperxerófila, sendo o avanço da ultima espécie para o Agreste, restrito as âreas mais secas e em torno dos afloramentos de rocha.
Na ârea de ocorrência de tal formaçâo aparecem com maior destaque as
seguintes classes de solos: Bruno Nâo Câlcico fase pedregosa, Bruno Nâo Câlcico
vértico fase pedregosa, Solos Litólicos Eutróficos com A fraco textura média fase
pedregosa, Regosol Eutrófico com fragipan fase rochosa, Latosol Vermelho Amarelo Eutrófico textura média, Solos Indiscriminados Coricrecionârios Tropicais
Eutróficos textura média fase pedregosa e Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico textura média. Merece destaque, ainda, a grande ârea dé Areias
Quartzosas Distróficas relacionada principalmente com o Cretâcico onde a caatin.ga apresenta-se com porte arbóreo e bem densa e com mui tos facheiros.
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-3 — CËRRÂDÔS
Sâo formaçôes abertas de fisionomia caracterfstica, também conhecidas entre outros nomes por "tabuleiros" e "cobertos". Integram-nas arvoretas e arbustos tortuosos, de cascas espessas, folhas predominantemente coriâceas e distribm'dos por espaços intercalados; no estrato rasteiro dominam as familias Gramineae e Cyperaceae (fig. 40). Apresentam-se como especies representativas nesta ârea: das Cyperaceae, Bulbostylis spp; das Gramineae, Echinolaena inflexa
(Poir.) Chase; da Ochnaceae, Ouratea sp. (batiputâ); das Melastomataceae, Miconia ferruginata DC. (apaga-fogo); das Malpighiaceae, Byrsonima cidoniaefolia
Juss. (murici-do-tabuleiro); das Anacardiaceae, Anacardium occidentale L. (cajueiro) e das Dilleniaceae, Curatella americana L. (lixeira ou cajueiro brabo).
Sua distribuiçâo se faz por pequenas areas do Estado, notadamente no
setor norte, vegetando sobre Podzol Hidromórfico ou em pequenas âreas erodidas
do Latosol Vermelho Amarelo Distrófico hümico em Garanhuns. Em algumas
partes da ârea ocupada pelo Latosol Vermelho Amarelo Distrófico com A proeminente também aparecem como um prolongamento da vegetaçâo que vem do
Cearâ. Ai' toma porte arbóreo e maior densidade formando, entâo, o que se conhece por cerradâo.

4 — CAMPOS E OUTRAS FORMAÇÔES
y'

4.1 — Formaçôes das praias — É uma vegetaçâo rasteira, freqiientemente
râla e mais ou menos uniforme que ocorre nas âreas mais próximas ao mar, limite
com as Areias Quàrtzosas Marinhas,. Nelas a variaçâo de especies é pequena, destacando-se a Ipomoea pes-c'aprae Sweet (salsa-da-praia), Ipomoea stolonifera Poir.
e uma Gramineae de folhas rijas e longas Sporobolus virginicus (L) Kunth, ao
Iado de outras como Canavalia maritima (Aubl.) Thou, Cereus pernambucensis
Lemaire, Phaseolus sp. e Paspalum sp.
4.2 — Campos de restinga — Tal vegetaçâo aparece logo após as Formaçôes
das praias e com elas, por vezes, confunde-se. D.A, Lima (1960) (7) descreve formaçâo correspondente, como vegetaçâo arbustiva de densidade variâvel, tendo
nas âreas mais abertas algumas especies comuns aos tabuleiros (fig. 41). Sua
largura é variâvel e chega mesmo, as vezes, a desaparecer quando da presença das
falésias. Relacionam-se com as classes de solos Areias Quàrtzosas Marinhas Distróficas e Podzol Hidromórfico. Entre as especies encontradas tem-se: Axonopus
aureus Beauv., Heliconia angustifolia Hook (paquevira), Polygala lancifolia St.
Hil., Byrsonima gardneriana Jr.os. (murici-da-praia), Croton sellowii, Melocactus
violaceus Pfeiff. (coroa-de-frade), Murciu spp. (murta), Cuphea flava Spreng.,
Guettarda platypoda DC, Lagenocarpus mardi Nées.
Outra fisionomia bem tîpica desta formaçâo caracteriza-se pela ocorrência
de moitas densas e baixas, intercaladas com ârea de vegetaçâo rasteira. Nestas
moitas dominam plantas de folhas suculentas pertencentes as familias Guttiferae, Cactaceae e Orchidaceae (Vanila, Epidendrum).
4.3 — Campos de vârzea — Ocorrendo nas vârzeas ümidas e alagadas, perife-ria de cursos d'âgua, brejos e lugares outros onde, de certo modo, existe acûmulo,das âguas dos rios, riachos e de chuvas, estas formaçôes sâo densas e nelas pre-:
dominam especies de Gramineae e Cyperaceae (fig. 42). Nestes campos distinguem-..
se os das âreas ümidas (higrófilos) e os das âreas alagadas (hidrófilos)..

Os primeiros, nâo alagados, de ocorrência nas vârzeas ûmidas, têm a vege- .
taçâo integrada principalmente, por espécies dos gêneros Panicum, Paspalum e
Cyperus. Os hidrófilos restringem-se as areas baixas ericharcadas e alagadas, onde
comunidades diversas aparecem, destacando-se, da fa'milia Gramineae, Panicum
virgatum; da Cyperaceae, Cyperus giganteus; da Araceae, Montrichardia sp.; da
Typhaceae, Typha domingensis (tabua), da Polypodiaceae, Acroslicum sp. Os
Solos Gley Indiscriminados e os Solos Orgânicos Distróficos e Eutróficos de ocorrência na zona fisiogrâfica do Litoral e Mata, servem como principal suporte a
esta formaçâo vegetal.
4.4 — Campos antrópicos — Säo formaçôes dominadas por grammeas espontâneas e subespontâneas que se instalam nas âreas onde a vegetaçâo natural
foi destruïda ou alterada, quase sempre, por interferência humana, constituindo,
deste modo, vegetaçâo secundâria. Constituem o estâgio atual de algumas âreas
anteriormente cultivadas e abandonadas ou em pousio. Nos locais inicialmente
cobertos por florestas, verifica-se profunda transformaçâo na paisagem.
Säo formaçôes herbâceas, predominantemente graminosas, baixas, densas,
corn arbustos e subarbustos, ocorrendo, por vezes, ârvores esparsas. Integram
estes campos, plantas invasoras locais e/ou oriundas de outras partes ou mais raramente forrageiras cultivadas. Na maior parte destes campos que constituem,
quase sempre, pastagem da regiäo (fig. 43), destacam-se espécies da familia Gramineae, com dominância, por vezes, de uma só espécie como Rynchelytrum roseutn (Nées.) Stapf, et Ubb. (capim-de-seda ou favorito). Na classe Regosol
Eutrófico com fragipan no municipio de Aguas Belas, aproximadamente em igual
proporçâo tem-se: Paspalum conjugation Berg, (grama papuâ ou grama forquilha); Paspalum maritimum Trin. (capim gengibre); Cynodon dactylon (gramade-burro); Imperata brasiliensis Trin. (sapé); Panicum maximum (capim coloniâo
ou guiné); Eleusine indica (capim-pé-de-galinha); Dactyloctenium aegyptium (capim-mâo-de-sapo); Trichacne

insularis

( L . ) Nées, (capim amargoso ou capim-de-

flecha); Cenchrus spp. (carrapicho); Andropogon spp; Chloris spp., Panicum spp.
eMnûmeras outras. Nas baixadas ûmidas destaca-se Panicum purpurascens Raddi
(capim-de-planta), ocorrendo também Paspalum densum Poir.
Entre os arbustos, subarbustos e ervas, säo encontrados Sida spp. (relógio);
Veronia sp. (assa-peixe ou tramanhém); Ipomoea sp. (salsa); Cnidoscolus sp. (cansançâo); Croton spp.; Euphorbia spp. Mimosa spp.; Desmodium canum (carrapicho-beiço-de-boi); Indigofera anil; Borreria spp. (vassourinha-de-botâo); Solanwn sp. (jurubeba) e outras.
4.5 — Formaçôes rupestres (rupiculas) — Säo formaçôes dos lajeados de
granito, gnaisse ou tipos ou tros de rochas que constituem os afloramentos da
ârea, na zona semi-ârida ou de aridez mais atenuada do Estado (fig. 44). De
• modo gérai tem-se uma vegetaçâo xerófila, composta principalmente, de espécies
baixas pertencentes as familias das Cactaceae, Bromeliaceae, Apocynaceae e Velloziaceae. Tais formaçôes se relacionam com a unidade Afloramentos de Rocha.
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B — RËLAÇÂO ENTRE ÓS SOLOS Ë O MËIÔ-ÀMBIENTË
S O L O

1 LATOSOL VERMELHO
AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa

2 LATOSOL VERMELHO
AMARELO DISTRÓFICO textura média

CONDIÇOES

DO

MEIO-AMBIENTE

Destacam-se duas grandes areas bem distintas: a)
Zona Litoral e Mata com relevo piano (tabuleiro),
suave ondulado (tabuleiro), ondulado, forte ondulado
e montanhoso. Clima Ams' e As' (Koeppen); 3dTh e
3cTh segundo Gaussen. Sedimentos argilosos e argilo-arenosos do Grupo Barreiras e granitos e gnaisses com recobrimento de material argilo-arenoso em
alguns locais. Floresta subperenifólia e subcaducifólia; b) Chapada do Araripe, relevo piano. Climas
BSw'h' e BSwh' de Koeppen e 4aTh segundo Gaussen.
Arenito da Formaçâo Exu. Vegetaçâo caducifólia de
transiçâo entre floresta e caatinga (carrasco).
A principal ârea destes solos esta relacionada com os
tabuleiros da zona ûmida costeira, com relevo piano
e suave ondulado. Sedimentos areno-argilosos do
Grupo Barreiras. Clima As' de Koeppen e 3dTh segundo Gaussen. Floresta subperenifólia. Ocorre pequena ârea na serra Negra (zona do Sertào do Moxotó) com relevo piano, arenitos e vegetaçâo de floresta subcaducjfólia.

3 LATOSOL VERMELHO
AMARELO DISTRÓFICO com A proeminente
textura argilosa

Extremo leste da chapada do Araripe, na zona do
Sertäo, com relevo piano. Arenito da Formaçâo Exu.
Clima Aw' de Koeppen e 4bTh segundo Gaussen.
Floresta subperenifólia baixa com algumas espécies
de cerrado.

4 LATOSOL VERMELHO
AMARELO DISTRÓFICO hümico textura indiscriminada

Zona do Agreste, abrangendo pequenas âreas nos
municipios de Garanhuns e Taquaritinga do Norte.
Cobertura de material argilo-arenoso sobre o PréCambriano. Relevo suave ondulado e ondulado. Clima Cs'a de Koeppen e 3cTh de Gaussen. Floresta
subperenifólia.

5 LATOSOL VERMELHO
AMARELO EUTRÓFICO textura média

Destacam-se duas âreas bem distintas a saber: a)
Zona do Sertào, ocupando considerâveis extensôes.
Recobrimento pedimentar de materiais arenosos,
areno-argilosos e macroclâstico, correspondendo as
âreas de pediplanos com inselbergues. Relevo cornumente piano e suave ondulado, mas ocorrendo também o ondulado. Clima dominante, segundo Koeppen, o BSwh' e segundo Gaussen 4aTh. Ocorrem
também os tipos BSw'h' de Koeppen e 2b e 3aTh de
Gaussen. Caatinga hiperxerófila e hipoxerófila; b)
Pequena ârea de transiçâo entre zonas do Agreste e
do Litoral e Mata. Sedimentos areno-argilosos do
Grupo Barreiras-Terciârio. Relevo piano e suave ondulado (tabuleiro). Clima As' de Koeppen e 3cTh de
Gaussen. Floresta subcaducifólia.
(Continua)

72

(Continuaçâo)
S O L O

CONDIÇÔES

DO

MEIO-AMBIENTE

6 LATOSOL VERMELHO
ÀMARELO EUTRÓFICO hûmico textura argilosa

Zona do Litoral e Mata, em areas de tabuleiros. Recobrimento de materiais argilosos e argilo-arenosos
do Grupo Barreiras. Relevo piano e suave ondulado.
Clima As' de Koeppen e 3cTh de Gaussen. Floresta
subcaducifólia.

7 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto

Zona do Litoral e Mata e pequenas areas no Agrès-,
te. O material originârio é proveniente de granitos
e gnaisses,. principalmente com influência de material pseudo-autóctone de sedimentos argilo-arenosos
(pouco fréquentes) do Grupo Barreiras. Relevo variando de ondulado a montanhoso. O clima de maior
ocorrência, segundo Koeppen, é o As', com algumas
areas sob influência de Ams', correspondendo na
classificaçâo de Gaussen ao bioclima 3dTh e reduzida area com o 3cTh. Floresta subperenifólia
em sua quase totalidade, mas ocorre também a subcaducifólia .

8 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com
fragipan textura argilosa

Norte da zona do Litoral e Mata, em areas de tabuleiros, nos arredores do municfpio de Condado.
Sedimentos argilo-arenosos do Grupo Barreiras capêando rochas do PréCambriano. Relevo piano.
Clima As' de Koeppen e 3dTh de Gaussen. Floresta
subcaducifólia.

9 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrûptico plinthico textura
argilosa

Zona do Litoral e Mata e do Agreste.-Em maior
area o material originârio é proveniente de gnaisses,
granitos gnâissicos e granitos leucocrâticos, havendo trechos (Ilha de Itamaracâ e nos municipios de
També e Goiana), onde os sedimentos inferiores do
Grupo Barreiras parecem constituir o material ori-,
ginârio destes solos. Relevo variando de piano até
ondulado. Climas As' e BSs'h' de Koeppen (ocorre
também o Ams') e 3dTh e 3cTh de Gaussen. A vegetaçâo dominante é a floresta subperenifólia, ocorrendo a caatinga hipoxerófila na zona do Agreste.

10 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO corn
argua de atividade alta
textura argilosa

Zona do Litoral e Mata. Conglomerados da Formaçào do Cabo (Cretâcico ? Terciârio ?). Relevo ondulado. Clima As' de Koeppen (pequeno trecho com o
Ams') e 3dTh de Gaussen. Floresta subperenifólia.

11 PODZÓLICO VERME
LHO AMARELO latossólico textura argilosa

Zona do Litoral e Mata, com pequenos trechos de
transiçâo para a zona do Agreste. O material originârio provém de rochas do Pré-Cambriano (CD)
(Gnaisses e gnaisse graniticos com intrusôes de pegmatito) e de granitos, com possîvel influência de
recobrimento de material argilo-arenoso na parte su( Continua)
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11 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossóüco textura argilosa
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perficial de alguns perfis de solos. Relevo dominantemente forte ondulado, ocorrendo também o montanhoso. Segundo Koeppen o clima dominante é o As',
ocorrendo também o Ams'; na classificaçâo de Gaussen, corresponde ao 3dTh e em menor area ao 3cTh.
Floresta subperenifólia.

12 PODZÖLICO VERMELHO AMARELO latos' sólico textura média

Zona do Litoral e Mata, em areas do tabuleiro ao
norte do Estado. Sedimentos areno-argilosos do
Grupo Barreiras. Relevo piano. Clima As' e Ams'
de Koeppen e 3dTh de Gaussen. Floresta subperenifólia ou subcaducifólia.

13 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A
proeminente textura argilosa

Zona do Agreste e do Litoral e Mata. O material
originârio provém dominantemente de saprolito de
granitos e gnaisses, com influência de recobrimento
pouco espesso em alguns perfis. Relevo ondulado e
forte ondulado. Clima As' de Koeppen e 3cTh de
Gaussen. Eloresta subcaducifólia.

14 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto

Destacam-se très âreas: a) Ao norte da zona do Litoral e Mata, sob clima As' de Koeppen e 3cTh de Gaussen, com floresta subcaducifólia; b) Na zona do Sertào, sob os climas BSwh', BSw'h' e BSs'h' de Koeppen
e 4aTh de Gaussen, com caatinga hipoxerófila ou hiperxerófila; ocorre ainda uma pequena ârea serrana
com o clima Aw' de Koeppen e 4bTh de Gaussen; c)
Na zona do Agreste, sob o clima As' de Koeppen e
3cTh de Gaussen, com floresta subcaducifólia. O
material originârio é derivado do saprolito de rochas do Pré-Cambriano (CD) (principalmente gnaisses), podendo ocorrer também micaxistos e granitos; hâ uma reduzida ârea onde os solos sào desenvolvidos dos sedimentos da Formaçao Serra do Martins - Terciârio. O relevo destas âreas varia normalmente de ondulado a montanhoso.

15 PODZÓLICO VERME. LHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrûptico textura
• argilosa

Zona do Agreste. Saprolito de gnaisse do Pré-Cambriano (CD) com influência de material retrabalhado e pseudo-autóctone. Relevo forte ondulado. Clima As' de Koeppen e 3cTh de Gaussen. Floresta
subcaducifófia.

16 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrûptico plinthico
textura argilosa

Zona do Agreste. O material de origem é constituido
por saprolito de gnaisses do Pré-Cambriano (CD)
com influência de material pseudo-autóctone. Relevo suave ondulado. Clima BSs'h' de Koeppen e
3cTh de Gaussen. Caatinga hipoxerófila.
(Continua)
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17.PODZÓLICO VERME.. LHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFI• CO textura média

Zona do Sertâo. Cobertura pedimentar de material
areno-argiloso sobre o Pré-Cambriano, em superficies
de pediplanos com inselbergues, correspondendo aos
sucessivos patamares com relevo piano e suave ondulado, que se iniciam no sopé da chapada do Araripe e se estendem até as proximidades das margens
do rio Sâo Francisco. Climas BSwh', BSw'h' e BSs'h'"
de Koeppen, sendo de maior ocorrência o primeiro;
segundo Gaussen domina o bioclima 4aTh, aparecendo menores areas com 2b e 3aTh. Caatinga hiperxerófila (em maior ârea) e caatinga hipoxerófila.

18 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUI. VALENTE EUTRÓFICO textura média cascalhenta

Areas serranas das zonas do Agreste e do Sertâo,
ocupando geralmente as encostas das serras, em relevo r'orte ondulado. Material orlginârio proveniente
de granitos, gnaisses e migmatitos. Clima dominantemente do tipo BSs'h' de Koeppen e, segundo Gaussen, ocorrem vârios bioclimas ou sejam 3cTh, 3bTh,
4aTh e 3aTh. A vegetaçâo pode ser de floresta sub<
caducifólia, de floresta caducifólia ou de caatinga
hipoxerófila.

19 PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓF111
CO com A proeminente
• textura argilosa

Zona do Litoral e Mata e nos chamados "Brejos" da
zona do Agreste. Saprolito de migmatitos (?), gnaisses e granitos com influência de material pseudoautóctone em muitos perfis. Relevo ondulado. forte
ondulado e montanhoso. Clima As' e BSs'h' de Koeppen e dominantemente 3cTh de Gaussen, com pequena ocorrência do 3dTh. Em maior extensâo ocorre floresta subcaducifólia, aparecendo em poucas
areas a floresta caducifólia.

20 TERRA ROXA ESTRU> TURADA DISTRÓFICA

Zona do Litoral e Mata. Rochas vulcânicas mais freqüentemente dos tipos andesina-basaltos e traquitos.
Relevo ondulado. Clima Ams' de Koeppen e 3dTh de
Gaussen. Floresta subperenifólia.

21 TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÖFICA

22 SOLOS INDISCRIMINADOS' CONCRECIONÂRIOS TROPICAIS
EUTRÓFICOS textura
. indiscriminada.

Zona do Litoral e Mata. Saprolito de gnaisses (principaimente hornblenda-biotita-gnaisse de granulaçao
fina) com influência de material pseudo-autóctone.
Relevo ondulado. Clima As' de Koeppen e 3cTh de
Gaussen. Floresta subcaducifólia.
Zona do Sertâo. Cobertura pedimentar (Sedimentos
argilo-arenosos e material macroclâstico constituîdo
por concreçôes ferruginosas e seixos) sobre o PréCambriano. Relevo dominantemente piano e suave
ondulado apresentando sempre pedregosidade, ocor(Continua)
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rendo também o ondulado e o forte ondulado. Corresponde as superficies de pediplanos com inselbergues do Sertào. Clima BSwh' de Koeppen (ocorre
também o BSw'h') e dominantemente do tipo 4aTh
da classificaçâo de Gaussen, ocorrendo também os
bioclimas 2b e 3aTh. Caatinga hiperxerófila.

23 BRONIZEM
AVERMELHADO

Zona do Litoral e Mata. Saprolito dominantemente
de gnaisses de granulaçâo fina com veios de quartzo
e feldspato, com provâvel influência de material
pseudo-autóctone. Relevo ondulado. Climas As' e
BSs'h' de Koeppen (sendo o primeiro de maior ocorrência) e 3cTh de Gaussen. Floresta subcaducifólia.

24 BRUNO NÄO CALCICO

Zona do Sertao principalmente; ocorre também na
zona do Agreste. Saprolito de xistos e gnaisses, destacando-se: micaxistos, biotita-xistos, gnaisse xistoso,
biotita-gnaisse e gnaisses com anfibólio e biotita, com
influência de material pseudo-autóctone e de cobertura pedimentar em muitos perfis. Relevo suave ondulado e ondulado, sendo com pouca freqüência forte
ondulado. Climas BSwh', BSw'h' e BSs'h', segundo
Koeppen e dominantemente 4aTh de Gaussen, ocorrendo também 3cTh e reduzidas areas com 2b e 3aTh.
Caatinga hiperxerófila (no Sertâo) e menores areas
com hipoxerófila.

25 BRUNO NÂO CALCICO
planossólico

26 BRUNO NÄO CALCICO
vértico

Zona do Agreste jâ em sua transiçâo para a zona do
Litoral e Mata. Saprolito de granodiorito-gnaisse,
hornblendito, granito gnâissico, hornblenda-gnaisse
com diques cruzados de quartzo e feldspato, etc,
ccm influência de material pseudo-autóctone em alguns perfis. Relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado, relacionado com os nîveis cristalinos
que antecedem a Borborema. Ocorre também relevo
montanhoso. Climas As' e BSs'h' de Koeppen; segundo Gaussen, ocorre com mais freqüência o bioclima 3cTh, ocorrendo também 3bTh e 3dTh. Floresta caducifólia, ocorrendo pequena area com caatinga hipoxerófila.
Zona do Sertào, também ocorrendo uma pequena
ârea na zona do Agreste. Saprolito de gnaisse e xistos, destacando-se: gnaisse-anfibolito, gnaisse com
• hornblenda, biotita-xisto e xisto biotitico, com influência de cobertura pedimentar arenosa e arenoargilosa; ocorre também metadiorito. Relevo suave
ondulado. Climas BSw'h' e BSs'h' da classificaçâo
de Koeppen, com pequena ocorrência do BSwh'; se(Continua)
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gundo Gaussen ocorre o bioclima 4aTh em sua quase
totalidade, mas pequenas areas aparecem com os
bioclimas 3aTh, 3bTh e 3cTh. Prédomina a caatinga
hiperxerófila, com muito pouca ocorrência da hipoxerófila.

27 PLANOSOL SOLÓDICO
com A fraco

28 PLANOSOL SOLÓDICO
. com A moderado

Zona do Agreste em sua quase totalidade. Saprolito
de gnaisses e granitos destacando-se biotita-gnaisse,
milonito-gnaisse e biotita-granito, com influência de
cobertura de material arenoso; ocorrem também
granito gnâissico e hornblenda-granito. Relevo predominantemente suave ondulado, sendo algumas vezes
piano e poucas vezes ondulado. Clima BSs'h' de
Koeppen e bioclima 3cTh, 3bTh e 3aTh da classificaçâo de Gaussen. Caatinga hipoxerófila (maior
ârea) e hiperxerófila.
Zona do Agreste. Saprolito de granitos, migmatitos
e gnaisses, com influência de cobertura de material
arenoso. Relevo suave ondulado. Climas As' e BSs'h'
segundo Koeppen e 3cTh da classificaçâo de Gaussen.
Floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila.

29 CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico com A
fraco textura média

Zona do Sertào. Saprolito de granitos, granito gnâissico, metamorfito de composiçâo sienîtica alcalina,
com influência de material pseudo-autóctone e de
cobertura pedimentar em alguns locais. Relevo em
sua maior parte forte ondulado, ocorrendo também
o ondulado. Clima Cw'a, Aw' e BSwh', da classificaçâo de Koeppen e os bioclimas 4cTh, 4bTh e 4aTh
da classificaçâo de Gaussen. A vegetaçâo é de floresta subcaducifólia ou caducifólia, em areas serranas
com altitudes elevadas, e de caatinga hipoxerófila
em outras areas baixas e mais secas.

ÎO VERTISOL

Zona do Agreste e do Sertao. Calcârio, meta-arenito
com matriz carbonâtica, material argiloso calcifero
sobre gipsita, sedimentos argilo-siltosos ricos em
câlcio, biotita-gnaisse, com influência de material
pseudo-autóctone em mui tos locais. Relevo comumente suave ondulado, ocorrendo também piano e
ondulado. Clima bastante variâvel: segundo Koeppen
ocorrem As' e BSs'h' na zona do Agreste e Bswh' na
zona do Sertâo; segundo Gaussen ocorrem os bioclimas 3cTh e 3bTh, na zona do Agreste e 4aTh e 3aTh
na zona do Sertao. As caatingas hipoxerófila e hiperxerófila dominam na maior parte da ârea, aparecendo entretanto a floresta caducifólia em pequena area
na zona do Agreste.
(Continua)
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31 SOLONETZ
" SOLODIZADO
textura indiscriminada

Zona do Sertâo e do Agreste. Sedimentos arenoargilosos do Holoceno, havendo porém, âreas onde
estes solos sâo derivados de saprolito de gnaisses e
granitos. Relevo dominantemente piano com partes
suave ondulado, apresentando muita& âreas com pedregosidade. Clima muito variâvel: BSwh', BSwTi'
e BSs'h', da classificaçâo de Koeppen; segundo
Gaussen, o 4aTh é dominante, ocorrendo também
3aTh, 2b e reduzida area com o 3bTh. Caatinga hiperxerófila.

32 SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES
textura indiscriminada

Zona do Litoral e Mata, junto a orla maritima, sob
influência das marés. Sedirnerstos do Holoceno, de
natureza e granulometria vanada.. Relevo piano. Clima Ams' de Koeppen e 3dTh de Gaussen. Vegetaçâo
tfpica, exclusiva destes solos, ou seja, mangues ou
manguesais.

33 SOLOS GLEY
INDISCRIMINADOS
textura indiscriminada

Zona do Litoral e Mata. Sedimentos argilo-areriosos
e argilosos, em mistura com matéria orgânica na
parte superficial, referidos ao Holoceno. Relevo piano de vârzea. Climas As' e Ams' de Koeppen e 3dTh
de Gaussen. Vegetaçâo de campos de vârzea ou de'
floresta perenifólia de vârzea.

34 SOLOS ORGÂNICOS
DISTRÓFICOS E
EUTRÓFICOS

Zona do Litoral e Mata. Sedimentos dominantemente
orgânicos do Holoceno. Relevo piano de vârzea. Climas As' e Ams' de Koeppen e 3dTh de Gaussen'. Vegetaçâo de campos de vârzea (hidrófïlos).

35 PODZOL
HIDROMÓRFICO

Zona do Litoral e Mata, compreendendo âreas de tabuleiros com sedimentos arenosos do Grupo Barreiras e âreas da baixada litorânea com sedimentos
arenoquartzosos do Holoceno. Relevo piano. Climas
As' e Ams' de Koeppen e 3dTh de Gaussen. A"vegetaçâo é representada por cerrados, nas âreas de tabuleiros, e por campos de restinga e floresta perenifólia de restinga, na baixada litorânea.

36 SOLOS ALUVIAIS
DISTRÓFICOS E
EUTRÓFICOS textura
indiscriminada

Zona do Litoral e Mata, em diversos trechos da baixada litorânea. Sedimentos fluviais de natureza variada, referidos ao Holoceno. Relevo piano de baixada. Climas As' e Ams' de Koeppen e 3dTh de Gaussen. Floresta perenifólia de vârzea.

37 SOLOS ALUVIAIS
EUTRÓFICOS textura
arenosa e/ou média

Zona do Sertâo do Sâo Francisco, em âreas marginais do rio do mesmo nome. Sedimentos fluviais arenosos ou areno-argilosos do Holoceno. Relevo piano de vârzea do rio Sào Francisco. Clima predomi(Continua)
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nante, segundo Koeppen, o BSwh', ocorrendo pequeno trecho com o BSw'h'; segundo Gaussen prédomina em maior extensâo o bioclima 2b, àparecendo
em menores àreas o 4aTh. Caatinga hiperxerófila.

38 SOLOS ALUVIAIS
EUTRÓFICOS textura
indiscriminada

Zona do Sertào, alcançando maior expressâo em al-,
gum trecho dos rios Moxotó, Pajeû e da Brigida. Sedimentos fluviais de natureza variada, referidos ao
Hoioceno. Relevo piano de vârzea. Climas BSwh',
BSw'h' e BSs'h' da classificaçâo de Koeppen, correspondendo na divisâo de Gaussen a dois bioclimas:
4aTh e 3aTh. Vegetaçâo de caatinga hiperxerófila.

39 SOLOS LITÓLICOS
DISTRÖFICOS com A
fraco textura arenosa

Zona do Sertao abrangendo âreas de serras. Arenitos da Formaçâo Tacaratu do Siluriano. Relevo forte ondulado e montanhoso com pedregosidade e rochosidade. Climas BSw'h' e BSs'h' da classificaçâo
de Koeppen e 4aTh e 3bTh de Gaussen, com pequena
ocorrência de 3bTh e 3cTh. Caatinga hipoxerófila.

40 SOLOS LITÖLICOS
EUTRÖFICOS com
frsco textura média

Zona do Sertâo (Sertâo Central e Sertâo do Araripe),
ocupando grandes extensôes. Sâo provenientes de materiais de filito, biotita-xisto, xisto-muscovita-quartzoso e sericita-xisto. Relevo variando desde suave ondulado até forte ondulado com pedregosidade ë rochosidade. Clima BSwh' de Koeppen, ocorrendo também
o BSw'h' e reduzida area com o Aw'; segundo Gaussen domina o bioclima 4aTh, com ocorrência 3bTh.
Caatinga hiperxerófila.

41 SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A
fraco textura arenosa
e/ou média

42 SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A
moderado textura arenosa e/ou média

Zona do Agreste e do Sertâo, abrangendo em conjunto enormes extensôes. Saprolito de 'granitos,
gnaisses e migmatitos. Relevo variando desde suave
ondulado até montanhoso, com pedregosidade e/ou
rochosidade. Clima muito variâvel, verificando-se
que quase todos os tipos climâticos que ocorrem na
zona do Agreste e do Sertâo, säo constatadas nas
areas destes solos. Caatinga hiperxerófila e hipoxerófila.
Zona do Agreste. Saprolito de gnaisses e de granitos,
Relevo variando de suave ondulado até montanhoso
sempre apresentando pedregosidade e/ou rochosidade. Clima As' de Koeppen é o dominante, ocorrendo
também o BSs'h', e, segundo Gaussen, corresponde
ao 3cTh. Floresta caducifólia.
(Continua)
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43 SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A
proeminente textura
.àrgilosa

Pequena extensâo na zona de TriunfoT Saprolito de
granito, âlcali-granito, granodiorito, piroxênio-granito, etc. Relevo forte ondulado e montanhoso com
pedregosidade e/ou rochosidade. Clima Cw'a e Aw'
de Roeppen e 4cTh de. Gaussen. Floresta subcaducilia.

44 SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A
proeminente textura
média

Partes elevadas em areas 'limitrofes entre zonas do
Agreste e do Li tor al e Mata, ou areas serranas da
zona do Agreste. Saprolito de gnaisses, granitos e
migmatitos. Relevo variando de ondulado a montanhoso. Climas As' e BSs'h' de Koeppen e 3cTh de
Gaussen. Floresta subcaducifólia.

45 RËGOSOL EUTRÖFICO
com fragipan

Grandes extensôes nas zonas do Agreste e do Sertâo.
Saprolito de granitos, granitos gnâissicos, gnaisses e
migmatitos. Relevo comumente suave ondulado,
apresentando-se algumas vezes ondulado. Reduzidas
âreas apresentam rochosidade (REe8). Clima bastante variâvel dentro das zonas fisiogrâficas em que
ocorrem. Caatingas hipoxerófila e hiperxerófila.

46 REGOSOL
DISTRÓFICO com
fragipan

Principalmente na zona do Agreste, abrangendo grandes extensôes. Saprolito dominantemente de granito
gnâissico. Relevo dominantemente suave ondulado
com vegetaçâo de caatinga hipoxerófila, apresentando-se ondulado e forte ondulado com vegetaçâo de
floresta subcaducifólia em pequena ârea da zona do
Sertâo (REdl). Clima BSs'h' de Koeppen e 3cTh de
Gaussen, ocorrendo também o 3bTh na zona do Sertâo (REdl).

47 AREIAS QUARTZOSAS
MARINHAS
DISTRÓFICAS

Baixada Litorânea. Sedimentos arenoquartzosos do
Holoceno. Relevo piano. Clima Ams' de Koeppen e
3dTh de Gaussen. A vegetaçâo compreende as formaçôes das praias e das restingas e floresta perenifólia de restinga.

48 AREIAS QUARTZOSAS
DISTRÓFICAS

Zona do Sertâo, abrangendo grandes extensôes nà
bacia do Jatobâ. Arenitos do Cretâcico, Devoniano e
Siluriano, ou sedimentos arenosos do Holoceno. Relevo em sua maior parte suave ondulado, ocorrendo
também o ondulado e poucas vezes o piano. O clima
prédominante, segündo Koeppen, é o BSs'h', ocorrendo também o BSw'h' e pouca ârea com o BSwh';
segundo Gaussen o bioclima prédominante é o 3aTh,
ocorrendo também 4aTh e 2b. Caatinga hiperxerófila. .
(Continua)
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Fig. 36
Vegetaçâo e uso com palma forrageira em area de PLANOSOL SOLÓDICO
corn A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado (PL1).
Munici'pio de Passira.

Fig. 37
Caatinga hiperxerófila em area de LATOSOL VERMELHO AMARELO
EUTRÓFICO textura média fase relevo piano e suave ondulado (Associaçâo
LVe5). Munici'pio de Ouricuri.

Fig. 38
Aspecto de caatinga hiperxerófila em época chuvosa em area de SOLOS
INDISCRIMINADOS CONCRECIONÀRIOS TROPICAIS EUTRÔFICOS
textura indiscriminada fase pedregosa relevo piano e suave ondulado
(Associacäo LV e 6). Municfpio de Sta Maria da Boa Vista.

Fig. 39
Caatinga hiperxerófila. Colônias de cactéceas ("xique-xique" — Pilocereus
gou nellei e "coroa-de-frade" — Melocactus sp.) e pavimento desértico em
area de BRUNO NÄO CÀLCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila
relevo suave ondulado (Associaçlo NC3). Municfpio de Salgueiro.

Fig. 39A
Aspecto de caatinga
hiperxerófila
em
area de BRUNO
NAO CÄLCICO. Em
primeiro piano destaca-se a "macambira"
(Bromelia laciniosa).

Fig. 40
Vegetacäo de cerrado em ârea plana de tabuleiro com solos de classe
PODZOL HIDROMÔRFICO (Associaçâo PV9). Munici'pio de Goiana.

Fig. 41
Aspecto de campo de restinga em relevo piano da baixada litorânea. Ärea
de PODZOL HIDROMÔRFICO (HP). Munici'pio de Recife.

Fig. 42
Vegetacäo de campo de varzea com "aninga" em ârea de Solos Hidromórficos da associaçâo HG. Vârzea do rio Goiana. Munici'pio de Goiana.
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49 AREIAS QUARTZOSAS
DISTRÓFICAS E
EUTRÓFICAS

Zona do Sertâo do Sao Francisco, em areas proximas
ao rio Sào Francisco. Sedimentos arenosos do Holoceno. Relevo piano. Climas BSwh' e BSw'h' de Koeppen e 4aTh de Gaussen. Vegetaçao de caatinga hiperxeróf ila.

50 AREIAS QUARTZOSAS
EUTRÓFICAS com
fragipan

Zona do Sertâo do Sâo Francisco, no municîpio de
Petrolina. Sedimentos arenosos dominantemente do
Holoceno. Relevo piano. Clima BSwh' de Koeppen
e bioclimas 4aTh e 2b de Gaussen. Caatinga hiperxerófila.
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C — MÉTODOS DE TRABALHO
I — PROSPECÇAO E CARTOGRAFIA DOS SOLOS

O mapeamento dos solos do Estado de Pernambuco foi executado em nivel
intermediârio entre Levantamento Exploratório e de Reconhecimento, tendo sido
mais generalizado na zona do Sertâo, onde realizou-se Levantamento Exploratório
em decorrência das maiores dificuldades em acesso a determinadas areas e deficiências dos mapas bâsicos existentes na época.
A primeira fase dos trabalhos consistai da elaboraçâo de uma legenda preliminar, para identificaçâo e distinçâo das varias unidades de mapeamento, fazendo-se para isso urn percurso gérai nas diferentes zonas do Estado, visando o
conhecimento dos diversos solos e sua distribuiçâo geogrâfica.
Durante esta fase do trabalho procurou-se registrar os dados referentes as
caracteristicas morfológicas dos perfis de solos e aos diversos fatores de formaçâo (material originârio, relevo, clima e vegetaçâo), dando-se especial ênfase ao
relevo, à vegetaçâo e ao material originârio por serem elementos dos mais ûteis
como auxiliares no mapeamento. sendo ainda feitas observaçôes relativas a altitude, declividade, erosâo, drenagem e uso agri'cola.
Com base no .estudo comparative das caracteristicas dos perfis, complementado por estudos de correlaçâo com os fatores de formaçâo dos solos, estabeleceu-se o conceito das varias unidades de mapeamento, segundo o esquema
da classificaçâo da DPP (ex-EPFS). As unidades constatadas acrescentou-se o
critério da fase, considerando-se os fatores vegetaçâo, relevo, pedregosidade, rochósidade, concreçôes e substrato; este ultimo só aplicado aos CAMBISOLS.
No decorrer dos trabalhos de campo, com o aparecimento de novas unidades, foram introduzidas modificaçôes na legenda preliminar, visando sua atualizaçâo. De um modo gérai, os exames dos perfis foram feitos em cortes de estrada. Porém nas âreas de vârzeas e em topos pianos, foram os solos examinados
através de sondagens com o trado ou em trincheiras.
Para descriçâo e coleta dos perfis adotou-se o mesmo critério, abrindo-se
trincheiras onde os mesmos nâo eram expostos em cortes apropriados e usandose o trado para exames sumârios dos horizontes à profundidade maior que a alcançada pela trincheira ou corte de estrada.
Por ocasiâo da descriçâo dos perfis foram confeccionados micromonolitos
correspondentes a todas as unidades e fotografados os perfis tipicos dos solos
mapeados, bem como aspectos do relevo, geologia, vegetaçâo, erosâo e uso da
terra.
Para execuçâo da cartografia dos solos lançou-se mâo de todo o material
bâsico dispom'vel, tendo sido utilizado mapas plannaltimétricos em diferentes
escalas. Na zona do Sertâo foram usados mapas municipals nas escalas 1:50.000,
1:75.000, 1:100.000 e folhas da Carta do Brasil na escala 1:500.000 da FIBGE, as
quais foram também utilizadas na zona do Agreste. Na zona do Litoral e Mata
foram usadas as folhas da Carta do Brasil na escala 1:250.000.
Foram utilizados também as Folhas Fotogeológicas da Regiâo Nordeste do
Brasil na escala 1:250.000, as quais muito auxiliaram na delimitaçâo de determinados solos. Em algumas âreas .foram utilizados fotomosaicos nâo controlados
nas escalas 1:100.000 e 1:50.000.
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Em algumas partes das zonas do Litoral e Mata e do Sertâo, recorreu>se ao
uso de fotografias aéreas verticals (escalas 1:40.000 e 1:25.000) para delimitar certas areas de solos onde o acesso era muito dificil.
Todas estas areas delimitadas em diferentes escalas foram reduzidas e plotadas no mapa estadual escala de 1:500.000. Posteriormente foi feita uma reduçâo para o mapa final na escala 1:600.000.
Em certos locais, devido à deficiência de vias de acesso, a delimitaçao das
areas ocupadas por algumas unidades de mapeamento, foi feita por extrapolaçâo, apoiada em correlaçôes, principalmente com a forma do relevo, cobertura
vegetal e formaçâo geológica.
II — COLETA E ANÄLISES DE AMOSTRAS DE ROCHA
Durante o mapeamento, procurou-se fazer observaçôes da litologia e coletar
amostras de rochas, visando correlaçâo solo-geologia.
As amostras coletadas (em corte de estrada ou em afloramentos) num total
de 149 constituem simples exemplos de rochas subjacentes aos diversos solos, muitas vezes näo se verificando concordância entre elas e os solos encontrados. '
No laboratório foram preparadas laminas petrogrâficas das amostras, usando-se mâquinas de cortar e polir do tipo Steeg Reiter. A classificaçâo das rochas
foi feita com base na anâlise petrogrâfica das laminas, usando-se o microscópio
polarizante, platina integradora de Shand e platina universal de Fedorof. A anâlise constou de determinaçâo da textura, identificaçâo dos componentes minerais
(essenciaii e acessórios) através de suas propriedades óticas, determinaçâo da
percentagem dos minerais componentes (anâlise modal).
Para as rochas sedimentäres foi feita uma classificaçâo expedita em funçào da textura, natureza do cimento e composiçâo mineralógica..
Observaçao — Os métodos de anâlises fi'sicas, quimicas e mineralógicas constam
do VOLUME II.
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D — SOLOS
;

I — RELAÇÀO DAS CLASSES DE SOLOS E RESPECTIVAS FASES

Segue uma relaçâo das diversas classes de solos e respectivas fases que
ocorrem no Estado de Pernambuco.
1 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa
fase floresta sübperenifólia relevo piano;
fase floresta sübperenifólia relevo ondulado;
fase floresta sübperenifólia relevo ondulado e forte ondulado;
fase floresta sübperenifólia relevo montanhoso;
fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado;
fase transiçào floresta/caatinga relevo piano.
2 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média
fase floresta sübperenifólia relevo piano;
fase floresta sübperenifólia relevo suave ondulado;
fase floresta subcaducifólia relevo piano.
3 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO com A proeminente textura argilosa
fase floresta sübperenifólia relevo piano.
4 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO humico textura indiscriminada
fase floresta sübperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.
5 — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média
fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo piano;
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado;
fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
6 — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO hûmico textura argilosa
fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado.
7 — PODZÓLICO
fase floresta
fase floresta
fase floresta
fase floresta

VERMELHO AMARELO orto
sübperenifólia relevo ondulado;
sübperenifólia relevo forte ondulado;
sübperenifólia relevo forte ondulado e montanhoso;
subcaducifólia relevo ondulado.

8 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com fragipan textura argilosa
fase floresta subcaducifólia relevo piano.
9 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico plinthico textura argilosa
fase floresta sübperenifólia relevo piano e suave ondulado;
fase floresta sübperenifólia relevo ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado
10 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com argila de atividade alta textura
argilosa
fase floresta sübperenifólia relevo ondulado.
84

11 — PÖDZóLlCO VERMELHO ÂMÀRELO latossólico téxtura argilosa
fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado;
fase floresta subperenifólia relevo montanhoso.
12 — PODZÖLICO
fase floresta
fase floresta
13 — PODZÓLICO
fase floresta
fase floresta

VERMELHO AMARELO latossólico textura^ média
subperenifólia relevo piano;
subcaducifólia relevo piano.
VERMELHO AMARELO com A proeminente textura argilosa
subcaducifólia relevo ondulado;
subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.

14 _ PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado;
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado;
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso;
fase •concrecionâria caatinga hipoxerófila relevo ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado;
fase caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso.
15 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrûptico textura argilosa
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado.
16 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrûptico plinthico textura argilosa
fase daatinga hipoxerófila relevo sua.2 ondulado.
17 — PODZÓLICO
média
fase caatinga
fase caatinga
fase caatinga
fase caatinga

VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura
hipoxerófila
hiperxerófila
hiperxerófila
hiperxerófila

relevo suave ondulado e ondulado;
relevo piano;
relevo piano e suave ondulado;
relevo suave ondulado e ondulado.

18 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura
média cascalhenta
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado;
fase floresta caducifólia relevo forte ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado.
19 — PODZÓLICO
proeminente
fase floresta
fase floresta
fase floresta
fase floresta

VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A
textura argilosa
subcaducifólia relevo ondulado;
subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado;
subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso;
caducifólia relevo ondulado.

20 — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA
fase floresta subperenifólia relevo ondulado.

21 — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA
fase floresta subcaducifólia
fase floresta subcaducifólia

relevo forte ondulado;
relevo ondulado e forte

ondulado.

22 — SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONÂRIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
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23 — BRÜNIZÈM À V È R M E L H A D Ô

fase floresta

subcaducifólia

relevo

"'

ondulado.

24 — BRUNO NÄO CÄLCICO
fase caatinga hipoxerófila relevo suave
ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte
ondulado;
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte
ondulado.
25 — BRUNO NÄO CALCICO
fase floresta caducifólia
fase floresta caducifólia
fase pedregosa caatinga

planossólico
relevo suave ondulado e ondulado;
relevo ondulado e forte
ondulado;
hipoxerófila relevo forte ondulado e

26 — BRUNO NÄO CALCICO vértico
fase caatinga hipoxerófila relevo suave
ondulado;
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave

montanhoso

ondulado.

27 — PLANOSOL SOLÖDICO com A fraco
fase caatinga hipoxerófila relevo suave
ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
fase caatinga hiperxerófila
relevo piano e suave
ondulado.
28 — PLANOSOL SOLÓDICO corn A moderado
fase floresta caducifólia relevo suave
ondulado;
fase •caatinga hipoxerófila relevo suave
ondulado.
29 — CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico com A fraco textura média
fase floresta subcaducifólia
relevo forte ondulado substrato
granito
fase floresta caducifólia relevo forte ondulado substrato
granito
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato
granito.
30 — VERTISOL
fase floresta caducifólia relevo suave
ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave
ondulado;
fase caatinga hipoxerófila
relevo
ondulado;
fase caatinga hiperxerófila
relevo piano e suave
ondulado.
31 — SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada
fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave

ondulado.

32 — SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscriminada
fase relevo piano.
33 — SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS textura indiscriminada
fase campos de vârzea e floresta perenifólia de vdrzea relevo

piano.

34.— SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS
fase -campos de vârzea relevo piano.
35 — PODZOL HIDROMÓRFICO
fase cerrado relevo piano;
fase campos de restinga e floresta

perenifólia

de restinga relevo

piano.

36 — SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS textura indiscriminada
fase floresta perenifólia de vârzea relevo piano.
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37 — SOLOS ALUVIAIS EUTRóFlCOS textura arenosa e/oü média
fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
38 — SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada
fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
39 — SOLOS LITÖLICOS DISTRÓFICOS com A fraco textura arenosa
fase pedregosa e rochosa caatinga hïpoxerófila relevo forte ondulado
tanhoso.

e mon-

40 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila
relevo suave ondulado e
ondulado;
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado .
41 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS corn A fraco textura arenosa e/ou média
fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave
ondulado;
fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado;
fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso;
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave
ondulado;
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e.forte ondulado;
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila
relevo forte ondulado e
montanhoso.
42 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A moderado textura arenosa e/ou
média
fase pedregosa e rochosa floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado;
fase pedregosa e rochosa floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado;
fase pedregosa e rochosa floresta caducifólia relevo forte ondulado e montanhoso
43 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura argilosa
fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia
relevo forte ondulado
montanhoso.

e

44 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura média
fase floresta subcaducifólia
relevo ondulado e forte
ondulado;
fase floresta subcaducifólia
relevo forte ondulado e
montanhoso.
45 — REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan
fase caatinga hipoxerófila
relevo suave
ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
fase caatinga hiperxerófila relevo suave
ondulado;
fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
fase rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave
ondulado.
46 — REGOSOL DISTRÓFICO com fragipan
fase floresta subcaducifólia
relevo ondulado e forte
... fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.

ondulado;
•
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47 — ÂREIÀS QUÀRTZOSÀS MÀRINHÀS DISTROFICÂS
fase relevo piano.
48 — AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS
fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
49 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS E EUTRÓFICAS
fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
50 — AREIAS QUARTZOSAS EUTRÖFICAS corn fragipan
fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
51 — AFLORAMENTOS DE ROCHA.

II — CRITÉRIOS PARA ESTABELECIMENTO DAS CLASSES DE SOLOS
E FASES EMPREGABAS
Os critérios adotados para o estabelecimento das classes de solos estâo
de acordo com as normas usadas pela DPP-MA., que esta desenvolvendo um sistema de classificaçâo para os solos do Brasil.
SOLOS COM HORIZONTE B LATOSSÓLICO (NAO HIDROMÓRFICOS)
Compreende solos com horizonte B latossólico (21), näo hidromórficos.
SOLOS COM HORIZONTE B TEXTURAL E ARGILA DE ATIVIDADE BAIXA
(NÄO HIDROMÓRFICOS)
Compreende solos com horizonte B textural (21) ou "argilic horizon" (73),
näo hidromórficos, com argila de atividade baixa, ou seja, valor T (capacidade de
troca de cations) para 100 gramas de argila, após correçao para carbono, menor
que 24 m E .
SOLOS COM HORIZONTE B TEXTDRAL E ARGILA DE ATIVIDADE ALTA
(NÄO HIDROMÖRFICOS)
Compreende solos com horizonte B textural (21) ou "argilic horizon" (73),
näo hidromórficos, com argila de atividade alta, ou seja, valor T (capacidade de
troca de cations) para 100 gramas de argila, após correçao para carbono, maior
que 24 mE.
Deve-se ter em mente que este valor limite de 24 mE näo deve ser usado
com muito rigor. Neste grupamento näo estäo incluîdos Pianosol e Solonetz Solodizado, que säo considerados como classes a parte.
PLANOSOL
Säo solos com horizonte B textural (73), argila de atividade alta, mudança
textural abrupta do horizonte A para o B, que tem urn horizonte subsuperficial
que mostra feicöes associadas com umidade (mosqueado e/ou cores de reduçâo).
Nestes solos é caracteristico haver um excesso de umidade no periodo chuvoso e
urn extremo ressecamento na época de estiagem. Normalmente ocorrem nas areas
de cotas mais baixas de uma determinada regi^o, destacando-se a zona do Agreste.
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SOLOS CÓM HORIZONTE B INCIPIENTE (NÂO HIDROMÓRF1COS)
Compreende solos com horizonte B incipiente ou câmbico — "cambic horizon" (73), näo hidromórficos.
VERTISOLS
Nesta classe estâo inclui'dos os solos antes denominados Grumosols. Na classificaçâo de solos usados pela DPP-MA, foi adotado o nome Vertisol da classificaçâo americana atual (73), o quai esta sendo usado também na legenda para o
Mapa de Solos do Mundo organizado pela FAO (65).
Nesta classe estäo compreendidos solos com alto conteûdo de arguas 2:1 (do
grupo da montmorilonita), corn "slickensides" em alguma parte abaixo do horizonte superficial. Apresentam fendilhamento durante a estaçâo seca, podendo ter
microrrelevo constituido por "gilgai". Sào argilosos (mais de 30% de argila), com
elevada capacidade de troca de cations (valor T) em virtude de grande quantidade de argila do grupo da montmorilonita.
SOLOS HALOMÓRFICOS
Inclui os seguintes solos:
a) SOLONETZ SOLODIZADO — Compreende solos com horizonte B solonétzico ou "natric horizon" (73) da classificaçâo americana atual. É uma modalidade especial de horizonte B textural com saturaçâo com sódio trocâvel
(100.Na+/T) acima de 15% e estrutura normalmente colunar ou prismâtica, sendo raramente em blocos. Se um horizonte subjacente C tem, em alguma parte,
mais que 15% de Na+, um horizonte B textural sobrejacente que tenha mais
Mg++ + Na + que Ca++ + H + , é considerado um horizonte B solonétzico ou
nâtrico.
b) SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES — Sào solos halomórficos,
encontrados na orla marftima que se desenvolvem sobre sedimentos récentes do
Holoceno, nas âreas baixas influenciadas pelas âguas do mar e que possuem vegetaçâo de mangue ou manguesal.
SOLOS HIDROMÓRFICOS (GLEYZADOS OU ORGÂN1COS OU COM HORIZONTE
B PODZOL)
Inclui os seguintes solos:
a) GLEY HÜMICO e GLEY POUCO HÜMICO — Ambos apresentam um
horizonte subsuperficial gley, ou seja, um horizonte de coloraçâo acinzentada (cor
de reduçâo), normalmente com mosqueado, em decorrência do encharcamento
que se verifica nestes terrenos. A diferença entre estas duas classes é que o Gley
Hûmico apresenta um horizonte A espesso de cor prêta e com alto conteûdo de
matéria orgânica, enquanto que o Gley Pouco Hûmico possui um horizonte A pouco espesso com menores teores em matéria orgânica e em gérai de coloraçâo menos escura que o Gley Hûmico.
b) SOLOS ORGANICOS — Sao solos essencialmente orgânicos, constituidos por resfduos végétais fibrosos de coloraçâo normalmente prêta, com elevados teores de carbono (15 a 40%).
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c) PODZÖL HIDRÖMÓRFICÓ — Soios com Horizonte B podzoi — "spodic
horizon" (73). Compreende solos com horizonte B de concentraçâo iluvial de carbono e/ou sesquióxidos livres. Normalmente este horizonte forma-se sob um
horizonte eluvial (A 2 ).
SOLOS POUCO DESENVOLVIDOS (NÄO HIDROMÓRFICOS)
Sao solos pouco desenvolvidos, näo hidromórficos, que apresentam sequência de horizontes A e C ou A, C e R. Nesta classe estäo inclui'dos:
a) SOLOS ALUVIAIS — Säo formados a partir de sedimentos aluviais näo
consolidados. Apresentam um horizonte A normalmente sobre camadas estratiEicadas (IIC, IIIC, IVC,
) sem relaçâo genetica entre si. Hâ casos em que
se pode verificar o inîcio de formaçâo de um horizonte (B) incipiente.
b) SOLOS LITÛLICOS — Säo solos rasos ou muito rasos, que apresen- •
tam um horizonte A assente diretamente sobre a rocha — R — ou mesmo um
horizonte C de pequena espessura entre o A e R. Em alguns casos, ocorre um
horizonte B em inicio de formaçâo ou mesmo (B) incipiente (câmbico).
c) REGOSOL — Compreende solos profundos ou de profundidade média,
pouco diferenciados, seqiiência de horizontes A, C e R, com bastante materials
primârios de fâcil intemperizaçâo nas fraçôes areia (grossa + fina) e/ou na fraçâo cascalho. No Estado de Pernambuco estes solos säo muito arenosos e, a anâlise mineralógica da areia e/ou cascalho, révéla a presença de bastante feldspato
potâssico.
SOLOS ARENOQUARTZOSOS PROFUNDOS (NÄO HIDROMÖRFICOS)
Compreende solos arenosos com menos de 15% de argila nos horizontes subsuperficiais (pelo menos até uma profundidade de 2 métros), essencialmente quartzosos, profundos ou muito profundos, nâo hidromórficos, apresentando seqüência de horizontes A e C, ou A, C e R, ou ainda A, B, C e R. Quando estes solos
säo derivados de sedimentos récentes de origem marinha, ocorrem muitas vezes,
além do quartzo, fragmentos de conchas marinhas principalmente na fraçâo areia
(grossa + fina) do solo.
CRITÉRIOS PARA A SUBDIVISÂO DAS CLASSES DE SOLOS
CARATER DISTRÓFICO E EUTRÛFICO — No presente trabalho, foram usadas as especificaçôes "distrófico" para os solos que apresentam saturaçâo de
bases (V%) baixa, ou seja, menor que 35% e "eutrófico" para aqueles que possuem saturaçâo de bases média a alta, maior que 35%.
Estas especificaçôes sâo registradas para distinguir essas duas modalidades da mesma classe de solos, exceto quando, por definiçâo, a classe compreender somente solos distróficos ou somente solos eutróficos.
Para especificar se um determinado solo é distrófico ou eutrófico, considera-se o valor V% dos horizontes B e/ou C, levando-se em conta também este
valor (V°/o) no horizonte A, de alguns solos, sobretudo no caso dos Solos LitóIicos.
Orto — A especificaçâo orto foi usada para a subdivisâo das classes de solo
Podzólico Vermelho Amarelo e Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico. Indica que os solos säo de textura argilosa, säo bem diferenciados, näo säo intermediârios para outras classes de solos, e nào apresentam carâter abrüptico,
fragipan ou plinthite.
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Abrûptico — Foi utilizado para subdivisao das classes de solos Podzóïico
Vermelho Amarelo e Podzóïico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico. Indica
mudança textural abrupta (73).
Fragipan — Indica que a classe de solos apresenta fragipan (73).
Planossólico — Especificaçâo usada após o nome de uma determinada classe de solos, indicando que os mesmos sâo intermediârios para Planossol Solódico.
Plinthico — Foi utilizada para indicar classe de solos com plinthite (73).
Vértico — Indica que a classe de solos é intermediâria para Vertisol.
Argua de atividade alta e baixa — A argila é considerada de atividade alta,
quando o valor T é maior que 24 mE/lOOg de argila, após correçâo para carbono,
e é considerada de atividade baixa, quando é menor que este valor. Esta especificaçâo foi utilizada neste trabalho, apenas para a subdivisao das classes de solos
PODZÓLICOS. Näo estâo incluidas as varias classes de solos que por definiçào
possuem argila de atividade alta ou baixa.
Latosso'lhco — Esta especificaçâo, quando usada após o nome de uma deierminada classe de solos, indica que os mesmos sâo intermediârios para LATOSOLS.
TIPOS DE HORIZONTE A — Para a subdivisao das classes de solos foram
considerados os seguintes tipos de horizonte A:
a) Chernozêmico — Corresponde a definiçào de "molic epipedon" (73) da
classificaçâo americana de solos.
b) Proeminente — Corresponde a definiçào dada para "umbric epipedon"
(73) usada na classificaçâo americana de solos, exceto no que diz respeito a relaçâo C/N, que é mais baixa nos solos do Nordeste.
c) Moderado — Sua definiçào é semelhante a do "ochric epipedon" (73)
da classificaçâo americana de solos.
d) Fraco — A definiçào deste tipo de horizonte coincide também com a do
"ochric epipedon" (73) da classificaçâo americana de solos. A diferença do A
fraco para o moderado, é que o primeiro apresenta a seguinte combinaçâo de
caracterfsticas: teores muito baixos de matéria orgânica, estrutura maciça ou em
grâos simples ou fracamente desenvolvida e coloraçâo normalmente muito clara
(mais clara que a do horizonte A moderado de modo gérai). É caracterfstico da
maioria dos solos da zona semi-ârida com caatinga hiperxerófila.
Carâter hûmico — Indica que o solo. apresenta um epipedon muito espesso,
cores escuras e pelo menos 1% de carbono até uma espessura de 1 metro no mimino. Corresponde a definiçào de "umbric epipedon". (73).
CLASSES TEXTURAIS — Para efeito de subdivisao de classes de solos de
acordo com a textura, foram consideradas: texturas argilosa, média e arenosa
a) Textura argilosa — Os solos sâo considerados de textura argilosa quando apresentam uma ou mais das seguintes classes de textura: muito argilosa, argila, argilo-arenosa e franco-argilosa com mais de 35% de argila. Esta percentagem é considerada limite inferior para a textura argilosa.
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b) Textura média — Quando apresentam uina ou mais das seguintes classes de textura: franco, franco-argilo-arenosa, franco-argilosa com menos de 35%
de argila e franco-arenosa com mais de 15% de argila. Os limites para a textura
média situam-se entre 15 e 35% de argila.
c) Textura arenosa — Quando os solos apresentam uma ou mais classes de
textura que seguem: areia, areia franca (ou areno-franca) e franco-arenosa com
menos de 15% de argila. Este valor é considerado limite superior para a textura
arenosa.
Observaçôes: 1 — Para subdividir as classes de solos segundo a textura conforme especificado antes, considera-se o teor de argila dos horizontes B e/ou C,
levando-se em conta também, a textura do horizonte A para algumas classes de
solos, conforme acontece com os SOLOS LITÖLICOS e outros.
2 — As classes texturais com teores de silte muito alto, nào foram levadas
em consideraçâo, em face da sua pequena expressâo nas âreas estudadas até o
momento.
Muito cascalhenta — Indica que o solo apresenta cascalhos em percentagem
superior a 50% na maioria dos horizontes do perfil.
Cascalhenta — Quando o solo apresenta cascalhos em percentagem entre
15% e 50% na maioria dos horizontes do perfil.
Com cascalhos — Indica presença de cascalhos em percentagens relativamente baixas (normalmente entre 5% e 15%) na maioria dos horizontes do perfil
de solo.
III — DESCRIÇÂO DAS CLASSES DE SOLOS E RESPECTIVAS FASES
Neste capitulo sâo descritas as diversas classes de solos mapeados no Estado de Pernambuco, com suas respectivas fases, procurando-se seguir, tanto
quanto possivel, a ordenaçâo conforme a legenda que consta do mapa de solos.
1 _ LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa.
Esta classe compreende solos muito profundos, muito porosos e bem a acentuadamente drenados, que se encontram em avançado estâgio de evoluçâo, em cuja
massa altamente intemperizada restam apenas os minerais mais resistentes (quase
totalmente gräos de quartzo), sesquióxidos e argilas de baixa capacidade de troca
de cations. Sâo portanto praticamente desprovido de réserva minerai para as
plantas.
Apresentam seqiiência- de horizontes A, B e C, com transiçôes geralmente
difusas ou graduais (fig. 45), sendo o horizonte B muito espesso e sempre cornpreendendo B,, B2 e B 3 ; possuem textura argilosa, com percentagem de argila
da ordern de 25 a 50% no horizonte superior, passando para 40 a 65% no B2, onde
esta argila se encontra, com mais freqiiência, totalmente floculada; gradiente textural predominantemente entre 1,2 e 1,8; muito baixo o teor de silte em relaçào
as demais fraçôes.
Quimicamente sâo solos âcidos (ou tendem para fortemente âcidos) cujo
pH em âgua varia de 4,2 a 5,5. A saturaçâo de bases é baixa, com percentagens
geralmente compreendidas entre 10 e 30%. Sâo, por conseguinte, solos de baixa
fertilidade natural (pobies quimica e mineralogicamente), porém de boas condiçôes fïsicas.
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Pode-se adiantar, em linhas gérais, à guisa de distribuiçâo geogrâfica e estudo da area, que os solos componentes desta classe foram mapeados (isolados
ou constituindo associaçôes) quase sempre em grandes areas, principalmente na
parte sul da zona do Litoral e Mata, onde sâo desenvolvidos de gnaisses do PréCambriano (CD) e de granitos, as vezes com alguma influência de recobrimento
de material argiloso do Terciârio, sob vegetaçào de floresta subperenifólia e
ocupando relevo desde ondulado até montanhoso. Também foram mapeados em
diversas âreas de tabuleiros (ao norte, noroeste e sul do Recife), onde sâo derivados de sedimentos argilo-arenosos do Grupo Barreiras (Terciârio), sob vegetaçào florestal subperenifólia ou subcaducifólia e com relevo variando desde piano
até ondulado; e ainda, na chapada do Araripe, onde sâo desenvolvidos de arenitos do .Cretâcico superior, sob vegetaçào de transiçâo entre floresta e caatinga
e floresta subperenifólia, com relevo piano.
Quanto ao clima, domina na maior parte das âreas destes solos o tipo climâtico As', segundo Koeppen. Ocorrem também os tipos Ams', BSw'h' e BSwh'.
Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde dominantemente ao bioclima
3dTh, o quai apresenta 1 a 3 meses secos e indice xerotérmico entre 0 e 40.
Ocorrem também os bioclimas 4aTh (com indice xerotérmico entre 150 e 200 e 7
meses secos) e 3cTh, este ultimo compreendendo âreas proporcionalmente reduzidas.
As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam desde cerca de 600 mm
(Sertâo do Araripe) até mais de 2.000mm (zona do Litoral e Mata), sendo mais
comuns precipitaçôes entre 1.100 e 1.700 mm, na zona do Litoral e Mata, onde estes solos ocorrem em sua maior extensâo.
Com relaçâo as caracteristicas morfológicas, estes solos apresentam seqüência de horizontes A, B e C e espessuras prédominantes entre 3,5 e 6 métros.
Sobre o horizonte A ocorre algumas vezes (quando sob vegetaçào nativa) um O t
com 2 a 3 cm de espessura, composto de raizes e restos de ramos e folhas em decomposiçâo.
O horizonte A quase sempre compreende A, e A:i ou, quando cultivado,
constituindo um Ap seguido ou nâo de A3. O horizonte A, (ou Ap), que atualmente corresponde a camada superior agricultâvel, possui geralmente as seguintes caracteristicas: espessura de 15 a 25 cm; coloraçâo (solo ûmido) variando de
bruno muito escuro, bruno acinzentado escuro (ou muito escuro) a bruno escuro
(sendo esta mais comum), com matiz 10YR, valor de 2 a 4 e croma de 2 a 3, sendo que para o solo seco estas tonalidades se tornam um pouco mais claras, geralmente em tcrno de bruno acinzentado escuro ou bruno, aumentado em I a 2
unidades no valor; quanto à classe textural, varia geralmente de franco-argiloarenosa a argila; a estrutura, na maioria das vezes é fraca a moderadamente desenvolvida, pequena a média granular e/ou pequenos blocos subangulares; apresenta muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns a muitos médios e poucos
a comuns grandes; quanto à consistência, o solo seco pode variar de macio a duro,
de muito friâvel a friâvel quando ûmido, de ligeiramente plâstico a plâstico e de
ligeiramente pegajoso a pegajoso, quando molhado; sua transiçâo para o A3 ou
Bj é geralmente plana, graduai ou clara.
O A3, quando presente, possui espessura de 10 a 25 cm e juntamente com o
B], que varia principalmente de 25 a 55 cm, apresentam caracteristicas transicionais, tendendo respectivamente para A2 e BL>. De um modo gérai, entre algumas
de suas caracteristicas, destacam-se: coloraçâo (solo ümido) muitas vezes em
mistura ou formando mosqueado bruno acinzentado escuro a bruno escuro (do ho93

rizonte superior), com matiz 10YR valor de 3 a 4 e croma de 2 a 3, e bruno forte,
bruno ou bruno amarelado (do horizonte B) com matiz em 10YR (ou com ligeira
tendência para 7,5YR), valor de 4 a 5 e croma de 4 a 6; classe textural francoargilo-arenosa a argila; transiçâo geralmente plana, sendo difusa ou gradual do
A3 para B, e gradual ou clara deste para o B...
O horizonte B2, compreende quase sempre B.,, e B ^ e apresenta usualmen te as seguintes caracterfsticas: espessura bas tante variâvel, principalmente
entre 1,0 e 2,5 métros: coloraçâo (solo ümido) bruno forte, bruno amarelado (mais
corhum), amarelo avermelhado ou amarelo brunado, cujo matiz varia de 7.5YR
a 10YR, valor de 5 a 6 e croma de 5 a 8; para o solo seco essas tonalidàdes se
tornam ligeiramente mais claras, aumentando quase sempre em uma unidade
para valor e/ou para croma; algumas vezes pode se apresentar com mosqueado
brunado escuro (devido à penetraçâo de material do horizonte superior), ou com
tonalidàdes avermelhadas ou amareladas; quanto à classe textural varia de argilo-arenosa a muito argilosa, sendo mais frequente a classe argila; a estrutura na
rnaioria das vezes é muito pequena ou pequena granular com aspecto maciço poroso "in situ", ocorrendo também muito pequena cm pequena granular e em blocos subangulares com aspecto maciço poroso poueo coeso "in situ"; e raramente
fraca pequena blocos subangulares; quanto à porosidade, apresentam muitos porös pequenos, muitos a comuns médios e poueos a comuns grandes; quanto à
consistência, o solo seco pode variar desde macio até duro, de muito friâvel a friâvel quando ümido e geralmente de plâstico a muito plâstico e de pegajoso a mui1o pegajoso, quando molhado; as transiçôes para o B 3 sâo normalmente planas,
difusas a graduais.
O B s possui espessuras variando de 70 a 150 cm e caracteristicas intermediärias entre os horizontes B e C, com transiçâo geralmente ondulada.
O horizonte C, que ocorre a uma profundidade bastante variâvel, principalmente entre 2,5 e 4,0 métros, apresenta espessura de 50 a 250 cm e tonalidàdes
lambém variâveis, sendo geralmente avermelhadas e vermelho-amareladas (tendendo para vermelho-acinzentada, rosada, e t c ) , podendo apresentar mosqueado esbranquiçado, amarelado, etc., provocado pela diferença de material semi-intemperizado (primârio), com matiz de 2,5 a 5YR, valor 3,5 a 5 e croma de 6 a 8 (ûmido). Sua textura se torna mais leve em relaçâo ao B, variando principalmente de
Iranco-argilo-arenosa a argila, muitas vezes com sensaçâo micâcea e com cascalho; a
estrutura mais encontrada é fraca pequena blocos subangulares; menos poroso
que o Bo e apresentando consistência ligeiramente duro a duro (quando seco),
friâvel a firme (quando ümido) e ligeiramente plâstico a plâstico e ligeiramente
pegajoso a pegajoso (quando molhado).
Muitas rai'zes se concentram na parte superior do perfil, diminuindo com a
profundidade até a parte inferior do B, onde sâo raras.
Nota-se grande atividade biológica, principalmente produzidas por termitas
e minhocas desde o Aj (onde é mais intensa) até o horizonte B, resultando quase
sempre na penetraçâo de material escuro (coatings na parte superficial). Ainda,
como observaçâo, pode-se constatar por vezes o seguinte: concreçôes de ferro
com I a 5 cm de diâmetro ao longo do perfil (ou mais concentradas na parte central do horizonte B); oeorrêneia de pequenos nódulos endurecidos na parte inferior deste mesmo horizonte, bem como ligeiro endurecimento na sua parte superior (A:j ou Bj e até no B.,,). Este ultimo aspecto foi observado nos Latosols
derivados dos sedimentos do Grupo Barreiras (tabuleiros) — Terciârio, da zona
ümida costeira.
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Quanto as propriedades fi'sicas, de urn modo gérai, estes solos sâo bem
drenados ou mesmo acentuadamente drenados e com uma permeabilidade entre
moderada e râpida. O seu alto grau de floculaçao e sua grande porosidade e espessura, permitindo uma râpida e profunda infiltraçâo da âgua, sâo os principals
fatores que dificultam diretamente o processo de erosäo, o quai se manifesta,
obviamente, tanto mais intensamente quanto mais acidentado for o relevo. Portanto, nos solos desenvolvidos sobre os tabuleiros e sobre a chapada do Araripe,
onde a topografia é dominantemente plana, a erosäo pouco ou quase nâo se manifesta; enquanto que na frente ümida sudeste da Borborema, com relevo forte
ondulado e montanhoso, este processo de desgaste, se nâo chega a ser mais severo, deve-se principalmente, além dos fatores intrinsecos jâ mencionados, à proteçâo da cobertura florestal em grandes areas, impedindo a queda direta da chuva
sobre os solos.
Entre as fraçôes grosseiras, nota-se que os calhaus, apenas muito raiamente
podem ser encontrados no B., (até 2%), sendo mais comuns no C, enquanto a
fraçâo cascalho se distribui em torno de 1 • a 3% por todo o perfil até o horizonte
B (inclusive), podendo estar mais concentrado no C, onde chega a ultrapassâr os
10%.
Quanto à composiçâo granulométrica, verifica-se que estes solos possuem
elevada percentagem da fraçâo argila, baixo teor de silte e menor quantidade de
areia fina em relaçào à areia grossa. Em termos numéricos foram constatados os
seguintes valores prédominantes: para o horizonte A,, areia grossa entre 25 e 60%,
areia fina de 19 z. 25%, silte de 1 a 11% e argila de 20 a 50%; e para o B 2 , areia
grossa de 15 a 40%, areia fina de 10 a 20% (extremos 4 e 24%), silte 2 a 10% e argila
35 a 65%. Os solos desenvolvidos na chapada do Araripe possuem textura menos
argilosa que os da zona do Litoral e Mata.
O teor de argila natural (dispersa) no A, é bastante variâvel, situando-se
predominantemente entre 3 e 25% (extremos 1 a 32%) o que acarreta um grau de
floculaçao variando na ordern dos 45 a 90% (extremos 33 a 97%); no B., o teor de
argila natural é geralmente nulo, isto é, toda a argila se encontra floculada
(G.F. = 100%).
•~
A relaçâo silte/argila possui valores no A, principalmente entre 0,05 e 0,30,
enquanto para o B;,, em todos os casos, situam-se mais entre 0,05 e 0,10. O gradiente textural geralmente varia de 1,1 a 1,8.
O equivalente de umidade (sempre apresentando ligeiro aumento com a profundidade) apresenta com freqüfncia valores entre 10 e 30 e entre 15 e 30g de
âgua/lOOg de terra fina, respectivamente para o A, e B.,, o que implica numa
capacidade de retençâo d'âgua para estes solos variando de baixa a média no
horizonte superior e de média a alta no B , .
Quanto as propriedades quimicas, todos os solos que constituem esta classe apresentam reaçào âcida (ou tendendo para fortemente âcida), com pH em
âgua variando de 4,2 a 5,5.
O teor de carbono encontrado na parte superior do solo (A,), geralmente
esta compreendido entre 1,00 c 2,00% (extremos 0,79 e 3,94%), mas decresce com
a profundidade, variando no B., de 0,25 a 0,50%. Também a relaçâo C/N, que se
situa entre 10 a 16 no A]( diminui para 7 a 12 no B,.
Estudando-se .o complexo sortivo destes solos, verifica-se que os valores sâo
bastante baixos para S e V% e que hâ maior variaçâo na parte superficial, o que
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é explicado pela alteraçâo ou nâo com o trato agn'cola inclusive com adubaçôes.
Em' termos numéricos e arredondados, foram constatados os seguintes valores
prédominantes: no Aj 0,5 a 3,0 e 6,0 a 12,0mE/100g de terra fina, respecti vamen te
para soma de bases trocâveis (S) e para capacidade de troca de cations (T); estes valores diminuem no horizonte B 2 para 0,3 a 1,5 e 2,0 a 5,0mE/100g de terra
fina, respecti vamen te. Como resultado disso, a saturaçâo de bases (V°/o) situa-se
(embora com algumas variaçôes) na maioria das vezes entre 10 e 30%, podendo
raramente alcançar maiores percentagens na parte superficial de alguns solos.
Muitas vezes esses valores apresentam ligeira diminuiçâo no A 3 /B,.
A relaçâo molecular Ki apresenta valores quase sempre entre 1,70 e 2,00 (extrcmos 1,67 e 2,22), enquanto para a relaçâo Kr os valores estào compreendidos
entre 1,40 e 1,80 (extremos 1,25 e 1,96). A relaçâo molecular AUO.^/Fe^Og apresenta valores bastante variâveis, geralmente compreendidos entre 3,50 e 15,00, podendo° entretanto, nos Latosols de tabuleiros (Grupo Barreiras), tenderem, a grosso
modo, para 30,00 ou mesmo ultrapassar de 50,00, no B».
Para o alumi'nio trocâvel foram constatados, com mais freqiiência, valores
compreendidos entre 0,2 e 1,5 e entre 0,5 e l,0mE/100g de terra fina, respectivamente no A, e B9, enquanto para o hidrogênio trocâvel os numéros sâo fréquentes entre 3,5 e 10,0, raramente alcançando 18,9 mE/lOOg de terra fina no A1( diminuindo para 1,5 a 3,0mE/100g de terra fina no B».
Para o fósforo total (P2O5) os valores variam de 0,01 a 0,Ó9°/o. Quanto aos
teores de fósforo assimilâvel, estes solos sâo muito pouco providos deste elemento, sendo constatados valores de 1 a 4ppm no A, e de 1 a 2ppm no B 2 .
Quanto à composiçâo mineralógica da areia, todos os solos que constituent
esta classe apresentam marcante predominância de quartzo (90 a 100%). Como
constituintes complemen tares da fraçâo areia, aparecem concreçôes argilosas (traços até 4%), concreçôes ferruginosas (traços até 3%), concreçôes argilo-humosas
(até 3%), ilmenita (até 3%), feldspato (até 2%), magnetita (até 2%) e detritos
(traços até 5%). No perfil n.° 8 da chapada do Araripe foram constatados elevados
teores de concreçôes argilo-humosas (até 90%) no horizonte superficial — Aj — e
concreçôes argilosas de 5 a 40% no BL,. Estas anâlises mineralógicas indicam que
a massa do solo é altamente intemperizada e praticamente desprovida de réservaminerai que possa liberar elementos utilizâveis pelas plantas.
Esta unidade — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura
argilosa compreende seis fases, a saber:
fase
fase
fase
fase
fase
fase

floresta subperenifólia relevo piano;
floresta subperenifólia relevo ondulado;
floresta subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado;
floresta subperenifólia relevo montanhoso;
floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado; e
transiçâo floresta/caatinga relevo piano.

DESCRIÇAO DAS FASES
IA—LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento de sfmbolo
LVdl e como principal componente das associaçôes LVd4 e LVd5.
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Fig. 43
Pastagem de capim Pangola, constituindo campos antrópicos (Ärea da
associacäo LVd4). Municipio de Paulista.

Fig. 44
Aspecto de formacöes rupestres (rupi'culas). Municipto de Limoeiro.

Fig. 45
Perfil de LATOSOL VERMELHO
AMARELO DISTRÔFICO textura
argtlosa fase floresta subperenifólia
relevo piano. Munici'pio de Paulista.

Fig. 46
Relevo e uso (cana-de-acücar) de LATOSOL VERMELHO AMARELO
DISTRÔFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo forte
ondulado {Ärea da associacäo LVd6). Municfpio de Catende.

Fig. 47
Vista aérea mostrando aspecto tfpico da zona da Mata Sul, onde a vegetacäo
natural (floresta subperenifólia) é conservada nos topos das elevaçoes e, nas
encostas, cultiva-se normalmente cana-de-açucar (Area da Associaçao
LVd6).

Fig. 48
Vegetaçao, relevo e uso (cana-de-açûcar) na ârea da associaçao LVd6. No
topo e terço superior da encosta (ârea coberta com floresta subperenifólia)
domina LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura argilosa. Nos terços médios e inferiores da encosta prédomina PODZÖLICO
VERMELHO AMARELO orto. Municipto de Âgua Prêta.

Fig. 49
Aspecto de relevo em area de LATOSOL VERMELHO AMARELO
DISTRÖFICO textura média fase floresta subperenifólia relevo suave
ondulado (Associacao LVd4). Munict'pio de Paulista.

Fig. 50
Cultura de coqueiro em area de LATOSOL VERMELHO AMARELO
DISTRÖFICO textura média fase floresta subperenifólia relevo suave
ondulado (Associacao LVd4). Munici'piode Igarassu.

Material originârio — Sedimentos argilosos e argilo-arenosos do Grupo Barreiras, referidos ao Terciärio.
Relevo — Dominantemente piano, apresentando por vezes pequenos desnfveis onde as declividades variam de 0 a 3%. Em alguns trechos o relevo apresenta-se suave ondulado, principalmente proximo as linhas principals de drenagem.
As altitudes geralmente estäo compreendidas entre 20 e 150 métros.
Clirr.a — Segundo Koeppen, domina o tipo climâtico As' ocorrendo também, em pequena faixa, o tipo Ams'. Pela divisâo bioclimâtica de Gaussen, ocorre
o bioclima 3dTh, com indice xerotérmico compreendido entre 0 e 40 e 1 a 3 meses
secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais de 1.250 a 2.300mm.
Vegetaçao — Floresta subperenifólia, constituida por uma formaçâo densa,
com ârvores de porte alto, alcançando 20 a 30 métros de altura. Na maior parte
da ârea esta cobertura vegetal se encontra alterada ou destruida pelo hörnern e
atualmente foi substitui'da por culturas e pastagens, ou por formaçôes secundârias
de menor porte denominadas de "capoeiras", as quais surgiram espontâneamente
após a derrubada da vegetaçao primitiva.
Consideraçàes gérais sobre utïlizaçao.
Estes solos sâo muito utilizados para diversas culturas, graças a sua distribuiçâo ao longo de toda zona do Litoral e Mata ('proximo a capital e mercado
consumidor), além das boas condiçôes fi'sicas e topogrâficas que apresentam, isto
é, boa drenagem e permeabilidade e situados em areas de relevo piano. Atualmente sâo muito cultivados com cana-de-açûcar (em escala industrial) e explorados com granjas pelos moradores do Grande Recife. Entretanto sâo solos âcidos
e pobres em nutrientes, que necessitam de adubaçâo e calagem, para aumentar
a produtividade.
Quanto à deficiência de âgua, estes solos apresentam ligeiras limitaçôes,
devido estarem em areas com boa pluviosidade e reduzido numero de meses secos em sua quase toda extensâo. Assim, irrigaçôes complementares no periodo
correspondente a pouca ou nula precipitaçâo pluviométrica, também serâo necessârias para o incremen to da produçào, em conjunto com adubacöes e calagens.
1.2 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÛFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado.
Foi mapeada isoladamente constituindo a unidade de m a p e a m e n t o
simbolo é LVd2.

cujo

Material originârio — Säo solos originados de sedimentos argilosos e argiloarenosos do Grupo Barreiras — Terciärio.
Relevo — Ondulado, formado de elevaçôes com vertentes convexas ou ligeiramente convexas, declividades da ordern de 8 a 20%, vales em V ou abertos e topos
arredondados, com algumas partes ligeiramente esbatidas. As altitudes estäo compreendidas entre 10 e 30 métros.
Clima — Segundo Koeppen, domina o tipo climâtico As', ocorrendo t a m b é m o
tipo Ams'. Na classificaçâo de Gaussen. ocorre exclusivamente o bioclima 3dTh,
caracterizado por urn indice xerotérmico entre 0 e 40 e 1 a 2 meses secos. As
precipitaçôeôs pluviométricas médias anuais variam predominantemente entre
1.500 e 2.000mm.
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Vegetaçao — Floresta subperenifólia. Na quase totalidade da ârea a vegetaçâo primitiva foi derrubada.
Consideraçôes garais sobre utilizaçao.
As consideraçôes feitas para a unidade anterior, no tocante as condiçôes
de fertilidade e propriedades fi'sicas, sâo validas para estes solos. Sendo solos
que ocorrem em âreas mais movimentadas de relevo ondulado e encontrando-se
em sua maior parte erodidos, sâo imprescindfveis trabalhos de conservaçâo do solo. Têm pouca expressäo devido a pouca extensâo que ocupam e sâo mais apropriados para o uso com reflorestamento, fruticultura e pastagens.
1.3 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÛF1CO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado.
Esta unidade ocorre como componente principal da unidade de mapeamento
de sfmbolo LVd6.
Diferencia-se das unidades précédentes, quanto ao relevo, material originârio
e teor de argila (normalmente mais elevado nestes solos).
Material originârio — Sâo solos originados
havendo em muitas âreas, notadamente nas mais
ência de recobrimento de material argilo-arenoso
(Grupo Barreiras), sobretudo nos topos de-algumas

de granitos e de gnaisses,
próximas ao litoral, influprovavelmente do Terciârio
elevaçôes.

Relevo — Ondulado e forte ondulado (fig. 46),
topos arredondados, vertentes ligeiramente convexas
vidades em sua maioria compreendidas entre 8 e 40%
variam desde 10 até mais de 400 métros, sendo mais
métros.

formado por elevaçôes de
e côncavo-convexas, declie vales em V. As altitudes
fréquentes entre 100 e 250

Clima — Segundo Koeppen, domina o tipo climâtico As', ocorrendo também
'o tipo Ams'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde unicamente ao
bioclima 3dTh, caracterizado por l'a 3 meses secos e indice xerotérmico entre 0
e 40. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam dos 1.000 até cerca
de 2.300mm.
Vegetaçao — Floresta subperenifólia densa (fig. 48), de porte alto, a quai
se encontra atualmente devastada ou substituida, em maior ârea, pela cultura da
cana-de-açucar. Muitas âreas ainda conservam a vegetaçao natural primitiva, principalmente os topos das elevaçôes. Com a derrubada para a implantaçâo de culturas, algumas âreas posteriormente deram lugar a formaçôes espontâneas secundârias, arbóreas e arbóreo-arbustivas, caracterizando as "capoeiras", ou arbustivas, baixas e râlas, que caracterizam os "campos antrôpicos" espontâneos.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

Grande parte das âreas destes solos (cerca de 30 a 40%) ainda conserva a
vegetaçao natural de floresta (figs. 47 e 48), principal mente os topos e terços superiores das elevaçôes, embora semi-alterada pelo hörnern. A cana-de-açûcar (fig.
48), em escala industrial, é a cultura que domina nas âreas destes solos, porém
sâo também utilizados com algumas pastagens espontâneas e culturas de subsistências.
Assim como os demais solos componentes da classe LATOSOL VERMELHO
ÄMARELO DISTRÖFICO textura argilosa, estes solos sâo de baixa fertilidade na98

tural, nâo dispensando calagens e adubaçôes. Irrigaçôes complementares no curto
periodo seco contribuem também para aumentar a produtividade destes solos.
Fisicamente sâo bons, muito porosos e com boa profundidade, mas têm como limitaçâo principal o relevo, o quai possui formas muito acidentadas e com fortes
declividades, constituindo assim, solos bastante susceptiveis à erosäo e com fortes
impedimentos ao uso de mâquinas agrfcolas. Séria necessârio um planejamento
para um aproveitamento racional destes solos, visa;.do-se, o çombate à erosâo, correçâo da acidez e melhoria das condiçôes qui'micas, além de reflorestamento das
areas menos agricultâveis e escolha de culturas apropriadas (instalaçâo de pomares, pastagens, etc), bem como a escolha de areas com menores declividades que
possam ser utilizadas com maquinâria agricola, obedecendo as prâticas conservacionistas conhecidas.
1.4 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo montanhoso.
Constitui a unidade de mapeamen to de simbolo LVd3 e faz parte da associaçâo de simbolo LVd7 como primeiro componente. Destaca-se das demais fases
por apresentar relevo montanhoso.
Material origïnârio — Saprolito de gnaisses referidos ao Pré-Cambriano
(CD), ou de granitos e granitos gnâissicos.
Relevo — Domina nas âreas dèstes solos o relevo montanhoso com declividades da ordern de 40 a 60%, vertentes com fortes declividades, em formas convexas ou ligeiramente convexas, topos arreciondados e vales em V. As altitudes
variam até 150 a 650 métros, sendo mais fréquentes as compreendidas entre 400 e
600 métros.
Clima — Segundo a classificaçâo de Koeppen, o tipo climâtico dominante é
o As'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, enquadra-b>e no 3dTh, com valores do
indice xerotérmico entre 0 e 40 e 1 a 3 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de 1.000 a 1.300 mm.
Vegetaçâo — Floresta subperenifólia. Grande parte desta vegetaçâo cedeu
lugar a cultura da cana-de-açucar.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Sâo cultivados em grande parte com cana-de-açûcar. A maior limitaçâo ao
uso agricola destes solos diz respeito ao relevo acidentado (montanhoso). Se adaptam mais para o reflorestamento e conservaçâo de florestas existentes, ou uso
bem planejado nas âreas com declividades menos acentuadas, com fruticultura e
pastagens. Sào também solos âcidos e de fertilidade baixa.
1.5 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado.
Esta unidade ocorre como componente principal da associaçâo de simbolo
LVd8. Destaca-se das demais fases por apresentar vegetaçâo de floresta subcaducifólia .
Material origindrio — Sedimentos argilosos e argilo-arenosos do Grupo Barreiras — Terciârio.
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Relevo — É piano e suave ondulado, formado por elevaçôes de topos esbatidos (tabuleiros), verteiltes longas e suaves, apresentando declividades prédominantes de 0 a 8°/o. As altitudes sâo da ordern de 100 a 200 métros.
Clima — Segundo a classificaçâo de Koeppen, as areas destes solos estâo
sob condiçôes de clima As' e, na classificaçâo de Gaussen, corresponde a uma ârea
intermediâria entre os bioclimas 3dTh (indice xerotérmico entre 0 e 40 e 2 meses
secos) e 3cTh (indice xerotérmico entre 40 e 100 e 3 a 4 meses secos). As médias
anuais de precipitaçôes pluviométricas oscilam entre 900 e 1.300 mm.
Vegetaçao — Floresta subcaducifólia. Esta vegetaçâo se encontra quase totalmente alterada ou mesmo destruida pelo hörnern, estando as âreas destes solos
com cobertura de vegetaçâo secundâria, arbóreo-arbustiva, de menor porte que a
primitiva, além de campos antrópicos.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

Favorecidos pela localizaçâo, topografia e seu fâcil manejo devido as ótirnas condiçôes fisicas, estes soios sâo bastante cultivados com canajde-açûcar,
mandioca, pastagens, diversas culturas de subsistência e fruticultura. Embora quimicamente sejam solos um pouco melhores que aqueles da mesma classe, situados em âreas mais ümidas da zona do Litoral e Mata, sào todavia solos de
fertilidade natural baixa e âcidos, que necessitam de calagens e adubaçôes.
Em face da ocorrência em ârea de clima menos ümido, a escassez de âgua
é bastante acentuada, havendo necessidade de irrigaçào durante os meses secos.
1.6 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFJCO textura argilosa fase transiçao floresta/caatinga relevo piano.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento de simbolo
LVd9.
Comparando-se estes solos com os das demais fases pertencentes a mesma
classe — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO textura argilosa, verifica-se algumas caracteristicas que os diferenciam de todas as outras fases anteriormente descritas. Estâo situados em zona semi-ârida do Sertâo do Araripe e
sâo desenvolvidos de arenitos do Cretâcico. Possuem no horizonte B textura menos argilosa (aproximando-se de média) que as demais fases jâ relacionadas anteriormente. Superficialmente estes solos apresentam textura média ou mesmo arenosa.
Material originârio — Arenitos da Formaçâo Exu referidos ao Cretâcico.
Relevo — Dominantementc piano apresentando pequenos desniveis, com declividades prédominantes de 0 a 3%. As altitudes estâo compreendidas entre 650 e
900 métros.
Vegetaçâo — A vegetaçâo natural existente sobre estes solos é de aspecto intermediârio entre floresta e caatinga arbórea. É constituida por uma comunidade
vegetal densa e de porte médio, conhecida vulgarmente por "carrasco".
Clima — Segundo Koeppen, as âreas de ocorrência destes solos estâo sob
condiçôes de clima BSw'h' (maior area) e BSwh'. Na divisâo bioclimâtica de
Gaussen, corresponde apenas a um bioclima — 4aTh, caracterizado pelo indice
xerotérmico entre 150 e 200. O numéro de meses secos varia de 5 a 7 na parte
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üeste da chapada do Àraripe. As precipitaçôes piuviométricas médias anuais estào compreendidas entre as isoietas 600 e 750 mm, sendo mais fréquentes, entretanto, precipitaçôes da ordern de 650 a 700 mm.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Säo cultivados com mandioca, feijào, milho, abacaxi, mamona e aproveitados para pecuâria extensiva. O fator mais adverso para o seu uso racional decorre da deficiência de âgua que é forte na regiâo. Fisicamente sâo solos de fâcil
manejo, com boa drenagem e porosos, o que proporciona, juntainente com as
condiçôes favorâveis de relevo, o uso intensivo na motomecanizaçâo. Sendo solos
âcidos e de fertilidade natural baixa, requerem calagens e adubaçôes quîmica e
orgânica para que a produtividade seja auméntada. Além disso necessitam de irrigaçào no periodo seco. Este problema é dificil de resolver tendo em vista que
estes solos situam-se no topo da chapada do Araripe.
2 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média.
Os solos desta classe sâo diferenciados dos da classe précédente — LATOSOL VERMELHO AMARELO textura argilosa, essencialmente pela textura, a quai
se apresenta com menores teores de argila no horizonte B, dominantemente entre
20 e 35%, sendo por isso, considerados de textura média.
Compreende solos com horizonte A moderado, horizonte B latossólico, nâo
hidromórficos, muito profundos, muito porosos, acentuadà a fortemente drenados,
com baixa soma de bases trocâveis (S) e também baixa saturaçâo de bases (V%).
Säo portante solos de baixa fertilidade natural, âcidos a fortemente âcidos e pobres em réserva mineral capaz de liberar nutrientes para as plantas.
Sâo derivados de sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras (Terciârio)
(na zona do Litoral e Mata) e de arenito da Formaçâo Exu (Cretâcico) (no topo
da serra Negra na zona do Sertào do Moxotó). Apresentam relevo variando de
piano a suave ondulado.
Com relaçâo ao clima, nota-se predommio do tipo climâtico As' de Koeppen,
ocorrendo também o tipo Ams', além de pequena ârea de clima ûmido (serra Negra) inclusa no tipo BSs'h'. Segundo Gaussen, o bioclima prédominante é o 3dTh,
com indice xerotérmico de 0 a 40 e 1 a 3 meses secos, havendo pequena ârea (serra Negra) incluîda em bioclima 3aïh. As precipitaçôes piuviométricas médias
anuais prédominantes estâo entre 1.300 mm e 2.000 mm na zona do Litoral e Mata.
Precipitaçôes mais baixas devem ocorrer na serra Negra.
Quanto à vegetaçâo, verifica-se na zona Litoral e Mata a floresta subperenifólia jâ quase totalmente extinta, restando em seu lugar capoeiras e culturas.
Na serra Negra (incluida na zona do Sertâo do Moxotó), verifica-se ocorrência de
floresta subcaducifólia.
Quanto à morfologia, verifica-se com mais freqüência: espessuras de 15 a
30cm, tante para o Ax ou Ap como para o A.^; de 25 a 50 cm para o Bj, de 100 a
200 cm para o B2; a classe textural varia no Ax de areia franca a franco-arenosa,
sendo no B., geralmente franco-argilo-arenosa muitas vezes tendendo para argiloarenosa; estrutura muito pequena e pequena granular e/ou em blocos subangulares com aspecto maciço poroso pouco coeso "in situ". A consistência varia, no Alt
de solto a ligeiramente duro (quando seco), de muito friâvel a friâvel (quando ûmido) e de nào plâstico a ligeiramente plâstico e de nâo pegajoso e ligeiramente pe101'

gajosc (quando molhado); no horizonte B„ os graus de con.sistência, para o solo
seco e molhado, se apresentam, respectivamente, variando de macio a ligeira. mente duro e de ligeiramente plâstico a plâstico e de ligeiramente pegajoso a
pegajoso.
Quanto as condiçôes fisicas, nota-se que estes solos säo acentuada ou fortemente drenados e possuem permeabilidade râpida a moderada, erosâo nâo aparente ou no mâximo, laminar ligeira. Na cornposiçao granulométrica foram constatadas maiores variaçôes para as fraçôes areia grossa e argua, respectivamente
com 60 a 80% e 9 a 19% no A1( passando de 45 a 55% e de 23 a 35% no B2; as fraçôes areia fina e silte variam, para todo o perfil respectivamente, de 12 a 22% e de 1
a 10%. O grau de floculaçâo vana^ de 30 a 80% no A1 aumentando para 80 a 100%
n o B , . O equivalente de umidade varia, no A, e Bo, respectivamente de 7 a 15 e de
13 a 18g de âgua/lOOg de terra Eina.
Quimicamente, sâo solos âcidos a furtemente âcidos, isto é, com pH em âgua
de 4,3 a 5,3. O teor de carbono varia de 0,40 a 1,10% no A,, diminuindo para 0,20 a
0,30% no B 2 ; a relaçâo C/N decresce, respectivamente, de 10 a 11 para 6 a 9.
A soma de bases permutâveis (S) apresenta geralmente valores muito baixos
em todo o perfil, cerca de 0,3 a 0,8 mE/lOOg de terra fina; para a capacidade de troca de cations (T) os valores do horizonte B 2 sâo também baixos, variando de 3,0
a 7,5 mE, sendo poucos maiores (3,0 — 10,0 mE/lOOg de terra fina) no A^ a saturaçâo de bases (V%) também é das mais baixas, variando principalmente entre 6
e 20% no Aj e de 7 a 10% no B 2 .
Os valores de ki sâo baixos e estâo compreendidos entre 1,30 e 1,90, enquanto
que os de kr variam de 1,15 a 1,70. A relaçâo AL03/Fe20,5 apresenta valores principalmente entre 10,00 e 13,00 no A1 e de 13,00 a 23,00 no B 2 .
O aluminio trocâvel em alguns perfis ocorre com maiores valores que nos
solos da classe LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa,
isto é, oscilando de 0,3 a l,5mE/100g de terra fina; também o hidrogênio trocâvel
pode ser mais alto, com cerca de 2,5 a 7,5 e 2,0 a 5,OmE/100g de terra fina, respectivamente no Aj e Bo.
Um aspecto dos mais distintos nestes solos é o que ocorre em sua fase de
relevo suave ondulado, pelo seu teor relativamente alto de fósforo total (P2OS),
alcançando cerca de 0,3 a 0,5%, para o At e B.„ respectivamente. No entanto, nas
demais fases, estes solos apresentam valores muito baixos, em torno dos 0,01 a
0,02%.
Quanto as anâlises mineralógicas das fraçôes ai'eia, estes solos nâo diferem
dos demais Latosols, ou seja, apresentam predommio de quartzo (95-100%), com
ocorrência em alguns perfis da fase relevo suave ondulado de cerca de 20 a 25%
de concreçôes argilosas nos horizontes B, e B.M.
Esta classe de solos — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO textura média, compreende 3 fases:
fase floresta subperenifólia relevo piano;
fase floresta subperenifólia relevo suave, ondulado; e
fase floresta subcaducifólia relevo piano.
DESCRIÇÀO DAS FASES
2.1 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÛFICO textura média fase floresta
subperenifólia relevo piano.
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Esta unidade ocorre como 2." componente da associaçâo de simbolo PV9.
Material originalio — Sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras referidos ao Terciârio
Relevo — Piano com pequenos desnîveis, com declividades dominantes de
0 a 3%.
Clima — Pela classificaçâo de Kocppen, ocorre exclusivamente o tipo climâtico As'. Na divisào bioclimâtica de Gaussen, o tipo 3dTh prédomina nas âreas
destes solos, com indice xerotérmico entre 0 e 40 e 1 a 3 meses secos. As precipifaçôes pluviométricas médias anuais variam normalmente de 1.300 a 2.000mm.
Vegetaçào — Floresta subperenifólia, densa, com ârvores de alto porte.
Grande parte da area destes solos encontra-se devastada, atualmente substituida
por diversas culturas e formaçôes espontaneas secundârias (capoeiras).
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
O uso atual destes solos abränge um numéro variado de culturas, destacando-se entre elas mandioca, cana-de-açûcar, carâ da costa e principalmente fruticultura.
As condiçôes favorâveis para o uso agricola, quanto as propriedades fisicas
e topografia, sâo as mesmas consideradas para todos os Latosols em areas planas.
Requerem portanto, adubaçôes quimicas e orgânicas. Sendo solos âcidos a fortemente âcidos, necessitam de calagens para elevar o pH do solo, além de irrigaçâo
complementar nos meses secos ou com insuficientes precipitaçôes pluviométricas.
2.2 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÛFICO textuia-média fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado.
Constitui o ultimo componente da associaçâo de simbolo LVd4.
Morfológica e fisicamente, sâo solos idênticos aos da fase précédente, todavia, além da diferenciaçâo relacionada com o relevo, estes solos, quanto ao material de origem, sâo influenciados por materiais pertencentes a Formaçâo Maria
Farinha, a quai se encontra sob um delgado manto sedimentär do Grupo Barreiras. Em decorrèneia deste aspecto eles possuem teores de fósforo total bem mais
elevados que os derivados somente de sedimentos do Grupo Barreiras.
Material origindrio — Sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras com
influência de materiais da Formaçâo Maria Farinha.
Relevo — Suave ondulado (fig. 49), formado por elevaçôes de topos esbatidos, vertentes longas, ligeiramente convexas e declividades prédominantes entre 5
e 8%. Os vales sâo abertos e as altitudes estâo compreendidas entre 20 e 100
métros.
Clima — Segurdo Koeppen, domina o tipo climdtico As'. Pela divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde ao bioclima 3dTh, cujo indice xerotérmico esta
compreendido entre 0 e 40 e com 2 a 3 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais oscilam normalmente entre 1.500 e 2.000mm.
Vegetaçào — Floresta subperenifólia jâ praticamente extinta, estando as
âreas atualmente ocupadas por formaçôes florestais secundârias (capoeiras), campos antrópicos e culturas.
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Consideraçôes garais sobre utilizaçâo.
Estes solos sâo atualmente aproveitados com diversas culturas, entre elas
destacando-se a fruticultura (coqueiros (fig. 50), jaqueiras, mangueiras e cajueiros), sendo freqiientemente também encontradas as culturas do carâ da costa,
iriandioca, feijâo, milho e pequenas areas com pastos.
Fisicamente, as mesmas consideraçôes feitas. para a unidade anterior, säo
validas para estes solos e, quimicamente, também sâo solos pobres em nutrientes,
destacando-se porém uma maior percentagem de fósforo total.
Com respeito à erosâo, bem como o emprego de mâquinas agrfcolas, as limitaçôes sâo apenas ligeiras, isto graças as boas condiçôes topogrâficas, isto é, o
relevo é suave ondulado com declividades pequenas em encostas de pendentes
longas, devendo-se contudo observar as norrnas conservacionistas, para um bom
aprovei tarnen to das razoâveis condiçôes que estes solos oferecem.
2.3 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média fase flor esta
subcaducifólia relevo piano.
Esta unidade ocorre isoladamente, constituindo uma-pequena area (topo da
serra Negra) localizada na zona do Sertâo do Moxotó e cujo sfmbolo de mapeamento é LVdlO.
Difere das duas unidades anteriormente descritas quanto ao material originârio, clima e vegetaçâo.
Material originârio — Arenitos da Formaçâo Exu, referidos ao Cretâcico.
Relevo — Dominantemente piano com pequenas declividades.
Clima — A pequena area destes solos (topo da serra Negra) constitui como
que uma ilha de clima ümido inclusa dentro da area do clima BSs'h' de Koeppen
e 3aTh de Gaussen
Vegetaçâo — Floresta subcaducifólia, com porte em torno de 20 métros.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Atualmente estes solos praticamente nâo sâo cultivados, estando suas âreas
cobertas com vegetaçâo natural, constituindo-se assim réserva florestal dentro da
zona do Sertâo do Moxotó. Excluindo-se as caracteristicas fisicas e quimicas, jâ
mencionadas nas fases précédentes, com as quais estes solos estäo identificados,
os fatores mais agravantes ao uso racional, além de sua baixa fertilidade, säo as
limitaçôes moderadas pela falta d'âgua. Tem pouca expressâo com relaçâo a
extensâo (20 km 2 ).
3 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO com A proeminente textura
argilosa.
Compreende solos com horizonte B latossólico, nos quais se destaca um horizonte A bastante espesso e escuro, que se enquadra no A proeminente — umbric
epipedon (73).
Ocorrem na zona do Sertâo do Araripe, ocupando âreas do topo de chapada
de mesmo nome. Säo desenvolvidos a partir de arenitos da Formaçâo Exu, referi- '•
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dos ao Cretâcico. Âpresentam-se em relcvo normaimente piano e estâo sob végétaçâo floiestal subperenifolia de porte médio, que se apresenta jâ com aspecto trausicional para a floresta subcaducifólia. Altitudes variando normaimente entre 700
e 900 métros ou pouco mais.
Quanto ao clima, vigora nas areas destes solos o tipo Aw' da classificaçâo
de Koeppen. Na classificaçâo de Gaussen, ocorre o bioclima 4bTh, o quai apresenta 5 meses secos e indice xerotérmico compreendido entre 100 e 150. Precipitaçôes pluviometricas médias anuais da ordern de 750mm ou mais.
Morfologicamente, verifica-se que em todos os Latosols anteriormente descritos a espessura do horizonte A varia de 20 a 40cm, enquanto nesta unidade,
somente o horizonte A, possui espessura variando de 30 a 40 cm e o A3 com 15 a
30 cm. O horizonte B, tem espessura variando de 30 a 75 cm e o B 2 de 50 a 100 cm
ou mais. Quanto a coloraçâo, o horizonte B 2 apresenta tonalidade vermelho-amarelada com matiz 5YR. A classe textural é franco-argilo-arenosa ou argilo-arenosa
no Aj e argilo-arenosa no B,,, resultando um baixo gradiente textural (entre 1,1

e U).
Quanto as propriedades ffsicas, estes solos se apresentam bem a acentuadamente drenados e com permeabilidade moderada a râpida. Sâo totalmente desprovidos de cascalhos e calhaus na massa do solo. Em sua composiçâo granulométrica constata-se as seguintes variaçôes: areia grossa 35 a 50%, areia fina 10 a 20%,
silte 2 a 10% e argila 35 a 45%.
A relaçào silte/argila oscila entre 0,10 a 0,25 no Ax e de 0,05 a 0,15 no B 2 .
O teor de argila natural do horizonte A varia de 3 a 12, resultando em grau de floculaçâo da ordern de 70 a 90%, enquanto no B 2 geralmente toda a argila se encontra floculada (G.F. = 100%). O equivalente de umidade varia de 12 a 18 g de
âgua/lOOg de terra fina.
Com relaçâo as propriedades quimicas, sâo âcidos e fortemente âcidos, com
pH em âgua variando de 4,3 a 5,3; o teor de carbono na parte superior do Ax oscila
de 1,8 a 2,0%, diminuindo gradativamente, chegando a 0,3% no B 2 ; relaçâo C/N
decresce, respectivamente, de 14 a 16 para 10 a 11.
Estes solos apresentam soma de bases trocâveis (S) muito baixa (valores
de 0,3 a 0,6 m E / 100g de terra fina em todo o perfil), enquanto os valores de saturaçâo de bases (V%), que também sâo muito baixos, situam-se em toino de 5%
no Ax e de 10 a 15% no B 2 ; os valores de T (capacidade de troca de cations) decrescem de 10,5 a 11,5 no Au para 2,0 a 3,OmE/100g de terra fina no B 2 .
Possuem alto teor de alumi'nio trocâvel no Alt cerca de 2,7 mE/lOOg de terra
fina, que decresce com a profundidade chegando a 0,6 mE no B.,; enquanto o hidrogênio livre diminui de cerca de ß ^ m E no Aj para 1,6 mE/lOOg de terra fina
no B 2 .
Os valores de Ki e Kr, sempre baixos, estâo situados entre 1,70 e 1,90 e entre
1,40 e 1,70, respectivamente no Ax e B 2 . A relaçâo molecular Al 2 O 3 /Fe 2 O 3 varia
principalmente de 4,00 a 7,00.
Quanto as anâlises mineralógicas da fraçâo areia, verifica-se predom înio de
quartzo (chega até 90%) no Aj, além de concreçôes argilo-humosas.
No horizonte B, as concreçôes argilosas chegam a 40%, sendo o quartzo sempre a fraçâo prédominante em todo o perfil. Sâo praticamente desprovidos de réserva minerai capaz de libérai- nutrientes para as plantas.
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Esta classe apresenta uma unica fase, ou seja, LATOSOL
RELO DISTRÓFICO corn A proeminente textura aigiioia
fase floresta subperenifólia relevo piano.

VERMËLHO

AMÂ-

DESCRIÇÂO DAS FASES
3.1 — LATOSOL VERMËLHO AMARELO DISTRÓFICO com A proeminente textura
argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano.
Estes solos constituem a unidade de mapeamento de sïmbolo LVdll, isoladamente localizados na parte leste da chapada do Araripe.
Material origindrio — Arenitos da Formaçâo Exu, referidos ao Cretâcico.
Relevo — Normalmente piano, com ocorrência de desniveis, predominantemente com 0 a 3% de declividade. As altitudes sào da ordern de 700 a 900 métros.
Clima — Avv' de Koeppen. Segundo Gaussen, corresponde ao bioclima 4bTh.
que apresenta indice xerotérmico entre 100 e 150 e 5 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais sâo da ordern de 750 a 800 mm.
Vegetaçâo — Floresta subperenifólia. É uma vegetaçâo densa, de médio
porte, onde o estrato arbóreo tem altura em torno de 10 métros. Deve-se assinalar que esta vegetaçâo prédomina na parte leste da chapada do Araripe.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Sào utilizados com cultt'ias de subsistência (mandioca (fig. 51), feijâo e
milho), além de mamona, abacaxi e com pecuâria extensiva.
Sâo solos de fertilidade natural baixa e âcidos a fortemente âcidos com altos teorës de aluminio trocâvel, que necessitam sempre de adubaçâo e calagem.
Apresentam boas condiçôes fisicas e de relevo, que facilitam o manejo e emprego
de mâquinas agrfcolas.
4 — LATOSOL VERMËLHO AMARELO DISTRÓFICO hümico textura indiscriminada.
Constam desta classe solos com horizonte B latossóJico, hûmicos, profundos, bem a acentuadamente drenados, âcidos a fortemente âcidos e de baixa fer
tilidade natural. Destacam-se dos demais Latosol Vermelho Amarelo por apresentarem carâter hümico, ou seja, uma parte superficial muito espessa (130 a 145
centimètres), bastante escura, com teores de carbono de pelo menos l°/o até uma
prohindidade de 1 metro.
;
Estes solos ocorrem em topo de elevaçâo onde foram mapeados isoladamente ou formando associaçôes na zona do Agreste (principalmente no municipio de
Garanhuns), tendo como material originârio, recobrimento de material argilo-arenoso sobre rochas gram'! icas e gnâissicas.
As formas de relevo que correspondem a estas superficies de topos (urn tanto irreguläres), variam de suavemente ondulado a ondulado com vertcntes de
dezenas a centenas de métros, declividades prédominantes de 5 a 15°/o, vales em
forma de "V" e topos esbatidos. Suas altitudes variam de 500 a 1.050 métros, sendo mais fréquentes as compreendidas entre 650 e 950 métros.
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Ó clima dominante nas areas destes solos é o As' de Koeppen, ocorrendo
também o Cs'a nos municipios de Garanhuns e Taquaritinga do Norte. Segundo
Gaussen, domina totalmente o bioclima 3cTh, caracterizado por um indice xerotérmico de 40 a 100, com 3 a 5 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais oscilam entre 800 e 1.300 mm.
A yegetaçâo natural corresponde à floresta subperenifólia. É uma formaçâo
densa, com porte da ordern de 20 a 25 métros, a quai se encontra quase totalmente alterada ou destruîda. pelo hörnern e substituida por culturas diversas ou formando vegetaçâo secundâria (capoeira arbóreo-arbustiva).
Morfologicamente, apresenta horizonte A compreendendo A n , A12 e As, respectivamente com 15 a 25 cm, 60 a 65 cm e 50 a 55 cm de espessura. A textura é
da classe franco-arenosa no A, passando a argilo-arenosa no B 2 , podendo ser com
cascalho.
Com aspecto bastan,te caracten'stico notam-se majores ou menores nódulos
endurecidos, de coloraçào amarela, distribuidas a partir do B t no meio da massa
friâvel do solo e que aumentam em tamanho no B 2 , onde ocorrem em maiores
proporçôes. Também pode-se observar a presença de pequenas e poucas concreçôes avermelhadas entre o B, e B 2 .
Com respeito as propriedades fisicas, verifica-se que sâo bem a acentuadamente drenados e com permeabilidade moderada a râpida. A erosâo prédominante
é de uma maneira gérai, laminar ligeira, graças à râpida e profunda infiltraçâo da
âgua de chuva, em decorrêneia das condiçôes fïsicas favorâveis.
O cascalho esta presente nas percentagens de 3 a 10% no horizonte A e de
5 a 20% no B. Na composiçao granulométrica constatou-se, no horizonte Aa, areia
grossa 60 a 65%, areia fina 10 a 15%, silte 4 a 7% e argila 15 a 25%; no B 2 ,
passa respectivamente para 40 a 45%, 12 a 15%, 6 a 8% e 35 a 45%.
Os teores de argila natural variam de 7 a 9% no At e de 12 a 15% no B 2 ,
resultando um grau de floculaçâo oscilando de 45 a 70% e de 55 a 75%, respectivamente .
A relaçâo silte/argila apresenta valores dos mais altos, isto é, alcançando
0,20 a 0,30 no Al e 0,15 a 0,25 no B 2 . Quanto ao equivalente de umidade, varia
de 9 a 18g de âgua/lOOg de terra fina.
Quimicamente sâo normalmente âcidos a fortemente âcidos, com pH em
âgua entre 4,3 e 5,3; o teor de carbono é da ordern de 1,00 a 1,50% na parte superficial e diminuindo para 0,2 a 0,5% no B 2 ; a relaçâo C/N decresce, respectivamente de 10 a 15 para 6 a 13.
A soma de bases permutâveis (S) apresenta valores mais fréquentes entre
0,3 e l,2mE/100g de terra fina e a capacidade de troca de cations (T) varia de
3,5 a 7,0mE/100g de terra fina, devido aos valores bastante altos do aluminio
(0,6 a 1,3 mE) e hidrogênio (1,5 a 5,0 mE), o que résulta numa saturaçâo de bases (V) muito baixa, na maioria das vezes, entre 5 e 30%.
Os valores de Ki e Kr estâo compreendidos sempre entre 1,60 e 2,00 e 1,20
e 1,70, respectivamente.. A relaçâo AL,O8/Fe.,O3 varia geralmente de 3,00 a 7,00.
O fósforo assimilâvel é normalmente baixo, com I a 3 ppm.
Esta unidade, LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO hûmico textura indiscriminada apresenta uma unica fase:
fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.
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DESCR1ÇA0 DAS FASES
4.1— LATOSOL VERMELHO AMARELO DIST'RUFICO hümico textura indiscriminada fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.
Estes solos ocorrem isoladamente constituindo a unidade de mapeamento
LVdl2, ou associados, onde figuram corao segundo components nas associacöes
de sfmbolos PV10 e PE15.
Material qriginârio — Recobrimento de material argilo-arenoso (provavelmente do Terciârio) sobre gnaisses e granitos.
Relevo — Suave ondulado e ondulado, formado por elevaçôes de topos ligeiramente esbatidos, vertentes longas com declividades prédominantes entre 5 a
15% e vales em V. As altitudes estâo compreendidas entre 500 e 1.050 mctros,
sendo mais fréquentes entre 650 e 950 métros.
Clima — As' da classificaçâo de Koeppen. Ocorre também o clima Cs'a nos
municfpio.s de Garanhuns e Taquaritinga do Norte. Segundo a classificaçâo de
Gaussen ocorre apenas o bioclima 3cTh, caracterizado pelo indice xerotérmico entre 40 e 100 e por apresentar 3 a 5 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas
anuais médias säo da ordern de 800 a 1.300 mm.
Vegetacäo — Floresta subperenifólia, com süas areas apresentando atualmente formaçôes arbóreo-arbustivas, de porte baixo a médio, campos antrópicos
e culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Sào utilizados com alguma fruticultura, culturas de café, mandioca e pecuâria.
Sâo solos pobres quimica e mineralogicamente, âcidos ou fortemente âcidos,
com baixa saturaçâo de bases e desprovidos de réserva minerai aproveitâvel pelas
plantas, necessitando assim, para um aproveitamento racional, de calagem e adubaçâo.
As boas condiçôes fi'sicas destes solos facilitam o manejo e a penetraçâo
das rai'zes até grandes profundidades, sendo por isso, indicados para fruticultura
e cultura do café, em face também do clima favorâvel. Sâo aconselhâveis as prâlicas conservacionistas.
5 — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÛFICO textura média.
Compreende solos com horizonte B latossólico (fig. 52), A moderado e fraco,
profundos, muito porosos, bem permeâveis e acentuadamente drenados, bem desenvolvidos, altamente intemperizados. Sâo âcidos, de baixa a média fertilidade
natural, com saturaçâo de bases (V%) média (35 a 60%).
Estâo distribufdos principalmente no alto sertâo (zona do Sertâo do Araripe, Sertâo Central, Sertâo do S. Francisco e Sertâo do Alto Pajeii) onde ocorrem associados com outros solos. Encontram-se também nos limites da zona do
Agreste com a do Litoral e Mata, entre os municipios de Limoeiro e Gloria de
Goitâ, onde foram mapeados isoladamente, constituindo a unidade LVel.
Sào solos desenvolvidos a partir do recobrimento pedimentar sobre o Pre
Cambriano, de arenitos e sedimentos do Terciârio. Ocupam as superficies de re108

levo geralmente piano ou suave ondulado, com ocorrência de relevo ondulado.
As altitudes variam desde 100 até 800 métros, com mais freqüência entre 350 e 650
métros.
O clima é bastante variâvel, verificando-se predominância do tipo climâtico
BSwh' de Koeppen e do bioclima 4cTh da divisâo bioclimâtica de Gaussen.
Quanto à vegetaçào, distinguem-se nas areas destes solos tres tipos: caatingas hiperxerófila e hipoxerófila e floresta subcaducifólia, sendo esta ultima de ocorrência na ârea de transiçao do Agreste para a zona do Litoral e Mata. A caatinga
hiperxerófila domina a maior parte e corresponde a ârea total das associaçôes de
simbolos LVe4, LVe5, LVe6 e PE19.
Estes solos sâo bastantes profundos, alcançando geralmente de 2,0 a 4,0
métros e apresentam seqiiência de horizontes A, B e C, com o primeiro compreendendo A1 e A3 ou, quando cultivado, constituindo simplesmente urn Ap. O horizonte B compreende B,, B 2 (que pode estar constituîdo de B 21 e B 22 ) e B 3 , seguindose mais abaixo o horizonte C.
O horizonte A possui espessura geralmente de 20 a 30cm, onde se inclui o
Aj e A3, respectivamente com 6 a 13 cm e 12 a 20 cm, ou sendo apenas um Ap. A
coloraçao para o solo ûmido na parte superficial varia geralmente de bruno acinzentado escuro, bruno escuro (mais comum) e bruno amarelado escuro, cujo matiz
é 10YR (as vezes com ligeira tendência para 7,5YR), valor 3 a 4 e croma 2 a 4,
passando no A3, mais freqiientemente, para bruno amarelado, com valor e croma
aumentando geralmente em uma unidade; para o solo seco essas tonalidades se
tornam, obviamente, mais claras, passando quase sempre para bruno acinzentado
ou bruno (10YR 5/2,5 a 3,5).
Quanto à classe textural, varia de areia a areia franca; estrutura muito pequena a média granular e grâos simples; porosidade constituida de muitos poros
pequenos a médios e corriuns a poucos grandes; quanto à consistência, o solo seco
varia de solto a ligeiramente duro (mais comumente macio), de muito friâvel a
friâvel quando ûmido, e geralmente nâo plâstico e nâo pegajoso (raras vezes ligeiramente plâstico e/ou ligeiramente pegajoso) quando molhado; suas transiçôes
sâo normalmente planas, variando de difusa a clara.
O horizonte B compreende B] (de transiçao para o A, com cerca de 20 a 30 cm
de espessura), B 2 e B:i (também transicional para o horizonte C). O horizonte
B 2 , que se inicia a uma profundidade de 40 a 55 cm, foi estudado no presente mapeamento até os 150 a 270 cm ou mais; sua espessura total varia de 85 até 215 cm;
quando compreende B 21 e B 22 , estes possuem aproximadamente 30 a 100 cm e 60 a
120cm, respectivamente. Quanto à coloraçao, o solo ûmido se apresenta geralmente amarelo avermelhado, amarelo brunado (mais comum), bruno amarelado
claro ou bruno forte, com matiz entre 7.5YR e 10YR, valor 5 a 6 e croma de 4 a 8,
podendo apresentar, poucas vezes, mosqueado vermelho ou vermelho amarelado
(2,5YR a 5YR 4 ou 5/6 ou 8, ümido); e para o solo seco essas cores passarn geralmente a amarelo brunado, amarelo (mais comum) ou bruno muito pâlido com
matiz tendendo mais para 10YR, valor 6 a 7 e croma 5 a 6.
Apresentam classe textural variando principalmente de franco-arenosa a
franco-argilo-arenosa; estrutura muito pequena a pequena blocos subangulares e
granular, com aspecto maciço poroso pouco coeso "in situ"; sua porosidade é
constituida por muitos poros pequenos, muitos a comuns médios e comuns a poucos grande; quanto à ronsistència, varia de macio a ligeiramente duro quando
seco, muito friâvel a friâvel quando ümido e de ligeiramente plâstico a plâstico
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e de ligeiramente pegajoso a pegajoso quando molhado; as transiçôes entre os horizontes componentes do B.2 e para o B3, sâo geralmente planas e difusas. O B 3
inicia-se a cerca dos 150 a 250cm de profundidade.
Muitas rai'zes ou em quantidades comuns se encontram distribui'das no horizonte superior, diminuindo com a profundidade até o B2, onde sâo poucas ou raras.
Como principais observacöes, destacam-se: o A3 e B, podem apresentar mislura de seus materiais, devido à atividade biológica que é maior na parte superior
do solo; podem ser encontrados bastante cascalhos distribuidos em todo o perfil
bem como algumas concreçôes de 2 a 3 cm espalhadas na massa do solo (em ambos os casos com maior concentraçâo no B 2 ): pode-se notar a presença de algum
carvâo vegetal até 1,5 m de profundidade.
Estes solos apresentam drenagem e permeabilidade boas, principalmente
por sua grande porosidade e profundidade, sendo classificados como acentuadamente drenados e moderada a rapidamente permeâveis. A râpida e profunda infiltraçâo, além do baixo indice de precipitaçâo regional, dificultam a erosâo nestes
solos, 'sendo mais intensa ncs t.rechos mais decîivnsos e quase insignificantes nas
areas planas, manifestando-se apenas de maneira laminar, ligeira a moderada.
Entre a fraçôes grosseiras, nola-se presença de cascalho nas percentagens
de 0,5 a 4% no A e de 1 a 6% no BL,. Quanto à composiçâo granulométrica, foram
constatadas as seguintes percentagens: no horizonte A, areia grossa 30 a 50%, areia
fina 35 a 55%, silte 1 a 4% e argila 8 a 16%; e no horizonte B 2 , areia grossa
20 a 50%, areia fina 30 a 45%, silte 1 a 6% e argila 15 a 35%.
O teor de argila natural do A varia geralmente de 4 a 7%, resultando num
grau de floculaçâo na ordern dos 45 a 60%, enquanto no B., nem todà a argila
se encontra floculada, apresentando com mais freqüência 0 a 5% de argila natural (dispersa), no que résulta um grau de floculaçâo variandó de 65 a 100% (podendo raras vezes decrescer para os 50%).
A relaçào silte/argila apresenta valores entre 0,05 e 0,30 (ou 0,25) para todo
u perfil. O gradiente textural varia de 1,5 a 1,8. O equivalente de umidade é bastante baixo nestes solos, ficando principalmente entre 6 e 12 e entre 8 e 15g de
âgua/lOOg de terra fina, respectivamente nos horizontes A e B.,, portanto, era arabos os casos, com muito baixa a baixa capacidade de retençâo d'âgua.
Quanto as propriedades qufmicas, constata-se que o horizonte superior apresenta reaçâo âcida a moderadamente âcida, com pH em âgua variando de 4,7 a 5,6;
diminuindo com a profundidade, o pH no subsolo varia de 4,3 a 5,3, sendo portanto âcidos a fortemente âcidos.
O carbono orgânico encontrado no horizonte A é relativamente baixo, com
valores em torno de 0,35 e 0,60%, decrescendo para 0,10 a 0,30% no B;,; e a relaçâo C/N varia principalmente de 6 a 9 no A e em torno de 4 a 6 no B 2 .
No complexo sortivo destes solos foram constatados os seguintes valores
prédominantes; soma de bases trocâveis (S), no horizonte A, esta em torno de 1,5
a 3,0 mE, diminuindo para 1,0 a 2,5 mE (mE/lOOg de terra fina) no B.,; capacidade
de troca de cations (T) com valores entre 3,0 e 5,0mE/100g de terra fina para
todo o perfil; a saturaçâo de bases (V%) varia de 45 a 60% no horizonte superior
e de 35 a 60% no B.,.
O alumfnio trocâvel pode estar presente ou nâo, tendo sido constatados valores de 0 a 0,3 mE e 0,03 a 0,8mE/100g de terra fina, respectivamente no A e no
B 2 ; quanto ao hidrogênio livre, os valores säo da ordern de 1,4 a 2,0 mE/lOOg de
terra fina em todo o perfil.
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•A relaçâo molecular Ki apresenta valores mais fréquentes entre 2,00 e 2,30
(podendo alcançar numéros mais altos na parte superficial), enquanto para a relaçâo Kr os numéros ficam principalmente entre 1,80 e 2,00. A relaçâo molecular
Al2O3/Fe2O3 se apresenta bastante variâvel, concentrando-se principalmente entre
8.00 e 12,00 para todo o perfil.
Sâo solos muito fracamente providos de fósforo assimilâvel.
Quanto a anâlise mineralógica, verifica-se nos diversos perfis analisados, o
seguinte: na fraçâo areia (que représenta cerca de 65 a 90% da granulometria)
têm-se 92 a 100% de quartzo, podendo este total ser completado por feldspato
intemperizado (desde traços até 5%); traços até 2% de: concreçôes ferruginosas,
concreçôes argilosas, turmalina e ilmenita; traços de: anfibólio, estaurolita, hornblenda, mica, concreçôes humosas ou argilo-humosas (estas no Ax), além de detritos.
Verifica-se que, a exemplo dos demais solos com B latossólico. estes se apresentam em avançado estâgio de meteorizaçào, restando na sua massa apenas os
minerais mais resistentes (quase totalmente sîlica) e argila de baixa capacidade
de troca de cations e óxidos. Sâo, por conseguinte, praticamente desprovidos de
réservas minerais que possam liberar nutrientes as plantas cultivadas.
Esta classe, LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média,
compreende cinco fases:
fase
fase
fase
fase
fase

fîoresta
caatinga
caatinga
caatinga
caatinga

subcaducifólia relevo piano e suave ondulado;
hipoxerófila relevo piano;
hipoxerófila relevo ondulado;
hiperxerófila relevo piano; e
hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

DESCRIÇAO DAS FASES
5.1 — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase fîoresta
subcaducifólia relevo piano e suave ondulado.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento de simbolo
LVel.
Estes solos se diferenciam dos solos das fases descritas a seguir, principalmente pelo clima e vegetaçâo, além de apresentarem melhores condiçôes para o
aproveitamento agn'cola devido a sua localizaçâo (zonas do Agreste e Litoral e
Mata).
Material originârio — Material areno-argiloso do Grupo Barreiras, referido
ao Terciârio. recobrindo substrato do Pré-Cambriano.
Relevo — Varia de piano a suave ondulado, formado por elevaçôes com topos pianos, vertentes longas cujas declividades variam de 0 a 8%. Essas superficies de tabuleiros estâo compreendidas nas altitudes que variam de 100 a 200 métros.
Clima — As' da classificaçâo de Koeppen. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde ao bioclima 3cTh, cujo indice xerotérmico situa-se entre 40 e
100 e com 3 a 5 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern
de 800 a 900 mm.
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Vegetaçao — Embora alterada ou destrui'da quase totalmente pelo hörnern,
atualmente substitui'da por culturas e formaçôes secundârias. os remanescentes
indicam tratâr-se de floresta subcaducifólia.
Consideraçôes gérais sobre titilizaçâo.
Estes solos sâo quasc totalmente cultivados com mandioca. Devido principalmente as suas boas condiçôes fîsicas e topogrâficas, além de sua localizaçâo, que permite fâcil comercializaçào dos produtos derivados das culturas implantadas em suas âreas, estes solos sâo propicios a uma agricultura racional intensiva. Requerem adubaçôes e calagens, além de irrigaçâo complementar no periodo de
estjagem, a fim de se obter aumento da produçâo agricola, näo esquecendo porém
do controle da erosâo nas âreas que se apresentam mais declivosas.
5.2 — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRûFICO textura média fase caatinga
hipoxerófila relevo piano.
Ocorre como principal componente da associaçâo de simbolo LVe2.
Material originârio — Sedimentos e arenito da Formaçâo (Série ?) Serra
do Martins — Terciârio, capeando rochas do Pré-Cambriano.
Relevo — Dominantemente piano com declividades entre 0 e 3%. Altitudes
da ordern de 400 a 800 métros.
Clima — Segundo Koeppen, ocorrem os tipos BSw'h' e BSwh'. Na divisâo
bioclimâtica de Gaussen, domina o bioclima 4aTh, com indice xerotérmico variando de 150 a 200. O numero de meses secos é de 5 a 7. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais säo da ordern de 600 a 700 mm.
Vegetaçao — Caatinga hipoxerófila densa, de porte 3 a 6 métros, onde se
destacam urn estrato arbustivo e outro herbâceo, com algumas ârvores esparsas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Estes solos sâo cultivados com agave e alguma cultura de mandioca.
Apresentam como maiores limitaçôes ao uso agricola, a forte deficiência de
âgua e a fertilidade natural que varia de baixa a média. Sâo propicios a uma mecanizaçào em face do relevo piano que possuem e da ausência de pedregosidade,
aliadas as suas boas condiçôes fisicas.
O aproveitamento agricola racional destes solos requer adubaçâo e irrigaçâo,
sendo esta muito difîcil em face da carência de âgua na regiào, propria para esta
I inalidade.
Adaptam-se a cultura do sisal, que suporta relativamente bem um longo
periodo de estiagem.
5.3 — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÛFICO textura média jase caatinga hipoxerófila relevo ondulado.
Constitui o principal componente da associaçâo de simbolo LVe3.
O aspecto de relevo ondulado faz com que estes solos se diferenciem de
todas as outras fases desta unidade, implicando assim diferenciaçâo, principalmente no que se réfère a mecanizaçâo e conservaçâo dos solos.
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Fig. 51
Cultura de mandioca em area de LATOSOL VERMELHO AMARELO
DISTROFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano (LVd11). Chapada do Araripe. Munici'pio de Exu.

Fig. 52
Perfil de LATOSOL
VERMELHO AMARELO EUTRÔFICO
textura média fase
caatinga hiperxerófila relevo piano. Munici'pio de Ouricuri.

Fig. 53
Uso {Cultura da bananeira) em area de LATOSOL VERMELHO
AMARELO EUTROFICO hümico textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado (LVe7). Municipio de Carpina.
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Fig. 54
Perfil de PODZÖLICO VERMELHO AMARELO
orto fase floresta
subperenifólia relevo ondulado. Municfpio de Recife.

Fig. 55
Relevo e uso (cana-de-açûcar) em area de PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo ondulado (PV1).
Municfpio de Moreno.

Fig. 56
Aspecto da erosao laminar severa e voçorocas em solos da unidade
PODZÔLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia
relevo forte ondulado. Area da associaçâo LVd4, onde nos topos das
elevacöes ocorre LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTROFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano. Munici'pio de Paulista.

Fig. 57
Relevo e uso (cultura da laranjeira) em area de PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO com fragipan textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo
piano (PV7). Municfpio de Condado.

Fig. 58
Perfil de PODZÖLICO VERMELHO
AMARELO abrüptico plinthico textura
argilosa fase floresta
subperenifólia relevo
ondulado. Municfpio
de També.

Material origindrio — Estes solos säo desenvolvidos a partir de cobertura
pedimentar de materiais areno-argilosos sobre Cretâcico e Pré-Cambriano.
Relevo — Ondulado, formado por elevaçôes de topos ligeiramente esbatidos,
vertentes longas de centenas de métros, declividades prédominantes de 8 a 20%,
vales secos e abertos. As altitudes estäo compreendidas entre 500 e 750 métros.
Clima — Pela classificaçâo de Koeppen domina o BSvvh', ocorrendo também
o BSw'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, domina totalmente o 4aTh, com
indice xerotérmico compreendido entre 150 e 200. O numero de meses secos é
de 6 a 7. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern de 600 a 750mm.
Vegetaçâo — Caatinga hipoxerófila arbórea e densa.
Consideraçoes gérais sobre utilitaçâo.
Estes solos estäo situados no sopé da chapada do Araripe, onde vigora condiçôes especiais de clima, bem menos seco que o restante das areas de caatinga,
da zona do Sertäo. Em face deste aspecto, a area é muito cultivada, principalmente com milho, feijâo, algodâo, mandioca e mamona.
O aproveitamento racional destes solos requer controle da erosâo, que é bem
intensa na area, e adubaçôes complementares. Deve-se também levar em consideraçao que nesta zona verifica-se um longo periodo de estiagem, com acentuada
carência de âgua.
5.4 — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga
hiperxerófila relevo piano.
Esta unidade constitui o principal componente da associaçâo LVe6 e ocorre
como 2.° componente na associaçâo PE8.
Estes solos, juntamente com aqueles pertencentes a fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado säo diferenciados das demais fases da classe
Latosol Vermelho Amarelo Eutrófico textura média, principalmente na parte concernente ao clima, que é mais seco, o que é evidenciado pela vegetaçâo de caatinga hiperxerófila. Ocupam grandes extensôes nas zonas: Sertäo do Araripe, Sertäo
do Sâo Francisco e Sertào Central.
Material origindrio — Cobertura pedimentar de material areno-argiloso sobre o Pré-Cambriano.
Relevo — Dominantemente piano, com ocorrência de pequenos desnîveis
cujas declividades nâo ultrapassam de 3°/o. As altitudes variam de 350 a 500 métros, com predominio de 400 a 450 métros.
Clima — BSwh' da classificaçâo de Koeppen. Na divisâo bioclimâtica de
Gaussen, ocorrem ós bioclimas 4aTh e 2b. O primeiro àpresenta indice xerotérmico entre 150 e 200 e 7 a 8 meses secos e o segundo tem esse indice xerotérmico
variando de 200 a 300 e com 9 a 10 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas
médias anuais situam-se entre 350 e 650 mm, com mais freqiiência entre 450 e
550 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila, arbustivo-arbórea ou arbóreo-arbustiva,
densa e pouco densa.
Consideraçoes gérais sobre utilizaçâo.
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Estes solos estâo cobertos quase totalmente pela vegetaçâo natural (caatinga hiperxerófila), a quai é aproveitada para a pecuâria extensiva de bovinos e caprinos principalmente. Algumas pequenas areas säo cultivadas com milho e feiiâo.
A grande limitaçâo ao uso agricola destes solos decorre da forte caréncia
de âgua e da irregularidade das precipitaçôes, tendo em vista que a zona é tipicamente de clima semi-ârido.
Nas âreas marginais ao rio Sâo Francisco estes solos podem ser aproveitados racionalmente com irrigaçâo, considerando que apresentam boas condiçôes ffsicas e relevo favorâvel. Necessitam de adubaçôes quïmicas e orgânicas. O Projeto Bebedouro implantado pela SUDENE e em desenvolvimento pela SUVALE
esta situado na ârea destes solos.
5.5 — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga
hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Esta unidade constitui o componente principal das associaçôes LVe4 e LVe5
e figura como 2.° componente na associaçào PE19.
Material originârio — Cobertura pedimentar de materiais areno-argilosos
sobre o Pré-Cambriano.
Relevo — Piano e suave ondulado, com elevaçôes de topos pianos, com declividades até 8% e vales secos e abertos. Altitudes dominantes compreendidas entre
400 e 600 métros.
Clima — Segundo a classificaçâo de Koeppen prédomina o tipo climâtico
BSwh', ocorrendo também o BSw'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen domina
também, em sua quase totalidade, o bioclima 4aTh, o quai apresenta numero de
meses secos de 7 a 8 e indice xerotérmico de 150 a 200. Ocorre ainda o bioclima
3aTh. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais sâo da ordern de 400 a
650 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila normalmente pouco densa.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
A.propria vegetaçâo natural (caatinga hiperxerófila) é aproveitada para pecuâria extensiva, principalmente de caprinos e bovinos.
As consideraçôes feitas para a fase précédente sâo validas para estes solos.
Deve-se ressaltar que a principal limitaçâo ao uso agricola dos mesmos decorre
da falta d'âgua que é muito forte. O clima é tipicamente semi-ârido.
6 — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO hümico textura argilosa.
Compreende solos com horizonte B latossólico, saturaçâo de bases média,
que apresentam o carâter hümico, ou seja, a parte superficial muito espessa (atinge 130 cm) e escura, com teores.de carbono de pelo menos 1% até uma profundidade de 1 metro.
Sua distribuiçâo geogrâfica se restringe a ârea relativamente reduzida, localizada na zona do Litoral e Mata e abrangendo principalmente parte dos municïpios de Carpina, Lagoa do Itaenga e Pau d'Alho.
Säo desenvolvidos a partir de recobrimento de materiais argilosos e argiloarenosos sobre o Pré-Cambriano (CD).
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O relevn é na maior parte da ârea piano, em superficie de tabuleirö costeiro,
ocorrendo pequenos desniveis e muitos trechos suave ondulado. As declividades
prédominantes estâo compreendidas entre 0 e 8% e as altitudes sâo da ordern de
100 a 200 métros.
O clima dominante nas areas destes solos é o As' da classificaçâo de Koeppèn, correspondendo ao tipo 3cTh da divisâo bicclimâtica de Gaussen. As precipitaçôeS""pluviométricas médias anuais sào da ordern de 850 a 1.200 mm.
A vegetaçâo natural destes solos é a floresta subcaducifólia, que atualmente
esta representada por formaçoes florestais secundârias de menor porte, arbustivas ou arbóreo-arbustivas.
Estes solos apresentam um horizonte A dos mais espessos da zona do Litoral e Mata de Pernambuco, alcançando cerca de 130 cm, compreendendo normalmente um A, (podendo ter A u ou Apa e AV2) e A3.
O horizonte A,, compreendendo geralmente A n ou Ap, e A12, tem espessuras em torno dos 40 a 60 cm, respectivamente. Quanto a coloraçâo, o solo ümido
na maioria das vezes muda lentamente de preto (10YR 3/1), na parte superficial,
para cinzento muito escuro (10YR 3/1) no A]O; quando seco é cinzento escuro
(10YR 3,5 ou 4/1).
As classes texturais variam de franco-argilo-arenosa a argilo-arenosa; estrutura pequena granular e em blocos subangulares muito pequenos, moderada no
AJJ e fraca no A]2; porosidade constituida de muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns a muitos médios ,e poucos a commis grandes. Quanto à consistência, o solo seco varia de macio a ligeiramente duro, sendo muito friâvel quando ümido e variando de plâstico a muito plâstico e de pegajoso a muito pegajoso,
quando molhado; as transicöes para o A3 sào planas, variando de gradual a clara.
Os horizontes AH e B, apresentam caracterfstiças de transiçâo entre os horizontes Al e B 2 ; suas espessuras ficam em torno de 30 e 40 cm, respectivamente;
a coloraçâo varia geralmente de bruno escuro a bruno, com matiz em torno de
7,5YR, valor e croma de 3 a 4, podendo. apresentar mosqueado decorrente da mistura de seus componentes.
O horizonte BL,, pode compreender B2l e B 22 , com cerca de 50 a 60 cm de
espessura cada horizonte; coloraçâo (solo ümido) mais frequente variando de bruno forte a vermelho amarelado, com matiz de 5 a 7,5YR, valor 5 e croma 6 a 7; textura geralmente da classe argila, ou tendendo para argilo-arenosa; estrutura muito pequena a pequena blocps subangulares com aspecto maciço poroso pouco coeso "in situ"; porosidade constituida por muitos poros pequenos, comuns médios
e poucos grandes; consistência macio a ligeiramente duro quando seco, muito friâvel a friâvel quando ümido, geralmente plâstico e pegajoso quando molhado; as
transiçôes sâo planas e difusas.
As raizes säo mui tas ou abundantes no horizonte superior, diminuindo com
a profundidade, sendo poucas no B 3 . Pode-se destacar, além da intensa atividade
biolôgica no Au partes amareladas no A:l, muito duras, quando o solo esta seco e,
nesse estado, um maior endurecimento no horizonte B x . Sâo solos bem drenados
e com permeabilidade entre moderada e râpida, com profundidade normalmente
maior que 4 métros. A erosâo pode se apresentar apenas de maneira laminar ligeira, graças ao seu relevo e capacidade de râpida e profunda infiltraçâo das
âguas de chuvas.
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Entre as fraçôes grosseiras, o cascalho participa com cerca de 3 a 5%, desde
o horizonte A até o B. Quanto à composiçâo granulométrica, foram constatados
os seguintes valores no horizonte A t : areia grossa 38 a 46%, areia fina 15 a 17%,
silte 2 a 7% e argila 22 a 37%; e para o horizonte B2, areia grossa 25 a 26%, areia
fina 9 a 13%, silte 9 a 10% e argila 42 a 49%.
O teor de argila natural no Ax varia em torno de 10 a 11%, resultandonum grau de floculaçâo de 67 a 75%; enquanto no B 2 nâo hâ praticamente argila
dispersa (natural), devido a sua total ou quase total floculaçâo, ou seja, grau de
floculaçâo de 98 a 100%.
A relaçâo silte/argila varia no A, de 0,17 a 0,23 e no B 2 de 0,06 a 0,22. O
gradiente textural esta em torno de 1,2. Quanto ao equivalente de umidade do
perfil, varia de 17 a 23g de âgua/100g de terra fina.
Quanto as propriedades quimicas estes solos apresentam reaçâo âcida, com
pH em âgua variando principalmente de 4,5 a 4,9 para todo o perfil.
O teor de carbono orgânico é alto no A n (1,36%), com decréscimo para 0,20
a 0,30% no B 2 ; a relaçâo C/N varia de 10 a 13 no Aj, diminuindo para 5 a 7 no B 2 .
No complexo sortivo foram constatados os seguintes valores (decrescendo
do A u para A 12 ); 2,3 a 1,3 e 10,7 a 9,2mE/100g de terra fina, respectivamente para
os valores S e T, resultando em 23% a 13% para saturaçâo de bases (V%). A partir dai, hâ maior decréscimo na capacidade de troca de cations (T), pela diminuiçâo de aluminio e hidrogênio trocâveis; refletindo num aumento para saturaçâo
de bases, tendo sido encontrados os seguintes valores no B 2 : 1,2 a 1,5 e 2,7 a 3,9
mE/lOOg de terra fina, respectivamente para os valores S e T, ficando o valor V%
com variaçâo de 39 a 51%.
O aluminio trocâvel participa com 0,1 a 1,0 mE e o hidrogênio trocâvel alcança cerca de 6,9 a 7,9 mE no Aj e, diminuindo com a profundidade, para valores
de 1,3 a 2,1 mE no B 2 (mE/lOOg terra fina).
Os valores de Ki e Kr, com ligeiro aumento no A12 e diminuiçâo em profundidade, variam de 1,75 a 2,00 e 1,55 a 1,80, respectivamente. A relaçâo molecular Al2O3/Fe2O3 apresenta seus valores situados entre 6,80 a 9,00.
Estes solos sâo muito fra'camente providos de fósforo assimilâvel.
Quanto as anâlises mineralógicas verifica-se que na fraçâo areia, a quai
représenta cerca de 43 a 56% das particulas do solo, o quartzo participa com 98 a
100% no horizonte A e 90 a 95% no B, muitas vezes com aderência de óxido de
ferro; desde traços até 10% de concreçôes argilosas; traços a 2% de magneto-ilmenita; e traços de turmalina, concreçôes argilo-humosas (no A,), concreçôes ferruginosas (no B), zirconita, quartzo enfumaçado, apatita, etc. O cascalho ocorre em
quantidades reduzidas (3 a 5%) e apresenta dominância de quartzo (muitos com
aderência ferruginosa e argilosa) e algumas concreçôes ferruginosas. Conclui-se
que sâo solos praticamente desprovidos de minerais capazes de liberar nutrientes
para as plantas.
Esta classe de solos, LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO hûmico
textura argilosa, compreende apenas uma fase:
fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado.
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DËSCRIÇÀO DAS FASÉS
6A — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRóFICO hümico textura argiiosa
fase flor esta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado.
Constitui isoladamentc a unidade de mapeamento de simbolo LVe7.
Material originârio — Recobrimento de materials argilosos e argiloarenosos do Grupo Barreiras, referidos ao Terciârio, sobre o Pré-Cambriano.
—
Relevo — Piano e suave ondulado em topo de elevaçôes (tabuleiros) com
desnfveis que acusam declividades até 8%.
Clima — As' da classificaçào de Koeppen. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, ocorre o 3cTh, o quai apresenta indice xerotérmico entre 40 e 100 e 3 a 4 meses
secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordem de 850 a 1.200 mm.
Vegetaçao — Remanescentes de floresta subcaducifólia de porte em torno
de 20 métros, formaçôes florestais secundârias (capoeiras), campos antrópicos e
diversas culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Sâo bastante cultivados com fruticultura (bananeiras (fig. 53), mangueiras,
jaqueiras, cajueiros, mamoeiros, coqueiros e outras), cana-de-açûcar, milho e
mandioca.
As boas condiçôes fisicas aliadas ao relevo piano e suave ondulado, permitem um intenso uso agncola destes solos. Para aumentar a produtividade serâo
necessârias calagens e adubaçôes. Deve-se levar em consideraçâo que a ârea destes
solos apresenta um periodo seco acentuado.
7 — PODZÛLICO VERMELHO AMARELO orto.
Compreende solos com B textural (nâo hidromórficos), com baixa saturaçâo
de bases (V%), com capacidade de troca de cations (T) para 100g de argua (após
correçâo para carbono) menor que 24 mE, saturaçâo com alumi'nio geralmente superior a 50%, com horizonte A moderadamente desenvolvido e horizonte B t apresentando, quase sempre, nos elementos estruturais, pelïcula de materiais coloidais
(cerosidade).
Sâo solos com perfis bem diferenciados (fig. 54), profundos, âcidos, moderadamente a bem drenados, apresentando erosào laminar ligeira a moderada e nas
partes com maiores declividades erosâo em sulcos e mesmo algumas voçorocas.
A relaçâo textural B/A varia de 1,3 a 2,7.
Distribuem-se pela zona do Litoral e Mata e em areas isoladas do Agreste,
como na serra Bituri (entre os municfpios de Belo Jardim e Brejo da Madré de
Deus).
Ocorrendo no Estado em terrenos do Pré-Cambriano (CD) e mesmo em areas
do Terciârio, os solos desta unidade tém de modo gérai no saprolito de granitos,
gnaisses, granitito, tonalito e sedimentos argilo-arenosos do Grupo Barreiras o seu
material originârio e nas referidas rochas o seu embasamento litológico. O relevo
dominante é o forte ondulado constitui'do por conjunto de morros de topos arredondados, vertentes convexo-côncavas e vales em V. Em muitas areas encontram117

se as duas classes, forte onduiado e montanhoso ocorrendo, também, com cerlo
destaque, relevo onduiado. Relaciona-se em sua quase totalidade com niveis cristalinos que antecedem a Borborema. As altitudes variam bastante nâo ultrapassando, porém, dentro da zona do Litoral e Mata, os 200 métros, a nâo ser quando
o relevo é montanhoso, onde as cotas atingem os 500 métros, ou em pontos mais a
oeste do Estado, atingindo mais de 800 métros.
O clima que domina na maior parte das areas destes solos é, segundo Koeppen, o As', com ocorrência do tipo Axns'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen,
corresponde dominantemente ao 3dTh, cujo indice xerotérmico varia de 0 a 40
e o numéro de meses secos de 1 a 2. Ocorre também 3cTh com 3 a 4 meses secos.
As precipitaçôes pluviométricas médias anuais mais fréquentes estâo entre 1.000
e 2.000mm, chegando a alcançar o mâximo (2.300mm) no municipio de Barreiros.
Ocorrem precipitaçôes menores que 1.000 mm em uma ârea situada no Agreste, no
munici'pio de Brejo da Madré de Deus.
A vegetaçâo dominante re!aciona-se corn os remanescentes da floresta subperenifólia e mesmo subcaduci fólia.
Apresentam perfis tendo seqüência de horizontes A, B e C. Normalmente o
horizonte A transita de maneira clara e plana para o B, sendo a transiçâo deste
para o C graduai e ondulada.
O horizonte A, normalmente com intensa atividade biológica, abundância de
raizes e espessura média em torno de 20 a 30 cm, apresenta um A1 com cores
brunadas escuras e cinzentas escuras de matiz 10YR, variando o valor de 3 a 4 e
o croma de 1 a 3. É um horizonte de textura franco-arenosa a franco-argilo-arenosa; de estrutura granular ou em blocos subangulares, que pelo grau de desenvol vimen to varia de fraca a moderada e quanto ao tamanho de pequena
a média; poros comuns pequenos; Iigeiramente duro, friâvel ou firme, ligeiramente
plâstico a plâstico e ligeiramente pegajoso a pegajoso.
O horizonte B t , com profundidade média de 1 a 1,30 m, compreende B, t ,
B 2t e B 3t e tem suas cores entre o amarelo e o vermelho, com matizes variando
de 7,5YR a 10R e valores e cromas acima de 4. Quando esta presente o mosqueado neste horizonte, além das cores jâ citadas, ocorrem o amarelo brunado 10YR
6/6 e/ou bruno forte 7.5YR 5/6. É um horizonte de textura argilosa (as vezes com
cascalho), apresentando estrutura fiaca a moderada (sempre moderada no B 2t )
pequena blocos subangulares e angulares; poros comuns pequenos; cerosidade comum a abundante e fraca (as vezes abundante e moderada); duro, friâvel ou firme, plâstico e pegajoso ou mui to pegajoso. A transiçâo para o C geralmente é
gradual e ondulada.
O horizonte C, com mais de 50 cm de espessura, apresenta-se geralmente.
com mosqueado e cores dentro dos mesmos matizes do horizonte B t tendo, porém,
valor e croma mais altos. É um horizonte eu ja textura varia de franco-arenosa
até argila; estrutura fraca pequena blocos subangulares; poros comuns pequenos:
consistência ligeiramente duro quando seco, friâvel a firme quando ümido e nâo
'plâstico a plâstico e nào pegajoso a pegajoso, quando molhado.
Com relaçâo as propriedades fisicas, verifica-se na composiçâo granulométrica destes solos a existência de fraçôes maiores que 2 mm de diâmetro, constituïdas por cascalhos e calhaus, présentes em proporçôes variâveis, mas nâo signi118-

l'îcàtivas dentro do solo. Ôs valores para os calhaus variam de 0 a 5%, aparecendo, de modo gérai, as maiores percentagens no B l t ou AB. As percentagens para
cascalho, geralmente de 1 a 5% alcançam, por vezes, nos horizontes A e C ou transiçâo para C, valores acima de 10%.
De modo gérai, entre as areias, prédomina a areia grossa, com valores decrescendo ao longo dos perfis, tendo sido constatado como. valores mais comuns
para o horizonte A, aqueles compreendidos entre 18 e 39% e, para o horizonte B t ,
valores de 10 a 25%. A fraçào areia fina tem valores iguais ou superiores a 10%
no horizonte A, decrescendo no B, e sofrendo ligeiro aumento no C, fenômeno este
também, quase sempre, verificado na areia grossa. O silte apresenta uma certa
variaçâo de uma para outra ârea de ocorrência destes solos, porém sempre guardando certa uniformidade dentro do perfil. Tais valores variam de 11 a 45%. Os
teores de argila total variam de 20 a 45% no A, de 35 a 65% no B e de 20 a 35%
no C.
A relaçâo silte/argila, com sens menores valores no horizonte B, varia em
todo perfil, de 0,30 a 1,60. Os teores de argila natural sâo de 5 a 16% no A, baixando, quase sempre, para 0% no B t e C. O grau de floculaçâo no horizonte A varia
geralmente de 40 a 70%, passando para 100% nos. horizontes B t e C.
O equivalente de umidade aumenta gradativamente com a profundidade até
o limite com o C, onde sofre ligeira queda. Os valores para o horizonte A variam,
de modo gérai, entre 12 e 26g de âgua para 100g de terra fina e de 20 a 39g, nos
horizontes B t e C. . Afora estes resultados, variaçôes podem aparecer em perfis
intermediaries para outros solos.
Com relaçâo as propriedades quimicas, 'estes solos apresentam reaçâo âcida,
variando o pH de 4,0 a 5,5 no A e de 4,5 a 5,0 nos horizontes B t e C.
Os teores de carbono no horizonte A estào compreendidos entre 2,26-e 0,70%,
decrescendo gradativamente até o C, onde os valores mais comuns situam-se em
torno de 0,20%. A relaçâo C/N, variando de 14 a 6 no horizonte A, de 14 a 5 no
horizonte B t e de 10 a 4 no C, decresce. dentro de um mesmo perfil, do A para o C.
A soma de bases permutâveis (S) apresenta valores mais altos na parte superficial dos perfis, devido algum retorno de bases que se processa e aos mais
altos teores de matéria orgânica ai encentrados. Os valores de 1,0 a 4,3 mE/lOOg
de terra fina sào os erlcontrados para a parte superficial destes solos, enquanto na
parte que lhe é subjacente, horizonte B t , tem-se valores de 0,6 a 1,8 mE, repetindose em variaçâo semelhante, para o horizonte C.
A capacidade de permuta de cations (T), geralmente mais alta na parte superficial, devido aos teores de matéria orgânica, é da ordern de 6,1 a 10,0mE/100g
de terra fina no horizonte A, de 3,0 a 9,5 mE no B t e de 3,4 a 10,1 mE no C. Quanto
à saturaçâo de bases (V%), uma das caracteristicas desta classe é apresentar certa
variaçâo para o horizonte A, com valores compreendidos entre 14 e 40%, porém
sempre inferior a 35% no horizonte B». A variaçâo para o horizonte C é de 12 a
24%.
O fósforo total, mais ou menos uniforme em todo perfil, apresenta como valores mais comuns aqueles que vào de 0,01 a 0,07%. O fósforo assimilâvel, dado
em partes por milhào, foi de 1 para o horizonte A e valores menores que 1 para os
demais horizontes.
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À reiaçâo molecular Ki apresenta vaiores para o Horizonte A variando ligeiramente para mais ou para menos que 2,00; nos demais horizontes estes vaiores
estäo compreendidos entre 1,80 e 2,00. De maneira semelhante,-a reiaçâo Kr apresenta vaiores ligeiramente menores que a reiaçâo anterior, ouseja, entre 1,40 e 2,00.
Vaiores menores para essas' duas relaçôes aparecem em solos desta classe, mas que
jâ constituent transiçâo para os solos com horizonte B latossólico. A reiaçâo molecular Al2O3/Fe2O3, apresenta de modo gérai, na parte superficial, os maiores indices, com variaçâo de 8,00 a 14,00 ou de 2,74 a 7,52. Vaiores superiores a 2,00 e
inferiores a 9,00 representam a variaçâo para os demais horizontes.
Na composiçâo mineralógica das fraçôes areia e cascalho nota-se a predominância, com vaiores acima de 90%, de quartzo hialino ou cinza (triturados, corroidos ou desarestados), alguns com aderência ferruginosa, aderência de feldspato
intemperizado ou de substância argilosa. Menores percentagens, em média de 1 a
3%, se encontram para feldspato, ilmenita, magnetita e micas. Biotita, muscovita,
. quartzo desarestado, enfumaçado ou milonitizado, carvâo, raizes ou concreçôes
manganosas, podem aparecer constituindo apenas complernenio das fraçôes areia
e cascalho, havendo traços de kianita.
Os solos desta classe, portanto, apresentam-se com baixa fertilidade natural
e quase nenhuma réserva mineralógica de elementos ûteis aos végétais.
Esta classe de solo, PODZÖLICO VERMELHO AMARELO orto, compreende
quatro fases:
fase
fase
fase
fase

floresta
floresta
floresta
floresta

subperenifólia
subperenifólia
subperenifólia
subcaducifólia

relevo ondulado;
relevo forte ondulado;
relevo forte ondulado e montanhoso; e
relevo ondulado.

DESCRIÇAO DAS FASES
IA —PODZÖLICO VERMELHO AMARELO. orto fase floresta subperenifólia re
levo ondulado.
Os solos desta fase constituem a unidade de mapeamento PV1 e entram como 1.° componente das associaçôes PV4 e PV5.
Material originârio — Saprolitos de gnaisse granitico, gnaisse ocelar, granito gnâissico e anfibólio-gnaisse, refericios ao Pré-Cambriano (CD), dominantemente. Nos municipios de Recife e Itamaracâ estäo relacionados com material do
Grupo Barreiras (Terciârio). Em alguns locais constatou-se o granito como fonte
de material de origem desses solos.
Relevo — O relevo é predominantemente ondulado, constituido por conjunto de outeiros (fig. 55) com declividades de 10 a 20°/o torriando-se, em poucos trechos, mais movimentado. As altitudes mais encontradas situam-se entre os 10 e
100 métros.
Clima — Segundo Koeppen, ocorrem os tipos climâticos As' e Ams'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, domina totalmente o 3dTh, com indice xerotérmico de 0 a 40 e 1 a 2 meses secos. As precipitaçôes oluviométricas médias anuais
dominantes variam entre 1.300 e 2.000mm.
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Vegetaçào — Remanescentes da floresta subperenifólia apar'écem em divcrsos trechos da ârea destes solos, destacändo-se, em alguns pontos, a Parkia pendüla "visgueiro".
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Apesar da acidez considerâvel e baixa fertilidade natural apresentadas por
estes solos, os mesmos se encontram bastante cultivados, destacando-se, entre as
culturas, a da cana-de-açucar (fig. 55). Afora esta limitaçâo que implica de imediato no uso de corretivos e adubaçôes, tais solos apresentam limitaçôes moderadas ao eihprego de mâquinas agrîcolas em decorrência do relevo ondulado existente, implicando, também, em problemas de erosâo.
Adaptam-se bem as culturas regionais, pastagens e reflorestamento.
7.2 — PODZOLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo
forte ondulado.
Os solos desta fase constituera a unidade de mapeamento PV2 e entram
como componentes das associaçôes PV6 (1.° componente), LVd4 e LVd5 (2.° componente) e LVd6 (3.° componente).
Material originârio — Saprolito de granitos diversos, destacando-se: granito
gnâissico porfiróide, granito porfiróide, granito gnâisso de duas micas e granitito.
Säo também fréquentes os gnaisses (quartzo-feldspato gnaisse, principalmente),
além de ocorrência de tonalito com enriquecimento em pórfiros de microclina.
Relevo — Forte ondulado apresentando, em alguns trechos, vales profundos
em forma de V. As altitudes variam desde 5 até mais de 800 métros, sendo mais
fréquentes as altitudes compreendidas entre 100 e 500 métros. Nos vales encaixados dos tabuleiros, muitas vezes estes solos apresentam erosâo laminar severa
(fig. 56) e em voçorocas.
Clima — Segundo Koeppen, o clima As' domina sobre o Ams' e, na divisâo
bioclimâtica de Gaussen domina o bioclima 3dTh, cujo indice xerotérmico varia
de 0 a 40, apresentando 1 a 2 meses secos. Ocorre também o 3cTh com 3 a 4 meses
secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais oscilam, com mais freqiiência, entre 1.000 e 2.000mm, ocorrendo entretanto precipitaçôes da ordern de 2.100
a 2.300mm (Barreiros e Rio Formoso).
Vegetaçao — Estes solos encontram-se em grande parte cultivados com canade-açûcar, aparecendo. apenas, em limitados pontos, os remanescentes da floresta
subperenifólia.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Säo solos de baixa fertilidade, âcidos a muito âcidos, bastante suscetîveis à
erosâo em decorrência da textura média da parte superficial e do relevo forte ondulado. Em face disto, exigem, em sua maior extensâo, prâtica intensa de conservaçâo do solo. Também da topografia decorrem limitaçôes moderadas a fortes
em relaçâo ao emprego de mâquinas agricolas. Prestam-se para culturas regionais,
pastagens e reflorestamento. Säo muito cultivados com cana-de-açûcar.
7.3 — PODZOLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo
forte ondulado e montanhoso.
Constituem a unidade de mapeamento PV3 e entram como 3.° componente
da associaçâo LVd7.
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Material origindrio — Saprolito de gnaisse referido ao Pré-Cambriano (CD),
nias destacando-se, ao norte do Estado, o anfibolito-gnaisse milonitizado, granitos
e granulitos.
Relevo — A area destes solos apresenta-se com relevo ora forte ondulado ora
montanhoso, sendo constituido por conjunto de morros de topos arredondados e
vertentes convexas-côncavas, ou ligeiramente convexas, que formam vales em V.
As altitudes variam desde os 250 métros até mais de 400 métros. Na serra do
Bituri, entre os. munici'pios de Belo Jardim e Brejo da Madré de Deus, a altitude
vai além dos 800 métros.
Clima — As' da classificaçâo de Koeppen. Segundo Gaussen, o bioclima
dominante é o 3dTh, com indice xerotérmico compreendido entre 0 e 40 e 1 a 2
meses secos. Ocorre também o 3cTh com 3 a 4 meses secos. Prccipitaçôes pluviométricas médias anuais variando de 1.000 a 1.300 mm.
Vegetaçâo — A vegetaçâo natural destes solos é a floresta subperenifólia.
sendo mais fréquentes forrnaçôes secundârias por vezes com muito "catolé".
Consideraçoes gérais sobre utilizaçâo.
Além das limitaçôes impostas pela baixa fertilidade natural destes solos,
aqui säo somados outras provenientes de um relevo que chega a ser montanhoso.
Em face disso, só dificilmente tais solos poderâo ser racionalmente utilizados na
agricultura. A maior parte da area deve ser destinada para reflorestamento, separando-se os trechos menos acidentados para pastagens. Encontram-se algumas
areas cultivadas com cana-de-açûcar.
1A — PODZÛLICO VERMELHO AMARELO orto jase flores ta >subcaducifólia relevo ondulado.
Constitui o 2." componente da associaçâo LVd8.
Material origindrio — A ârea refere-se ao Pré-Cambriano (CD) com possîvel contacte, em alguns trechos, com o Terciârio. As rochas de embasamento sâo
gnaisses e granitos gnâissicos provindo de seus saprolitos o material originârio
de tais solos.
Relevo — A ârea apresenta topografia pouco movimentada com classe de
relevo ondulado, constituido por conjunto de colinas e outeiros com declividades
em torno de 15°/o. As altitudes vâo de 100 a 150 métros.
Clima — As' segundo Koeppen. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen ocorre
transiçâo entre os bioclimas 3dTh e 3cTh, cujo indice xerotérmico varia de 0 a 100.
O pen'odo seco nesta ârea deve variar de 2 a 4 meses. Precipitaçôes pluviométricas
médias anuais da ordern de 1.000 a 1.400 mm.
Vegetaçâo — Remanescentes de floresta suBcaducifólia.
Consideraçoes gérais sobre utilizaçâo.
As consideraçoes feitas para a fase floresta subperenifólia relevo ondulado
säo aqui também aplicadas, acrescentando-se mais as limitaçôes advindas de um
maior numero de meses secos. Assim, para algumas culturas, como a da canade-açûcar, sera necessârio ter um maior suprimento de âgua no pen'odo de estiagem por meio da irrigaçâo, além de necessidade de calagem e adubaçôes.
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8 — PODZóLICO VERMELHO AMARELO com fragipan textura argÜosa.
Esta classe apresenta as caracteristicas gérais da PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO orto, da quai foi separada por compreender solos com B textural, com
fragipan na parte subsuperficial geralmente coincidindo com o B 2 . Assim, muitas caracterïsticas ou dados que aqui nâo forem citados, é porque se identificam
com os da classe referida.
Em visâo gérai dos perfis destes solos nota-se a intensa atividade biológica
no horizonte A (por vezes este horizonte chega a ser proeminente), ocorrência
de krotovinas, bem como, no horizonte B t , onde ocorre nas unidades estruturais
um revestimento tipo "coating", presença de concreçôes ferruginosas que, juntamente com o fragipan, apresentam-se pobres em matéria orgânica e com massa
especîfica aparente elevada, em relaçâo ao solum que esta acima. O gradiente textural (B/A) varia de 2,0 a 2,5 normalrnente.
Sâo solos predominantemente profundos, por vezes muito profundos ou
rasos, moderadamente drenados e que apresentam, normalmente, erosâo laminar ligeira ou nâo aparente.
Estào geograficamente distribuidos em pequena ârea a nordeste do Estado,
abrangendo partes dos municipios de Goiana, Condado e Aliança.
A ârea de ocorrência destes solos esta referida ao Grupo Barreiras do Terciârio e seus sedimentos argilo-arenosos lhes servem de material originârio. O
relevo relaciona-se com a unidade geomorfológica dos tabuleiros e dominantemente apresenta-se em forma de platôs baixos com topos pianos, as vezes com suaves
ondulaçôes. Ocorrem, também, pequenas âreas abaciadas constituindo, por vezes, depressôes rasas. As declividades normalmente nâo vào além de 4% e as altitudes oscilam com mais freqiiência, entre 100 e 150 métros.
O clima desta ârea é o As' de Koeppen e transiçâo entre 3dTh e 3cTh de
Gaussen, com precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern de 1.300 mm.
A vegetaçâo desses solos, pelos seus remanescentes, relaciona-se com a floresta subcaducifólia, aparecendo partes com vegetaçâo tipo carrasco (de transiçâo para cerrado).
,
Os solos desta classe, sem que em nenhum dos perfis descritos o horizonte
C fosse atingido, apresentam seqüência normal de horizontes em que o A transita
v
para o B de maneira graduai ou clara e plana, por vezes ondulada.
O horizonte A, com espessura de 30 a 60 cm ou mais, tem cor bruno escuro
a bruno acinzentado muito escuro, matiz 10YR, valores e cromas variando, respectivamente, d e 3 a 5 e d e l a 3 . Compreendendo Ax e A3, este horizonte apresenta
textura que vai normalmente de areia franca ou franco-arenosa no A1; à francoargilo-arenosa no A3; estrutura pequena granular e blocos subangulares; consistência muito friâvel a friâvel, nâo plâstico a plâstico e nâo pegajoso a pegajoso.
O horizonte B t , compreendendo B l t e B 2t , apresenta-se normalmente com
espessura bem maior que o A, tem o amarelo brunado e o bruno forte como cores
principals, matiz variando de 7,5YR a 10YR e variaçâo de 4 a 6 para valor e croma.
O mosqueado existente apresenta-se sempre fazendo contraste distinto ou proeminente, com matizes mais comuns de 10YR a 2,5YR e variaçâo de 3 a 7 e 1 a 8
para valor e croma respectivamente. É urn horizonte de textura argilo-arenosa ou
argila, onde a estrutura fraca pequena a média blocos subangulares é a mais en123-

contracta. Neste Horizonte, juntamente coin o fragipan, aparecerrï, por vezes, alguns
bolsöes contendo material do A, além de formaçôes ferruginosas, que influenciam
na drenagem do solo e na penetraçâo das raizes as partes mais profundas.
Quanto as propriedades ffsicas, estes solos em sua composiçao granulométrica, quase nâo apresentam fraçôes maiores que 2 mm de diâmetro, principalmente
calhaus e mesmo a fraçâo cascalho que nâo vai, geralmente, acima de 3% na parte
superficial, com valores menores à medida que se aproxima do fragipan.
A argila natural aumenta até o B u , quando apresenta valor em torno de
30°/o, decrescendo abruptamente, no B a t I , para valores menores que 10%. 0 grau
de floculaçâo apresenta valores ligeiramente maiores que 20% até o B ] t , aumentando quatro vezes mais no B 2 t x .
O equivalente de umidade aumenta gradativamente com a profundidade,
apresentando variaçôes médias de 6 a 15g de âgua para 100g de terra fina no A e
18 a 23g no horizonte B t .
Com relaçâo as propriedades quimicas, estes solos apresentam para carbono
valores mais comuns em torno de 0,30 a 0,40%, os quais sâo extensivos, mais com
pequenas variaçôes, ao fragipan (B 2tx ) e por certo, nas partes onde houve penetraçâo de material superficial.
A relaçâo molecular Al2O8/Fe2O3. nos solos próximos do municipio de Condado,- apresenta altos va'ores, com variaçâo em torno de 20,00 no A, até maiores
que 60,00 no B t .
Na composiçao mineralógica da fraçào cascalho, a maior percentagem é
representada por quartzo hialino com grâos corroi'dos, triturados, milonitizados,
com aderêneia argilosa e poucos grâos cinzas, além de traços de carvâo e detritos
que no horizonte B t , associam-se a traços de feldspato. A composiçao mineralógica das areias, com exceçâo do fragipan, apresenta-se com valores em torno de
100% para quartzo hialino, alguns com aderêneia de pxido de ferro,.uns grâos corrofdos, outros milonitizados e outros levemente desarestados na fraçâo areia fina
do B l t .
Os demais dados referentes as propriedades fi'sicas, quimicas e mineralógicas que aqui nâo foram citados, poderâo ser consul tados na classe anterior, pois
seus numéros representam as duas classes.
Os solos desta classe — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com fragipan
textura argilosa, apresentam uma unica fase:
fase floresta subcaducifólia relevo piano.
DESCRIÇAO DAS FASES
8.1 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com fragipan textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo piano.
Esta unidade constitui o primeiro components da associaçâo de simbolo
PV7.
Material originàrio — Sedimentos argilo-arenosos do Grupo Barreiras, referidos ao Terciârio.
Relevo — Piano com pequenos desniveis, em topo de tabuleiros. As altitudes, com mais freqiiência, situam-se entre 100 e 150 métros.
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Clima — As' da classificaçâo de Koeppen. Segundo a divisäo bioclimâtica
de Gaussen, verifica-se transicäo entre os tipos 3dTh e 3cTh, com 3 meses secos.
As precipitaçôes pluviométricas médias anuais säo da ordern de 1.300 mm.
Vegetacäo — Pelos remanescentes encontrados, relaciona-se com a floresta
subcaducifólia, jâ praticamente extinta, aparecendo partes com vegetacäo do tipo
càrrasco (de transicäo para cerrado).
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Estes solos pela boa profundidade que possuem, além de nâo apresentarem
maiores problemas no que diz respeito à erosâo e mecanizaçâo, podem ser aproveitados com diversos tipos de culturas. Restriçoes sâo feitas pela baixa fertilidade
natural, pela acidez considerâvel e pela necessidade de suprimento d'âgua nos
meses secos, requerendo portanto o uso de corretivos e adubos, além de irrigaçâo
complementar no periodo seco. Se adaptam bem a citricultura (fig. 57), fruticultura em gérai e outras culturas jâ em uso nas suas âreas.
9 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrûptico plinthico textura argilosa.
Esta classe apresenta também as caracteristicas gérais da classe Podzólico
Vermelho Amarelo orto, quais sejam solos com B textural, capacidade de troca de
cations (T) para 100g de argila (após correçâo para carbono) menor que 24mE,
saturaçâo de bases (V%) baixa a muito baixa, alla saturaçâo com alumînio, horizonte A moderadamente desenvolvido e horizonte B t apresentando, por vezes, nos
elementos estruturais, pelicula de materiais coloidais (cerosidade). Individualizase, porém, pela presença de plinthite coincidindo com o B t e/ou C, onde o vermelho e o bruno acinzentado claro säo cores dominantes tomando, geralmente, dis- •
posiçâo reticular quando nâo laminar e pela mudança textural abrupta do horizonte A (geralmente espesso e de textura arenosa) para o horizonte B t subjacente
argiloso. A diferença de textura do A para o B t é acentuada, tendo uma relaçâo
textural (B/A) variando de 3,0 a 5,0.
a.

Tal unidade compreende solos moderadamente profundos (fig. 58) a rasos,
âcidos, de fertilidade natural baixa, imperfeitamente drenados e que apresentam
erosâo laminar Iigeira a moderada.
Prende-se sua distribuiçâo geogräfica äs zonas fisiogrâficas do Agreste e do
Litoral e Mata. Nesta, ocorrem em municfpios como També, Goiana, Itamaracâ,
Quipapâ, Canhoünho e Säo Benedito do Sul. Na zona do Agreste aparecem nos
trechos compreendidos entre Garanhuns, Säo Joäo e Lajedo.
No que diz respeito à formaçao geológica e material originârio, estes solos,
nos municîpios de Goiana, També e ilha de Itamaracâ, ocorrem em âreas onde os
sedimentos inferiores do Grupo Barreiras, com provâvel influência de outras rochas do embasamento regional, parecem constituir, pelo menos em sua maior
parte, o seu material originârio. Nos demais municfpios têm como principal material originârio o saprolito de granitos leucocrâticos e granitos gnâissicos.
O relevo quando ondulado apresenta vertentes côncavo-convexas ou ligeiramente con vexas de dezenas de métros, vales em forma de V e de fundo chato. Relaciona-se em parte com vales dissecados em regiâo de capeamento do Terciârio
e as declividades, por vezes, atingem percentagens maiores que 20%. As altitudes
variam desde os 10 até pouco mais dos 800 métros. Grande parte da area apresenta-se com relevo suave ondulado e mesmo piano.
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O tipo climâtico de maior expressâo nas areas destes solos é o As', vindo a
seguir o BSs'h', ambos da classificaçào de Koeppen. Ocorre também o Ams'. Na
classificaçâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde a dois bioclimas: o 3dTh e o
3cTh, abrangendo indices xerotérmicos de 0 até 100 e numero de meses secos de 1
a 5. As precipitaçôes pluviometricas médias anuais variam desde os 600 mm (zona
do Agreste) até além dos 2.000mm.
A vegetaçâo na zona do Litoral e Mata é a floresta subperenifólia jâ com
bastante formaçôes florestais secundârias, até mesmo subcaducifólias; na zona fisiogrâfica do Agreste, ocorre a caatinga hipoxerófila.
Apresentam perfis com seqüência de horizontes A,- B e C, os quais podem
compreender Aj, A.,, B 2 t e C, com transiçâo plana e .clara ou abrupta para o B 2 t e
plana e gradual para o C.
O horizonte A normalmente apresenta espessura em torno de 40 cm, atingindo até 60 cm, em gérai com A1 e A.,. O primeiro é bruno escuro, de textura
ixanco-arenosa, de esirutura fraca pequena a média granular, friâvel, ligeiramente
plâstico e ligeiramente pegajoso, transitando plana e gradualmente para o A2
bruno amarelado escuro, de caracten'sticas quase iguais.
O horizonte B 2 t tem espessura que varia desde os 15 cm até 1 metro ou
mais. Nele encontra-se dominância de cor vermelha, além de mosqueados cinzento rosado e bruno avermelhado, variando os matizes dentro de 2,5YR, 5YR e
7,5YR, enquanto os valores mais comuns vâo de 4 a 6 e os cromas de 2 a 6. Por
vezes também, apresenta-se com coloraçâo variegada. É um horizonte com classe
de textura argilo-arenosa e estrutura fraca pequena blocos subangulares; mode•radamente poroso; cerosidade por vezes moderada e comum. Quanto a consistência apresenta-se extremamente duro, muito firme a firme, plâstico e muito
pegajoso.
O horizonte C, com espessura variando em torno de 50 a 60 cm, apresentase com coloraçâo variegada, tendo como principals cores o vermelho e bruno
acinzentado claro, respectivamente, com matizes, valores e cromas, variando em
torno de 2,5YR 4/6 e 5YR 7/8. Ë horizonte de textura argilo-arenosa; estrutura
fraca pequena a média blocos subangulares; pouco poroso; firme, plâstico e muito
pegajoso.
Com relaçâo as propriedades fisicas, verifica-se que em sua composiçâo granulométrica apresentam fraçôes maiores que 2 mm apenas na fraçâo cascalho.
Representam-na valores da ordern de 9 a 20% para o A (14% no A2), 6 a 42% no
B 2t e 10 a 52% no C.
Entre as areias prédomina a areia grossa, com percentagens decrescendo
ao longo do perfil, de 70% no A até 30% no C; enquanto a areia fina varia de 27%
na parte superficial até 6% no horizonte mais profundo. O silte apresenta valores
variando de 14 a 7% para todos os horizontes. Os valores para argila total no horizonte A dificilmente atingem os 15%, enquanto que nos horizontes B,,t e C situamse, geralmente, acima dos 40%. A relaçâo silte/argila varia de 0,70 a 1,00 no horizonte A, passando para valores menores que 0,70 nos horizontes B.,t e C.
Os valores para argila natural sâo menores que 10% no A, sendo superiores nos demais horizontes. O grau de floculaçâo pode manier-se mais ou menos
uniforme em todo o perfil, ou crescer nos horizontes BL,t e C, nâo tendo sido
encontrado nenhum valor acima de 60%.
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O equivalente de umidade, aumentando bruscamente do horizonte superficial para o que lhe é subjacente, apresenta valores de 5 a 13g de âgua para 100g de
terra fina no A e aproximadamente duas vezes mais, nos horizontes B 2 t e C, em
decorrência dos teores mais elevados de argila nestes horizontes.
Com relaçâo as propriedades quimicas, os solos desta classe apresentam
teores de carbono que diminuem do A para o C, com variaçâo de 0,77% na parte
superficial até 0,26% no ultimo horizonte. A relaçâo C/N decresce com ä profundidade, apresentando valores de 10 até 6.
A soma de bases permutaveis (S), ainda mesmo com retorno de algumas
bases e maior teor de matéria orgânica no horizonte superficial, tern seus valores
aumentando gradativamente com a profundidade (exceçâo do A2), com variaçâo
de 0,6 no A a l,5mE/100g de terra fina no C. A capacidade de permuta de cations
(T), de maneira idêntica à soma das bases permutâveis, aumenta com a profundidade desde valores de 6,4 até 8,2mE/100g de terra fina, ou 2,5 até aproximadamente 4,0 mE. A saturaçâo de bases (V%) destes solos apresenta percentagens .
consideravelmente haixas, sem uma definiçâo para aumento ou diminuiçâo com
a profundidade e cujos valores de 9 a 25% representam os horizontes A e B 2t , passando para 13 a 36% no C.
A relaçâo molecular Ki, mais ou menos uniforme em todo o perfil, têm seus
valores variando de 2,00 a 2,25. A relaçâo molecular Kr tem seus valores ligeiramente menores que os da relaçâo anterior, variando entre 1,80 e 2,00 (acima de
2,00 no A 2 ). A reiaçâo molecular Al2O3/Fe2O.t, consideravelmente alta na zona do
Litoral e Mata, com valores acima de 20,00, diminui na ârea do Agreste para valores acima de 6,00.
Na anâlise mineralógica da fraçâo areia nota-se a predominância, com valores acima de 85%, de quartzo hialino, geralmente com incrustaçôes de substância
argilosa ou aderência ferruginosa; seguem-se as concreçôes argilosas crèmes com
variaçôes, respectivamente, de 2 a 3% para A2 e C ou 15 e 10% para Ax e B 2 t .
Apenas como traços têm-se ilmenita, mica intemperizada, concreçôes ferruginosas
e feldspato.
Na fraçâo cascalho, a grande ou quase total percentagem encontrada, é representada por quartzo hialino e leitoso, seguindo-se entâo as concreçôes argilosas
manchadas por óxido de ferro que, em alguns casos. atingem 3% do total de cascalho. Quartzo enfumaçado, quartzo com incrustaçôes de magnetita, concreçôes
argilosas com incrustaçôes de quartzo, raizes e concreçôes ferruginosas constituem, de modo gérai, em todos os horizontes, apenas traços. Nos Ultimos horizontes o que se tem como calhaus de quartzo, jâ se assemelha a fragmentas de
quartzito.
Os solos desta unidade — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrûptico
plinthico textura argilosa, apresentam très fases relacionadas a seguir:
fase floresta subperenifólia relevo piano e suave ondulado;
fase floresta subperenifólia relevo ondulado; e
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
DESCRIÇÂO DAS FASES
9 A —PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrûptico plinthico textura argilosa
fase floresta subperenifófia relevo piano e suave ondulado.
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Os solos desta unidade constituem o 2° componente da associaçào de sînjbolo
PV5.
Material originârio — A area destes solos é referida a um recobrimento de
material do Grupo Barreiras sobre o Cretâcico, onde os sedimentos areno-argilosos
constituem o material originârio dos solos.
Relevo — Varia de suave ondulado a piano, aparecendo tais solos pelas encostas das elevaçôes até os seus topos. As altitudes situam-se entre 10 e 30 métros.
Clitna — Ams' de Koeppen e 3dTh da classificaçâo de Gaussen. Indice xerotérmico de 0 a 40 e 1 a 2 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais
da 'ordern dos 2.000 mm, ou pouco mais.
Vegetaçào — A vegetaçâo encontrada relaciona-se mais com os remanescentes de floresta subperenifólia, tomando muitas vezes fisionomia das formaçôes
litorâneas, com presença de cajueiros e mangabeiras.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Encontram-ise relativamente pouco cultivados; a baixa fertilidade natural
que apresentam contribui, por certo, ao seu pouco uso. Tendo boas condiçôes fïsicas no horizonte superficial e ocorrendo em relevo piano ou suave ondulado,
tatores que facilitam o seu manejo, estes solos podem ser aproveitados para agricultura, desde que sejam feitas adubaçôes, calagens e controle da erosäo na area
de relevo suave ondulado, jâ que apresentam diferença textural considerâvel do A
para o B t . A sua area de ocorrência, porém, é bem pequena.
9.2 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrûptico plinthico textura argilosa
fase floresta subperenifólia relevo ondulado.
Constituem a unidade de mapeamento PV8 e entram como 2." componente
da associaçào PV6.
Material originârio — No extremo nordeste do Estado, a ârea destes solos
parece referir-se a um provâvel recobrimento de materiais areno-argilosos do Grupo Barreiras-Terciârio. Nos demais munici'pios, porém, têm principalmente, por
embasamento litológico, granitos leucocrâticos cujo saprolito constitui o material
originârio destes solos.
Relevo — Predominantemente é ondulado, apresentando vertentes ligeiramente convexas de dezenas de métros e vales de f undo chato e em V. As altitudes
variam desde os 60 métros até os 500 métros ou pouco mais.
Clitna — As' da classificaçâo de Koeppen. Na divisào bioclimâtica de Gaussen, corresponde a dois tipos: 3dTh e 3cTh, abrangendo indice xerotérmico de 0 a
100 e 1 a 4 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam
comumente de 1.000 a 1.800 mm.
Vegetaçâo — Grande parte da area destes solos ainda se encontra coberta pelos remanescentes de floresta subperenifólia, talvez mesmo subcaducifólia.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Estes solos encontram-se ocupados por cultura de cana-de-açûcar (principalmente), culturas de banana, café e pastagens de gramineas subespontâneas.
Possuidores de baixa fertilidade natural e quase sem nenhuma réserva mineraló128

Fig. 59
Perfil de PODZÖLICO VERMELHO
AMARELO com argila de atividade alta
textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo ondulado.
Munici'pio do Cabo.

Fig. 60
Relevo e uso (cana-de-açûcar) em solos da classe PODZÔLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa (Area da associaçâo LVd6).

Fig. 61
Cultura da cana-de-açûcar em tabuleiro com solos de unidade PODZÔLICO
VERMELHO AMARELO latossólico textura média fase floresta subperenifólia relevo piano (Area da associacäo PV9). Munici'pio de Igarassu.

Fig. 62
Campo experimental de fruticultura em solos da unidade PODZOLICO
VERMELHO AMARELO latossólico textura média fase floresta subperenifólia relevo piano. Estaçao Experimental de Itapirema (do IPEANE).
Munici'pio de Goiana.

gica de elementos ûteis aos végétais, estes solos necessitam, de imediato, de fortes
adubaçôes a f im de ser mantida relativa produçâo por ârea cultivada. Maiores
problemas advêm do relevo ondulado e do horizonte superficial arenoso que dâo
condiçôes propiciadoras à erosâo, onde em alguns casos, chega a ser laminar severa e em sulcos repetidos ocasionalmente. O uso de mâquinas agricolas, porém,
com os devidos cuidados, pode ser feito nas partes com menores declividades. Em
condiçôes naturais, portanto, estes solos nâo sâo favorâveis ao desenvolvimento
de uma exploraçâo agri'cola econômica, devendo-se mesmo manter a cobertura
vegetal natural existente e reflorestar as partes com maiores declividades.
9.3 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico plinthico textura argilosa „
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
Constitui o 2.° componente da associaçâo REd3.

;

Material originârio — Saprolito de granitos e gnaisses.

\

Relevo — Predominantemente a ârea se apresenta com relevo suave ondulado, com pequenas declividades nas encostas que formam vales abertos. As altitudes situam-se entre 560 e 900 métros.
Clima — Segundo Koeppen, domina totalmente sobre as areas destes solos
o tipo climâtico BSs'h'. Na classificaçâo de Gaussen, enquadra-se no bioclima
3cTh, cujo indice xerotérmico varia de 40 a 100. O numero de meses secos é 5.
As precipitacöes pluviométricas médias anuais prédominantes sâo da ordern dos
600 a 900 mm
Vegetacäo — Caatinga hipoxerófila onde se nota, com facilidade, grande
numero de "ouricuris" e "catolés" que sâo espécies do gênero Syagrus e que dâo
aspecto caracteristico a este tipo de caatinga.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Ainda que de baixa fertilidade natural estes solos sâo bastante utilizados na
agricultura, principalmente corn culturas de milho, feijào e mandioca. O fato é
explicado pelas boas condiçôes oferecidas por um relevo suave ondulado, bem
como condiçôes fisicas favorâveis na parte superficial dos solos que facilitam os
trabalhos agricolas. Para um aprovei tarnen to racional da ârea, destacam-se como
fatores limitantes principals, a falta d'âgua na regiâo e a grande susceptibilidade
à erosâo a que tais solos estâo sujeitos, além da baixa fertilidade natural.
10 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com argila de atividade alta textura
argilosa.
Os solos que constituem esta classe possuem muitas caracterfsticas semeIhantes aos da unidade Podzôlico Vermelho Amarelo orto, deles diferenciändo-se
por serem pouco profundos (profundidade em torno de 1,20 metro) e apresentarem
mosqueado mais superficial (fig. 59), além da atividade da argila no horizonte B t ,
onde a capacidade de troca de cations (T) para 100g de argila (apôs correçâo para
carbono) é maior que 24 mE. A relaçâo textural B/A é da ordern de 3,3.
Geograficamente estes solos apenas ocorrem nos arredores da cidade do
Cabo, onde aparecem ocupando a menor ârea da associaçâo ali existente.
Referindo-se, litologicamente à complexa Formaçâo Cabo e tendo no saprolito do conglomerado da referida Formaçâo o seu material originârio, tais solos,
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possivelmente, tem sua area referida ao Terciârio (?) ou ao Cretacico (?). O relevo
dominante ai' encontrado é o ondulado, constitufdo por conjunto de outeiros de to:
pos arredondados, vertentes ligeiramente convexas de dezenas e centenas de metros, declividades de 8 a 10% e vales abertos ou em "V". As altitudes mais encontradas oscilam entre 10 e 100 métros.
O clima, segundo a classificaçâo de Koeppen, é do tipo As' ou Ams'. Corresponde na divisäo bioclimâtica de Gaussen apenas ao bioclima 3dTh. As precipitaçôes médias anuais pluviométricas oscilam, principalmente, entre 1.600 e 1.800 mm.
A vegetaçâo é a floresta subperenifólia que atualmente, em sua quase totalidade, foi substitufda pela cultura de cana-de-açûcar.
Apresentam-se tais solos com a maioria de suas caracten'sticas morfológicas,
ffsicas, qufmicas e mineralógicas, similares aquelas dos solos da classe Podzólico
Vermelho Amarelo orto. Aqui apenas serâo citados os dados referentes a: grau de
Hoculaçâo, capacidade de permuta de cations (T), saturaçâo de bases (V%), saturaçâo com aluminio e hidrogênio trocâveis, os quais apresentam diferenças quando relacionados com o Podzólico Vermelho Amarelo orto.
Grau de floculaçâo, com valores em torno de 60% no horizonte Alf diminui
para 45 a 50% até o B 3 t onde, juntamente com o C, apresenta valores de 98 a
100%.
A capacidade de permuta de cations (T), geralmente com valores em torno
de 10 mE para 100g de terra fina no A, passa a ter nos horizontes B t e C, valores
compreendidos entre 17 e 20mE. Esta é a principal caracteri'stica que difere estes
solos do Podzólico Vermelho Amarelo orto.
Quanto à saturaçâo de bases (V%), os maiores valores encontrados (15 a
26%) sâo para a parte superficial, passando para 8% nos horizontes B t e C. A
saturaçâo com aluminio varia de 30 a 60% no A até valores superiores a 80% no
B t e C.
Aluminio trocâvel apresenta valores de 1 a 5 mE/lOOg de terra fina no A,
até 9 mE no B t e C e o hidrogênio varia de 2 a 6 mE no A, até 12 mE no B t e C.
Esta classe — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com argila de atividade
alta textura argilosa, possui apenas uma fase:
fase floresta subperenifólia relevo ondulado.
DESCRIÇAO DAS FASES
10.1 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com argila de atividade alta textura
argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado.
Estes solos ocorrem como segundo componente da associaçâb de si'mbolo
PV4.
Material originârio — Saprolito de conglomerados da Formaçâo Cabo, possivelmente referidos ao Terciârio (?) Cretâcico (?).
Relevo — Dominantemente ondulado, constitufdo por outeiros de topos arredondados, vertentes ligeiramente convexas e declividades predominantemente entre 8 e 10%. As altitudes variam entre 10 e 100 métros.
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Clitna — As' e Ams' da classificaçâo de Koeppen. Segundo Gaussen, ocorrè
somente o bioclima 3dTh. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern
de 1.608 a 1.800 mm. ïndice xerotérmico de 0 a 40 e 1 a 2 meses secos.
Vegetaçâo — Floresta subperenifólia jâ praticamente extinta, restando apenas alguns remanescentes. Atualmente-esta vegetaçâo foi substituida por culturas e formaçôes espontâneas secundârias, arbórec-arbustivas (capoeiras) e campos antrópicos.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.

»
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Estes solos apesar de baixa fertilidade que possuem, com acidez considerâvel e alta saturaçâo com aluminio, encontram-se bastante cultivados com canade-açûcar. As limitaçoes pela fertilidade natural vâo de moderadas a fortes e
fazem com que os mesmos, ao serem usados na agricultura, necessitem de calagens e adubaçôes. Apesar de possuir condiçôes fisicas razoâveis, exigem prâticas
conservacionistas devido à susceptibilidade a erosâo a que estâo sujeitos, condicionada, em grande parte, pela textura leve apresentada pelo horizonte superficial, acrescida pela ocorrência de relevo ondulado. Tais limitaçoes restringem, pois,
o emprego de mâquinas agricolas na ârea. No perfodo seco a cultura de cana-deaçûcar ai encontrada ressente-se ligeiramerite da falta d'âgua, requerendo irriga-,
çôes complementares.
H — PODZÖLICO VERMELHO AMARELO Jatossólico textura argilosa.

i

Compreende solos cujas caractensticas fisicas, quimicas e mineralógicas, de
um modo gérai, sâo similares as dos Podzólicos Vermelho Amarelo orto, dos quais
diferem por apresentarem maiores profundidades, horizontes menos diferenciados, tendo algumas transiçôes difusas e relaçâo silte/argila mais baixa. Sâo considerados intermediârios para Latosol Vermelho Amarelo.
Possuem caractensticas peculiares para os horizontes B u e B 2t , mostrandose o primeiro bastante espesso, tendo cores bruno ou amarelo brunado (matiz 10YR
a 7.5YR, valor e croma 5 e 6) e sendo o B 2t vermelho amarelado com matiz 5YR,
valor 5 e croma 6 a 8.
A sua destribuiçâo geogrâfica se faz pelos municfpios de Maraial, Lagoa dos
Gatos, Belém de Maria, Bonito, Catende, Palmares, Ribeirâo e Ipojuca, entre outros.
A ârea desta unidade é referida ao embasamento de rochas Plutônicas Âcidas
e ao Pré-Cambriano (CD). As rochas dominantes sâo granitos, gnaisses, granitos
gnâissicos e gnaisses graniticos com intrusôes de pegmatito. O material originârio destes solos é o saprolito proveniente da decomposiçâo da rocha "in situ", havendo possivelmente, em muitos trechos, influência de material pseudo-autóctone
na superficie.
O relevo apresenta-se predominantemente forte ondulado ou montanhoso,
com conjunto de morros de topos arredondados, vertentes com declividades variando de 30 a 50%, vales em V e de f undo chato. Relaciona-se com o limite da
Borborema com os niveis cristalinos que a antecedem. As altitudes variam desde
20 até 800 métros, estando com maior freqiiência compreendidas entre 100 e 400
métros.
O clima dominante da ârea, segundo Koeppen, é do tipo As', com ocorrência também do Ams'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen domina o bioclima 3dTh
sobre o 3cTh. O primeiro é caracterizado pelo indice xerotérmico entre 0 e 40 e
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com 1 a 2 meses secos e o segundo, com indice xerotérmico entre 40 e 100 e cóm 3
a 4 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de 900 até
2.300 mm.
'
Esta classe — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa, compreende duas fases:
fase flor esta subperenifólia relevo forte ondidado; e
(fase flores ta subperenifólia relevo montanhoso.
DESCRTÇÂO DAS FASES

11.1 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado.
Os solos desta unidade constituent o segundo componente da associaçào
. LVd6 bem como o 3.° componente da associaçào PV6.
Material origindrio — Saprolito de Plutônicas Acidas e de rochas do PréCambriano (CD). Entre outras foram constatadas as seguintes rochas nas areas
destes solos: granito gnâissico, hornblenda-gnaisse, gnaisse muscovitizado, granito
porfiróide, biotita-granito, leuco-granito, etc. Em muitas âreas, hâ influência de
material pseudo-autóetone na parte superficial.
Relevo — É bem caracteristico o relevo da ârea, apresentando-se forte ondulado, constituido por morros de topos arredondados, vertentes ligeiramente convexas e vales em "V" e de fundo chato. As altitudes situam-se entre 20 e 800 métros,
estando com maior freqüência compreendidas entre 100 e 400 métros.
ClimcL — As' e Ams' da classificaçào de Koeppen, sendo o primeiro dominante na maior parte da ârea. Na divisào bioclimâtica de Gaussen, ocorrem os bioclimas 3dTh e 3cTh, com indice xerotérmico variando de 0 a 100 e numero de meses
secos de 1 a 4. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam desde os
1.000 até pouco mais de 2.000 mm.
Vegetaçâo — Os remanescentes da floresta subperenifólia sào encontrados
em diversos pontos destes solos, principalmente nas partes mais altas, tendo o
restante das areas destes solos, formaçôes florestais secundârias, culturas e campos antrópicos.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Ainda que muito cultivados com cana-de-açûcar (fig. 60), além de outras
cultùras em menor escala, tais solos apresentam bastantes limitaçôes ao seu uso
na agricultura. Têm baixa fertilidade natural, acidez considerâvel, média a alta saturaçâo com aluminio, além de ocorrerem em relevo forte ondulado. As limitaçôes,
portanto, sâo moderadas pela erosâo e fortes a moderadas pelos impedimentos
a mecanizaçâo da lavoura. A seu favor contam apenas com suas condiçôes fisicas
favorâveis ao desenvolvimento das plantas, por serem profundos, bem drenados e
apresentam boa capacidade de retençâo d'âgua. Esta, mesmo no periodo seco, nâo
chega a constituir maior limitaçâo.
Para a agricultura deverâo ser destinadas as âreas com menores declividades, portanto menos sujeitas aos problemas de erosào, mesmo assim nâo deverâo
ser esquecidas as prâticas de conservaçào do solo, calagens e adubaçôes. As âreas
mais acidentadas para pastagens e reflorestamento.
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U.2 — PODZóLlCO VERMELHO AMARELÓ ïatossólico textura argilosa fase ftoresta subperenifólia relevo montanhoso.
Os solos desta fase aparecem como segundo componente da associaçâo
LVd7.
Material originârio — Saprolito de gnaisses referidos ao Pré-Cambriano (CD)
e de granitos, com provâvel influência de material pseudo-autóctone proveniente
de materiais arenosos e argilosos que recobrem os topos das elevaçôes.
Relevo — Predomi'nio de relevo montanhoso, constituïdo de morros apresentando desnivelamento relativamente grandes com declividades fortes. As altitudes
mais comuns situam-se entre 300 e 600 métros.
Clima — É do tipo As' de Koeppen. Segundo a classificaçâo bioclimâtica
de Gaussen domina o 3ûTh, com indice xerotérmico coinpreendido entre 0 e 40
e 1 a 3 meses secos. Precipitaçoes pluviométricas médias anuais variando de 1.200
a 1.300 mm.
Vegetaçao — Remanescentes da floresta subperenifólia. Nota-se a presença
de mata secundâria tipo capoeirâo e campos antrópicos (secundârios).
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçào.

Sao solos que além da baixa fertilidade natural, possuem relevo montanhoso
e estäo muito sujeitos a erosâo. Sâo mais indicados para reflorestamento e preservaçâo da flora e fauna regionais.
12 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura média.
Integram esta unidade solos moderadamente drenados, muito porosos, com
muitas caracteristicas semelhantes aos solos da classe anteriormente descrita —
Podzólico Vermelho Amarelo latossólico textura argilosa, diferindo principalmente quanto ao teor de argila, cujas percentagons nestes solos, em média, nâo ultrapassam os 35% dentro do horizon te B, e na fertilidade natural que é mais baixa
nestes solos.
Prende-se sua distribuiçâo geogrâfica as areas conhecidas por tabuleiros,
encontradas principalmente nos municipios de Goiana e Igarassu.
No que diz respeito à sua formaçào geológica, litologia e material originârio,
.tais solos säo desenvolvidos de sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras
(Terciârio). Em alguns trechos, estes materiais constituem urn recobrimento pouco espesso sobre o embasamento cristalino. Em ambos os casos o relevo apresenta-se piano ou com algumas elevaçôes suaves com declividades de 4 a 7%. Os vales sào estreitos, profundos e geralmente em forma de V. As altitudes variam
entre 60 e 100 métros e os desmveis relativos sâo da ordern de 40 a 50 métros.
O clima gérai da area, segundo- a classificaçâo de Koeppen é do tipo As' ou
Ams'. Segundo Gaussen, domina o bioclima 3dTh. As precipitaçoes pluviométricas médias anuais variam de 1.300 a 2.200 mm.
As principais formaçoes végétais encontradas se relacionam, pelos seus remanescentes, com as flores tas subperenifólia e subcaducifólia, aparecendo em algumas
areas, vegetaçao com espécies de cerrado.
Estes solos, cujo horizonte A, normalmente é de textura areia franca, geralmente contém um A3 mosqueado e um grau de estrutura que nào se desenvolve
com a profundidade, permanecendo, de modo gérai, com estrutura fraca pequena
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granular e/ou fraca pequena blocos subangulKres (ambas com aspecto maciço
quase sempre) até o B 3 t . Este horizonte B 3t , por sua vez, geralmente com mosqueado formado por nódulos endurecidos e de cor avermelhada apresenta quase
sempre, no seu limite com o B 2t , linha descontinua de concreçôes de ferro com
2 até 10 cm de diâmetro e de cor também avermelhada.
Excetuando estas diferenças morfológicas quando relacionados aos solos da
classe Podzólico Vermelho Amarelo latossólico textura argilosa, aparecem outras
que estâo ligadas, por certo, ao teor de argila total, refJetindo assim sobre as
propriedades fisicas e quimicas. Assim, quando comparados com os da unidade
anteriormente citada, estes solos apresentam, além de certa deficiência em micronutrientes, valores mais baixos para equivalente de umidade, aluminio e o ferro
totais (A12O3 e Fe2O3), percentagem de carbono, grau, de floculaçâo, soma de bases permutâveis (S), capacidade de permuta de cations (T) e saturaçào de bases
(V%). Como valores mais altos apresentam a relaçâo aluminio/ferro e a argila
natural do horizonte B t .
Esta classe — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura média, compreende 2 fases:
fase floresta subperenifótia relevo piano; e
fase floresta subcaducifólia relevo piano.
DESCRICÄO DAS FASES
12.1 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura média fase floresta subperenifólia relevo piano.
Esta unidade figura como componente principal da associaçao cujo simbolo é PV9.
Material originârio — Sedimentes areno-argilosos do Grupo Barreiras, referidos ao Terciârio.
Relevo — Piano (topo de tabuleiro) (figs. 15, 61 e 62). As altitudes variam
de 80 a 90 métros e os desniveis relativos sâo de 40 a 50 métros.
Clima — O clima gérai da area, segundo a classificaçâo de Koeppen é do
tipo As' ou Ams'. Pela classificaçâo de Gaussen, situa-se a ârea dentro do bioclima 3dTh, com valores para o indice xerotérmico compreendidos entre 0 e 40,
apresentando 1 a 3 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de 1.100 a 2.200mm, sendo mais fréquentes entre 1.500 e 2.000mm.
Vegetaçao — Remanescentes da floresta subperenifólia, vegetaçâo de transiçâo para cerrado e campos antrópicos (secundârios), sâo as principais formaçôes végétais encontradas.
Consideraçoes gérais sobre utilizaçao.
Sâo solos de baixa fertilidade natural, agravada por deficiências locais de alguns micronutrientes e que apresentam, em grande parte dos perfis, um ligeiro
endurecimento a uma profundidade média de 40 cm que pode, durante a época
seca, restringir o desenvolvimento das raizes. Apesar de possuirem tais caracteristicas, sào profundos e apresentam condiçôes propicias à mecanizaçâo, devido
à topografia plana em que ocorrem.
.
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Tendo em vista tais condiçôes e podendo a baixa fertilidade e outros fatores
poucos favorâveis as culturas, serem sobrepujados por prâticas culturais racioriais, estes solos podem ser mais e melhor aproveitados. Nota-se que jâ esta havendo incremento da cultura da cana-de-açûcar (fig. 61), bem como da fruticultura regional (fig. 62) nestas areas. O uso agricola racional destes solos requer
correçào da acidez e fertilizaçâo, muitas vezes necessitam também de micronutrientes.
12.2 — PODZÛLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura média fase floresta subcaducifólia relevo piano.
Os solos desta unidade figuram como 2." componente da associaçâo PV7.
Foram separados da fase anterior pela vegetaçâo, ocorrendo em area onde as precipitaçôes pluviométricas médias anuais sâo menores.
Material originârio — Refere-se a um recobrimento pouco espcsso de materiais areno-argilosos do Grupo Barreiras, referidos ao Terciârio, sobre o Pré-Cambriano.
Relevo — O relevo gérai da area é piano, sendo localmente denominado
"chäs". As altitudes variam em torno de 90 métros e os vales säo profundos e em
forma de V.
Clima — As' de Koeppen e 3dTh de Gaussen com 3 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern de 1.100 a 1.700 mm.
Vegetaçâo — Remanescentes de floresta subcaducifólia e culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Sâo bastante usados com fruticultura regional.
As mesmas consideraçôes feitas à fase anterior aqui sâo aplicadas, havendo, por certo, maior limitaçâo no que tange à deficiência d'âgua, que é moderada.
13 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A proeminente textura argilosa.
Compreende solos que diferem dos da classe Podzólico Vermelho Amarelo
orto quanto ao tipo de horizonte A, que no caso é proeminente, tratando-se, igualmente, de solos com B textural, nào hidromórficos, apresentando neste horizonte
capacidade de troca de cations (T) para 100g de argua (após correçào para carbono) menor que 24mE, baixa saturaçâo de bases (V°/o), ainda que a saturaçâo
com alumi'nio dificilmente seja superior a 50%.
Sâo solos com perfis bem diferenciados (fig. 63), medianamente profundos
a profundos, âcidos a moderadamente âcidos, moderadamente drenados e caracteristicamente apresentando, em seu horizonte B t , filmes de matéria orgânica
(coatings), os quais podem ocorrer juntamente com peliculas de materials coloidais entre os elementos estruturais (cerosidade). Constituem unidade a parte,
pela presença de horizonte A proeminente. Neste horizonte, com cores predominantemente bruno acinzentadas escuras e espessura considerâvel, é comum uma
linha de cascalhos e calhaus de quartzo desarestados (as vezes no limite A/B)
chegando, por vezes, a apresentar nas encostas de algumas elevaçôes seixos rolados, indicando, para este horizonte, um desenvolvimento de material retrabalhado.
Prende-se sua distribuiçâo geogrâfica a alguns municipios das zonas do
Agreste e Litoral e Mata, como Nazaré da Mata, Aliança, Carpina, Garanhuns,
Brejâo, Angelim e Palmerina.
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Ôcorrendo no Èstado em terreno do Pré-Cambriano (CD), os solos desta unîdade têm como embasamento litológico, entre outras rochas, quartzo-dioritognaisse, gnaisse granitico e colc-âlcali-granito gnâissico, por vezes com veios de
granulito. O saprolito destas rochas constitui o material originârio dos horizontes
B t e C, porquanto o horizonte A, em algumas partes, sofre influência de material
retrabalhado. Ocorrem poucas areas com rochas Plutônicas Âcidas.
O relevo apresenta-se ondulado ou forte ondulado. No forte ondulado as
declividades situam-se em torno de 20% e as elevaçôes mostram-se com topos
arredondados, vertentes convexas de dezenas e centenas de métros formando vales
em V. Quando o relevo apresenta-se ondulado, estes mesmos tipos de elevaçôes
apresentam alguns topos esbatidos, declividades prédominantes de 8 a 15% e formam, por vëzes, vales abertos. As altitudes variam desde os 50 a 130 métros, na
zona do Litoral e Mata, até mais de 800 métros no municfpio de Brejào na zona
do Agreste. Relacionam-se com os nîveis cristalinos em contacto com os tabuleiros
do Terciârio, bem como, com a propria Borborema.
Quanto ao clima, dominam totalmente nas âreas destes solos o As' de Koeppen e o 3cTh de Gaussen. Indices xerotérmicos de 40 a 100 e numero de meses
secos de 4 a 5. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam dominantemente dos 900 aos 1.300 mm, podendo ocorrer menores.
A vegetaçào dominante relaciona-se com os remanescentes da floresta subcaducifólia aparecendo, em bem menor ârea, représentantes de floresta caducifólia.
Apresentam seus perfis seqiiencia de horizontes A, B t e C em que, predominantemente, o A transiciona, caracteristicamente, de maneira clara ou abrupta
e ondulada ou quebrada (por vezes plana) para o B t e este de maneira ondulada
e clara para o C. A relaçâo textural (B/A) apresenta considerâvel amplitude em
seus valores, com variaçôes mais comuns entre 1,4 e 4,0.
O horizonte A, com intensa atividade biológica, abundância de raizes e espessura média em torno de 50 cm, compreende A, e A;!, apresentando-se o A, com as
cores mais comuns variando de bruno acinzentado escuro até preto, matiz 10YR,
valor e croma com variaçôes de 2 a 3 e 1 a 3, respectivamente. É um horizonte
cuja textura vai de franco-arenosa a argila; estrutura fraca granular ou fraca blocos subangulares, variando o tamanho de muito pequena a pequena; muitos poros
muito pequenos, comuns pequenos e poucos grandes; ligeiramente duro a duro,
friâvel a firme, plâstico a muito plâstico e pegajoso a muito pegajoso.
O horizonte B t , com profundidade média variando de 30 a 70 cm, tem o vermelho e o vermelho amarelado como cores principals, matiz 2,5YR a 5YR, com variaçào de 4 a 5 para valor e 6 a 8 para croma. O mosqueado apresentado tem suas
cores variando de bruno forte (7,5YR 5/6) a amarelo brunado (10YR 6/6), constituindo mosqueado distinto ou proeminente que, pela quantidade e tamanho, varia
desde pouco e pequeno até a pon to de näo mais haver predominância de determinada cor como f undo, sendo descrito entäo, como coloraçâo variegada. É um horizonte de textura argilosa ou muito argilosa; estrutura moderada pequena a média
blocos subangulares; cerosidade comum cujo grau varia de fraca a forte; poros comuns muito pequenos e pequenos e poucos médios e grandes; duro a extremamente duro, friâvel a firme, plâstico e pegajoso a muito pegajoso.
O horizonte C, com espessura variando desde 30 cm até 1,50 metro, tem
estrutura fraca pequena blocos subangulares com aspecto maciço, ou mesmo estrutura maciça. A textura apresenta-se com um pouco mais de cascalho que no
B t , por vezes dando sensaçâo micâcea.
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Com relaçâo as propriedades fi'sicas, verifïca-se apeiias que as percentagerïs
de areia diminuem com a profundidade até o limite com o horizonte C onde, geralmente, sofre urn ligeiro aumento. Em algumas areas, os maiores indices sâb
ocupados pela areia grossa, enquanto em outras ocorre o contrario.
As demais propriedades fisicas apresentadas pelos solos desta classe, bem
como suas propriedades quimicas e anâlises mineralógicas, se equivalem, com ligeiras variaçôes nào significativas, as propriedades apresentadas pelos solos da
classe Podzólico Vermelho Amarelo orto.
Esta classe de solo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A proéminente textura argilosa, compreende duas fases, a saber:
fase floresta subcaducifólia relevo ondidado; e
fase floresta subcaducifólia relevo ondidado e forte ondtilado.
DESCRIÇAO DAS FASES
13.1 _ PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A.proeminente textura argilosa
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.
Esta unidade apenas aparece como terceiro componente da associaçâo de
si'mbolo PE4.
Material originârio — A area destes solos refere-se ao Pré-Cambriano (CD),
tendo como embasamento litológico alguns tipos de gnaisses (quartzo-dioritognaisse e calc-âlcali-granito gnâissico entre outras rochas, as vezes ricos em feldspato). No saprolito destas rochas "estes solos tem o seu material originârio, havendo influência de material retrabalhado no horizonte superficial.
Relevo — O-relevo é' predominantemente ondulado, constituîdo de colinas
e outeiros muitas vezes com topos ligeiramente esbatidos. As encostas formam
vales abertos. As altitudes variam dos 50 aos 150 métros.
Clima — As' segundo Koeppen. Pela classificaçào de Gaussen, esta mesma
ârea é influenciada pelo bioclima 3cTh, com valores do indice xerotérmico compreendidos entre 40 e 100 e com 3 a 4 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais situam-se entre 900 e 1.300 mm.
Vegetaçao — Os remanescentes da vegetaçâo primitiva relacionam-se com a
floresta subcaducifólia. Em algumas areas, onde a vegetaçao primitiva foi derrubada, espécies de formaçôes caducifólias como as vulgarménte conhecidas por
arranha-gato e mandacaru, entre outras ; começam a aparecer.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Mesmo apresentando-se com.baixa fertilidade natural, estes solos possuem
alguma réserva potencial de elementos ûteis as plantas, nos horizontes B t e C e mais
que 1% de matéria orgânica no seu horizonte superficial. Sendo âcidos, necessitam de calagens e, por ocorrerem em areas onde a falta d'âgua jâ se faz sentir,
necessitam de irrigaçôes durante o periodo de estiagem.
De modo gérai podem ser bem aproveitados com fruticultura, pastagem,
cana-de-açûcar e reflorestamento.
13.2 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A proeminente textura argilosa
fase floresta subcaducifólia

relevo ondulado e forte

ondulado.

Ocorre como principal componente da associaçâo de simbolo PV10. Os solos desta unidade, além de ocorrerem em ârea de relevo mais movimentado, apre137

sentam-se, geraimente, com horizonte À e periïs mais cspcssos que os da fase anterior. Por outro lado, também apresentam menor gradiente textural, menor réserva mineralógica de eJementos üteis as plantas e maior saturaçào com aluminio.
Material originârio — A ârea é referida predominantemente ao Pré-Cambriano (CD) ou a Plutônicas Acidas, onde os saprolitos de rochas gnâissicas com
oeorrêneia de granitos (por vezes milonitizados), constituem o material originârio destes solos, possivelmente com influência do material retrabalhado no horizonte superficial.
Releva — Apresenta-se ondulado e forte ondulado, constituîdo por elevaçôes de topos arredondados ou ligeiramente esbatidos e encostas geralmente" com
8 a 30°/o de declividade. Os vales sâo abertos ou em V e as altitudes variam entre
600 e 900 métros.
Clima — As' de Koeppen, jâ em sua transiçâo para clima semi-ârido do
Agreste. Segundo Gaussen, enquadra-se no bioclima 3cTh, com indice xerotérmico entre 40 e 100 e numero de meses secos 3 a 4. Precipitaçôes pluviométricas
anuais médias da ordern de 750 a 1.250 mm.
Vegetaçâo — Varias partes ainda se encontram com os remanescentes da
floresta subcaducifólia que cada vez mais dâ lugar e culturas diversas; inicialmente café e atualmente a cultura da banana, entre outras.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
As mesmas consideraçôes feitas para a fase anterior, sâo também validas
para estes solos. Leve-se em consideraçâo, porém, maior limitaçâo ao uso de implementos agrfcolas, requerendo, principalmente nas partes mais declivosas, prâticas conservacionistas contra a erosâo. Com as dévidas correçôes de acidez e seleçâo de areas adequadas, estes solos podem ser usados, por exemplo, para cultura de citrus, banana e milho, entre outras.
14 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÛFICO orto.
Compreende solos com B textural (nâo hidromórficos) e que apresentam,
neste horizonte (B t ) textura argilosa, capacidade de troca de cations (T) para 100g
de argila (após correçào para carbono) menor que 24 mE, saturaçào de bases
(V%) acima de 35%, saturaçào com aluminio menor que 50% e apresentando (principalmente nas âreas mais ûmidas de sua oeorrêneia) peh'cula de materials coloidais (cerosidade) distribuida nos seus elementos estruturais. O horizonte A é
moderadamente desenvolvido.
Sâo solos com perfis bem diferenciados, medianamente profundos a profundos, âcidos a moderadamente âcidos, moderadamente drenados, apresentando
erosâo laminar moderada a laminar ligeira, bem comp, nas partes com maiores
declividades, erosâo em sulcos. Confundem-se morfologicamente, em grande parte
das âreas de sua oeorrêneia, com os solos da classe Podzólico Vermelho Amarelo
orto, dos quais diferem pela saturaçào de bases (V%) que é mais alta.
Estes solos estâo geograficamente distribufdos nas seguintes zonas fisiogrâficas do Estado: 1) Zona do Litoral e Mata, compreendendo principalmente partes dos municfpios de Macaparana, Vicência, Nazaré da Mata, Aliança, Limoeiro,
Joâo Alfredo, Pau d'Alho, Vitória de Sto. Antâo, etc; 2) zona do Sertâo do Alto
Pajeü, compreendendo âreas limitrofes com o Estado da Paraiba, abrangendo parte das serras Baixa Verde, Vermelha, Boa Vista, Conceiçâo, Olho d'Âgua, Piedadé
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e Ëalança; 3) zona do Sertâo do. Sâo Francisco, em âreas próximas aos limites coni
o Estado do Piaui (PE18); 4) e zona do Agreste, em âreas limitrofes pom o Estado de Alagoas (PE13).
Estes solos sâo derivados principalmente do saprolito de gnaisses do PréCambriano (CD), mas ocorrem também, em menor ârea, granitos e micaxistos.
Em reduzidas âreas, situadas nos limites com o Estado da Paraiba (serras
do Olho d'Âgua, Piedade e Balança), ocorrem sedimentos da Formaçâo (Série ?)
Serra do Martins, os quais constituem material originârio destes solos em sua
fase concrecionâria (LVe2).
O relevo dominante é o forte ondulado com declividades de 20 a 30%, com
algumas encostas abruptas e vales em V ou abertos. Segue-o, de perto, relevo
menos movimentado como o ondulado. As altitudes variam desde 60 métros até
os 800 métros, com mais freqüência entre 200 e 600 métros.
O clima é muito variâvel, sendo mais frequente, segundo Koeppen, o tipo
As', vindo a seguir os tipos BSwh', BSw'h', BSs'h' e uma pequena ârea serrana
com o Aw'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen ocorre com mais freqüência o
bioclima 3cTh, seguido do 4aTh e uma pequena ârea com o 4bTh. Em decorrência desta variaçâo climâtica, as precipitaçôes pluviométricas médias anuais sâo
também bastante variâveis, como pode ser cpnstatado quando das descriçôes individuais das fases destes solos.
A vegetaçâo.na maior parte da ârea relaciona-se, pelos seus remanescentes,
com a floresta subcaducifólia, atualmente quase toda substituida por formaçôes
secundârias e culturas. Nas âreas situadas no Sertâo, entre os meridianos de 37°
e 38°, a vegetaçâo é do tipo caatinga hipoxerófila, existindo ainda âreas na parte
oeste do Estado com caatinga hiperxerófila.
Estes solos possuem normalmente seqiiência de horizontes A, B t e C, onde
o A transita para o B t de maneira graduai, clara e mesmo abrupta, porém sempre
em linha ou faixa de separaçâo plana.
O horizonte A, com espessura variando de 10 a 30 cm, por vezes compreendendo At e A3 tem, quando ûmido, as cores brunadas como principals, matiz 10YR,
valores e cromas variando respectivamente de 3 a 4 e 2 a 4. É um horizonte de
textura franco-arenosa, de estrutura granular e em blocos subangulares fraca, pequena a média; bastante porosos, com muitos poros pequenos e poros médios
comuns; macio a ligeiramente duro, muito friâvel a friâvel, näo plâstico e nâo pe~
gajoso a plâstico e ligeiramente pegajoso.
O horizonte B t , com espessura de 50 a 80 cm, tem quando ûmido, suas cores
variando de bruno amarelado 10YR 5/3 até vermelho escuro 2,5YR 3/6, com variaçôes em valores e cromas, respectivamente de 3 a 5 e 4 a 8. Apenas nas proximidades da cidade de Taquaritinga do Norte foi constatado, para o horizonte
B t destes solos, mosqueado tido como pouco, pequeno e proeminente amarelo
brunado 10YR 5,5/6 e comum, médio e difuso bruno avermelhado 5YR 4/4. É um
horizonte cuja estrutura em blocos 'subangulares varia de fracà a moderada, pequena a média; poros comuns muito pequenos e pequenos, poucos médios e
grandes; cerosidade fraca que varia de pouca a muita; consistência variando de
ligeiramente duro a duro, muito friâvel a friâvel e de ligeiramente plâstico e
ligeiramente pegajoso a muito plâstico e pegajoso.
Com relaçâo as propriedades fisicas, verifica-se na composiçâo granulométrica destes solos a existência de fraçôes maiores que 2 mm de diâmetro, consti-

tuidas por cascalhos e caihaus, estando estes, piïncipalmente, distribui'dos pela
superficie, sem que constituam fraçâo significativa. Os valores para cascalho,
compreendidos entre 0 e 13%, sâo representatives para grande parte dos perfis
destes solos.
Entre as areias prédomina a fraçâo areia grossa sobre a fraçâo areia fina
constatando-se, em ambas, os maiores indices para a parte superficial, decrescendo com a profundidade até o horizonte C onde, geralmente, nota-se um ligeiro
aumento. Valores de 60 a 20°/o e de 30 a 10°/o representam, respectivamente, para
as fraçôes areia grossa e areia fina, as variaçôes nos diversos horizontes. A argila total varia de 11 a 18% no horizonte superficial passando para 35 a 50% mais
no horizonte subjacente B t .
A fraçâo silte que apresenta variaçôes dentro dos perfis, tem seus valores
variando de 10% a 32%.
Os teores de argila natural sâo da ordern de 5 a 14% no horizonte A, baixando quase sempre para 0% no B, e C, resultando em grau de floculaçâo, para o
horizonte A, da ordern de 0 a 45% e geralmente para valores superiores a 90%
no B 2t e C.
O equivalente de umidade apresenta ligeiro aumento com a profundidade,
com valores de 10g de âgua para 100g de terra fina no A, até 20g de âgua no B t .
Com relaçâo as propriedades quimicas, estes solos apresentam-se com um
pH cujo valores mais comuns estâo compreendidos entre 4,5 e 6,0.
Os teores de carbono estâo comumente entre 0,70 e 1,70% no horizonte A,
entre 0,10 e 0,30% nos horizontes B, e C. A relaçâo C/N tem seus valores variando de 8 a 14 no horizonte A e de 6 a 10 nos horizontes B t e C.
A soma de bases permutâveis (S) tem como valores representatives dentro
do perfil, aqueles compreendidos entre 2,0 e 7,0mE/100g de terra fina. A capacidade de permuta de cations (T) geralmente possui os seus maiores valores na
parte superficial, compreendidos entre 3,0 e 10,0mE/100g de terra fina. A saturaçâo de bases (V%) apresenta certa variaçao para o horizonte A, tendo porém
no horizonte B t , valores superiores a 35%.
O fósforo assimilâvel, dado em partes por milhào, apresenta baixos teores
que decrescem com a profundidade e que, quase sempre, sâo inferiores a 10.
A relaçâo molecular Ki apresenta valores uniformes nos diversos horizontes,
mas com ligeira variaçao ou para mais ou para menos que 2,00, indo de 1,80 a 2,67.
A relaçâo molecular Kr sofre pequena variaçao em seus horizontes e seus valores
sâo ligeiramente inferiores à relaçâo anterior. A relaçâo molecular Al2O3/Fe2O3
geralmente aumenta com a profundidade e é representada por valores que vâo de
2,50 a 9,50.
Na composiçâo mineralógica das fraçôes 'areia grossa e areia fina, nota-se a
predominâneia de percentagens entre 70 e 90% (valores menores também aparecem), para quartzo hialino, corroidos, triturados, alguns com aderêneia ferruginosa, outros com aderêneia manganosa. Excetuando o quartzo, as maiores percentagens que aparecem se relacionam com feldspato, onde no municïpio de Taquaritinga do Norte vâo de 10 a 50%.- Nos demais perfis destes solos as percentagens de feldspatos baixam até 1% quando, nâo mesmo, constitue'm apenas traços. Concreçôes argiloferruginosas, ferruginosas, ferromanganosas e turmalina,
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também merecem citaçâo. Na fraçâo cascalho onde quartzos corroi'dos com aderência ferruginosa podem atingir até 100%, outros componentes, como feldspato,
quase desaparecem.
Tais solos apresentando, de modo gérai, saturaçâo de bases (V°/o) acima de
35%, soma de bases permutâveis (S) em torno de 3,0mE/100g de terra fina e saturaçâo com aluminio abaixo de 50%, apresentam-se como solos de regular fertilidade natural; além disso as anâlises mineralógicas das fraçôes areia e cascalho
revelam certa réserva potencial de elementos ûteis aos végétais, principalmente
de feldspatos.
Esta classe — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto, apresenta-se com 6 (seis) fases, relacionadas e descritas a seguir:
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado;
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado;
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso,
fase concrecionâria caatinga hipoxerófila relevo ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado; e
fase caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso.
DESCRIÇAO DAS FASES
14.1 _ PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.

EUTRÓFICO orto

Os solos desta unidade foram mapeados associadamente, constituindo o 1."
componente das associaçôes PE2, PE3 e PE4.
Material originârio — Geologicamente a area é referida ao Pré-Cambriano
(CD), tendo no embasamento litológico rochas como anfibolito, granito gnâissico,
biotita-gnaisse-granitico e quartzo feldspato-biotita-piroxênio-gnaisse. O material
originârio provém do saprolito das rochas acima citadas.
Relevo — Predominantemente é ondulado, apresentando-se em algumas partes mais movimentado. A area apresenta-se com vales abertos e em V. As altitudes variam de 60 a 350 métros, sendo mais fréquentes entre 100 e 200 métros.
Clima — O tipo climâtico As' de Koeppen é o mais representative para a
ârea destes solos, mas ocorre também o BSs'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, ocorre somente o bioclima 3cTh, caracterizado por uma variaçâo do indice
xerotérmico entre 40 e 100 e com 3 a 4 meses secos. As precipitaçôes plüviométricas médias anuais variam dos 800 aos 1.300 mm.
Vegetaçâo — Os poucos remanescentes encontrados relacionam-se com a
floresta subcaducifólia.
Consideraçôes gérais sobre ulilizaçao.
Sâo bastante cultivados estes solos, em decorrêneia da boa fertilidade natural. As principals culturas constatadas foram cana-de-açùcar, milho, feijäo,
mandioca, algodâo herbâceo, alguma fruticultura regional e pastagens.
As limitaçoes ao uso agricola sâo moderadas em decorrêneia da falta d'âgua
(no periodo seco) e da erosâo. Podem nécessitai" de alguma adubaçào, porém sempre precisam de controle da erosâo.
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14.2 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.
Ocorre como terceiro e ultimo componente da associaçâo de sfmbolo PE13.
Material origindrio — Saprolito de rochas gnâissicas (milonito-gnaisse) referidas ao Pré-Cambriano (CD) e de Plutônicas Âcidas (granitos).
Relevo — Ondulado e forte ondulado, formado por elevaçôes de topos arredondados, vertentes ligeiramente convexas e convexas e vales em V. As altitudes
variam de 450 a 750 métros.
Clima — As' de Koeppen. Segundo Gaussen, enquadra-se no bioclima 3cTh,
corn indice xerotérmico variando entre 40 e 100 e numero de meses secos de 3 a 4.
Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern dos 800mm a 900mm.
Vegetaçao — Floresta subcaducifólia jâ muito devastada nos terços médios
e inferiores das encostas, encontrando-se muita vegetaçao secundâria (capoeiras
c campos antrópicos) e diversas culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Säo bastante utilizados com pastagens, fruticultura regional, café, milho,
feijäo, mandioca e algodäo herbâceo.
Säo solos de fertilidade natural média a alta, que possuem limitaçôes m o
deradas pela falta d'âgua e moderada a forte pela erosâo. Devem ser selecionadas
areas de menores deciividades para agricultura, reservando-se as mais acidentadas para pastagens e reflorestamento. O controle da erosâo deverâ ser feito,
além de prâticas simples de adubaçâo quando necessârio.
14.3 — PODZÛLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso.
Apresentando-sc em areas bem mais movimentadas que das fases précédentes, ocorrem isoladamente constituindo a unidade de mapeamento PE1.
Material originârio — A ârea refere-se ao Pré-Cambriano (CD) onde rochas
gnâissicas, entre elas biotita-gnaissë granitico, constituem o embasamento litológico. O material originârio provém do saprolito destas rochas.
Relevo — É de forte ondulado a montanhoso, apresentando em alguns pontos encostas abruptas com deciividades fortes. Os vales sâo em V e as altitudes
situam-se entre 200 e 350 métros na zona do Litoral e Mata e em torno dos 700
métros na zona do Agreste.
Clima — As' de Koeppen e 3cTh de Gaussen. Indice xerotérmico de 40 a
100 e 3 a 4 meses secos. Pluviosidade média anual da ordern dos 800 aos 1.000mm.
Vegetaçao — Encontra-se a ârea bastante cultivada com eultura de mandioca. Os poucos remanescentes relacionam-se com a floresta subcaducifólia e säo
encontrados, principalmente.. nos topos e encostas mais abruptas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Ainda que bastante cultivados, com mandioca, milho, feijäo e 'algodäo herbâceo, estes solos nào se prestam a uma agricultura racional, em decorrêneia do
relevo muito acidentado, com fortes deciividades e erosâo intensa Estas âreas devem ser destinadas para pastagens. e reflorestamentoi.
142;

14.4 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orta
fase concrecionâria caatinga hipoxerófila relevo ondulado.
Ocorre como 2° componente da associaçâo eu jo sfmbolo é LVe2. Embora
suas caracteri'sticas gérais sejam anâlogas à todas outras fases précédentes, apresenta-se, porém, bastante individualizada, no que concerne ao seu material originârio e presença de concreçôes.
Apresentam perfis profundos, com composiçâo granulométrica peculiar, onde se destaca a quantidade de elementos que compôem a fraçâo grosseira, os
quais sâo encoctrados, particularmente, entre a porçâo superficial do perfil e
subsolo, constituindo um verdadeiro leito de concreçôes goetiticas e limoniticas,
com inclusôes de quartzo. Também estâo présentes concreçôes argiloferruginosas
e concreçôes magnetiticas, dominantemente nas dimensôes de cascalho. Esta camada situa-se a 40 cm de profundidade mais ou menos, tendo uns 50 cm de espessura, distribuindo-se a massa do solo, entre os cascalhos e calhaus.
Material originârio — Constituem o substrato e material originârio destes
solos, sedimentos relacionados com a Formaçâo (Série ?) Serra do Martins — Terciârio. O capeamento esta bastante reduzido, conforme se pode inferir pela quantidade de feldspato potâssico constatado nas fraçôes areia e cascalho. de amostras colhidas nas porçôes mais inferiores dos perfis.
Relevo — Os capeamentos sedimentäres a que estâo referidos os solos desta
fase, encontram-se bastante desgastados dando à ârea um relevo ondulado. As
altitudes sâo da ordern de 400 a 800 métros.
Clima — Segundo Koeppen ocorrem os tipos climâticos BSw'h' e BSwh'.
Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, enquadra-se no tipo 4aTh, apresentando indice xerotérmico compreendido entre 150 e 200 e 7 a 8 meses secos. Precipitaçôes
pluviométricas médias anuais da ordern dos 600 aos 700 mm.
Vegetaçao — A catinga hipoxerófila é a vegetaçâo caracteristica das areas
destes solos.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
O sisal (agave) tem se adaptado satisfatoriamente a ârea destes solos que
apresentam teores médios de câlcio, magnésio e potâssio.
Para mecanizaçâo, existera restriçôes provocadas pela declividade, bem como pelo próprio leito de concreçôes quando esta a pouca profundidade. Além
disso, estes solos sâo bastante erodidos e possuem forte limitaçâo ao uso agricola em decorrêneia da falta d'âgua.
14.5 _ PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
Esta unidade constitui o 1." componente da associaçâo PE5 e o 3.° componente da associaçâo Ce2.
Material originârio — Refere-se ao Pré-Cambriano (CD) com oeorrêneia de
Plutônicas Âcidas, sendo a saprolito das rochas graniticas e gnâissicas, de granulaçâo média e fina, o seu material originârio.
Relevo — É do tipo ondulado, formado por colinas de topos pianos, na
maior parte com encostas longas mais ou menos declivosas, que formam vales
abertos e em V. Em alguns pontos hâ oeorrêneia de relevo mais movimentado
como o forte ondulado. As altitudes estâo compreendidas entre 650 e 850 métros.
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Clima — Domina o tipo BSw'h' sobre o Aw', da classificaçào de Koeppen.
Correspondem, na divisäo de Gaussen, respectivamente aos bioclimas 4aTh e
4bTh. Indice xerotérmico entre 100 e 200 e numéros de meses secos de 4 a 6. Precipitacöes pluviometricas médias anuais da ordern de 650 a 1.000mm.
Vegetaçâo — A caatinga hipoxerófila densa é a vegetaçâo dominante na area.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
A exploraçâo agricola se faz através de culturas de sisal (agave), algodâo
mocó, milho e feijâo, que possuem de maneira gérai bom aspecto vegetativo. Estas areas apresentam fortes limitaçôes em decorrência da falta d'âgua, além de
problemas de erosâo por causa do relevo ondulado e forte ondulado.
14.6 _ PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto
fase caatinga hiperxerófüa relevo forte ondulado e montanhoso.
Estes solos compôem a associaçâo complexa PE18 onde figuram como 1."
componente
Material originârio — Principalmente saprolito de micaxisto e em bem menor proporçâo de filitos. Refere-se ao Pré-Cambriano (B).
Relevo — A area apresenta-se com relevo movimentado da classe forte ondulado. Em diversas partes, porém, as encostas apresentam-se com majores declividades e desnivelamentos relativamente grandes quando o relevo torna-se, entâo, montanhoso. As altitudes variam de 500 a 700 métros.
Clima — BSwh' de Koeppen e 4aTh de Gaussen. Indice xerotérmico de 150
a 200 e 7 meses secos. As precipitaçôcs pluviométricas médias anuai^ sâc âa. ordern de 500 a 600 mm.
Vegetaçâo — A ârea é ocupada pela caatinga hiperxerófila, no caso, apresentando-se mais densa e mais alta que a normalmente constatada nos diversos pontos do Sertâo.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Quase nenhuma cultura é encontrada sobre estes solos. O seu uso principal prende-se à pecuâria extensiva com caprinos e bovinos, os quais encontram
alimentaçâo na propria caatinga.
Como' principals fatores limitantes à utilizaçao destes solos, aparecem o
relevo bastante movimentado em que ocorrem e o longo pen'odo de meses secos
a que estâo sujeitos, constituindo muito fortes Iimitaçôes, com relaçâo a falta
d'âgua, erosâo e mecanizaçâo.
15 — PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüptico textura argilosa.
Esta unidade envolve solos relacionados com a classe Podzólico Vermelho
Amarelo Equivalente Eutrófico orto nas suas caracteristicas de um modo gérai.
Verifica-se entretanto, mudança textural abrupta entre os horizontes arenosos superficiais e o subjacente B t argiloso, constituindo o carâter abrûptico destes solos.
Em gérai sâo profundos, bem diferenciados e com drenagem moderada.
Apresentam reaçâo moderadamente âcida na parte superficial, com possibilidade
de surgir uma maior acidez nos horizontes mais profundos.
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Fig. 63
Perfil de PODZÖLICO VERMELHO AMARELO com A
proeminente textura
argilosa fase floresta
subcaducifólia relevo
ondulado. Munici'pio
de Tracunhanhém.

Fig. 64
Relevo e uso (palma-forrageira) de PODZOLICO VERMELHO AMARELO
EQUIVALENTE EUTRÖFICO abruptico plinthïco textura argilosa fase
caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. Area da associaçao PE7).
Munici'pio de Surubim.

Fig. 65
Reievo, vegetacäo e uso {milho) de PODZOLICO VERMELHO AMARELO
EQUIVALENTE EUTRÔFICO textura média fase caatinga hipoxerófila
reievo suave ondulado (Area da Associacâo LVe3). Munici'pio de Araripina.

Fig. 66
Vegetacäo de PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÔFICO textura média fase caatinga hipoxerófila reievo suave
ondulado (Area da associacâo LVe3). Munici'pio de Bodocó.

Em Pernambu.cc esta unidade ocorre apenas em estreita faixa, na zona (acidentada) limitrofe com a Paraiba, nas proximidades de Umburetama, no muhicipio de Orobó. A altitude local esta ao nivel de 400 a 550 métros, mais ou menos,
sendo o relevo do tipo forte ondulado, com topos levemente aplainados e vertentes
convexas, conVergindo para vales em forma de V. A Borborema é a unidade geomorfológica relacionada com o presente relevo.
Geologicamente a area destes solos é referido ao Pré-Cambriano (CD), onde
os gnaisses constituem o embasamento litológico principal. O material originârio
provém da decomposiçâo dos gnaisses, havendo influência de material retrabalhado no horizonte superficial.
• •
Devido ao relevo forte ondulado em que ocorrem, sofrem perdas moderadas
por erosâo laminar, sendo também fréquentes a presença de sulcos nas encostas
mais fortes.
O clima é o As' da classificaçâo de Koeppen. Na divisâo bioclimâtica de
Gaussen corresponde ao bioclima 3cTh. As médias anuais de precipitaçôes pluviométricas sâo da ordern de 900 mm.
A vegetaçâo é representada pela 'floresta subcaducifólia.

'•

O horizonte A é bastante espesso, atingindo até pouco mais de 50 centi'metrov Este engloba um A1( com espessura em torno de 30 cm, cuja cor é quase
sempre bruno acinzêntado muito escuro com matiz 10YR 3/2, quändo ûmido; e
quando seco apresenta-se com valor mais elevado, pörém no mesmo matiz, sendo
a cor bruno acinzêntado. Trata-se de um horizonte de textura arenosa, cuja estrutura, nos primeiros centimetros,. pode ser granular pequena a média, com moderado desenvolvimento; nas porçôes mais inferiores torna-se maciça pouco coésa,
A consistência é ligeiramente duro à superficie, quando ûmido é friâvel e, quando
molhado, nâo plâstico e nào pegajoso. Transita de maneira clara e plana para o
A2 que se segue.. Este, geralmente pouco expesso (até 20 cm), faz-se notar pela
coloraçâo mais clara que apresenta e pequena queda no teor de argila. Suas cores sào normalmente o bruno (10YR 4/3) quando ûmido e bruno claro acinzêntado (10YR 6/3), quando seco. A transiçâo é abrupta e plana para o B t .
Constitui caracteristica notâvel da classe a presença de horizonte B t , com
espessura ao redoi dos 50 cm, podendo conter os horizontes B., u e B.,ot. Destacase nâo só pelas cores bruno avermelhado ou vermelho, de matiz 2,5YR, com valor
e croma respectivamente 4 e 6, mas sobretudo, pela diferença textural com relaçâo ao horizonte A sobrejacente. Nele a textura é argila, em contraposiçâo -à
textura arenosa do horizonte A. Apresenta estrutura em blocos angulares e
subangulares pequenos, moderadamente desenvolvida. A cerosidade que ocorre
neste horizonte é comum, com desenvolvimento moderado. Quanto aos poros>
sâo comuns e muito pequenos. É interessante referir; ainda, a presença de mosqueados, que se destacam em todo o horizonte. Sobre o fundo bruno avermelhado (B 2 U ) destaca-se o mosqueado comum, médio e distinto vermelho em 2,5YR
4/6. O B.,.,t é vermelho e tem mosqueado comum, médio e proéminente bruno escuro em 7,5YR 4/2 e também amarelo avermelhado em 7,5YR 6/1. Em gérai é muito
duro quando seco, firme quando ûmido, plâstico e pegajoso para o solo molhado.
Finalmente, através de uma transiçâo clara e ondulada, apresenta-se o horizonte C, vermelho (2,5YR 5/8), também com mosqueado comum e proeminente
amarelo avermelhado (7,5YR 7/8). A textura também é da classe argila, sendo a
145

estrutura em blocos pequenos e fracamente desenvolvida. É ainda de consistência
firme, plâstico e ligeiramente pegajoso, respectivamente quando ümido e molhado. Apresenta poros muito pequenos e comuns.
No que diz respeito as propriedades fisicas, vale ressaltar a grande diferença textural, jâ referida entre o A e o B t , diferença que se manifesta dentro de
urn espaço vertical muito pequeno.
No horizonte A a participaçâo da fraçâo areia é em média superior a 75%,
com o triplo de areia grossa em relaçâo à areia fina. No horizonte subsuperficial este teor cai para menos da metade em funçâo da grande concentraçâo dt
argila, que atinge percentagens superiores a 50% no B t . Ó teor de silte, ao longo
de todo o perfil, mantém-se pouco acima de 15%. A fraçâo grosseira (cascalho)
é inferior a 3% exceto no A2, onde atinge até 6%.
A argila total varia de 5 a 11% no A, aumenta abruptamente no B t para
valores em torno de 50%, decrescendo para valores compreendidos entre 30 e
40% no C.
A argila natural presente no perfil atinge valores acima dé 40% no B 2 ] t e
nos demais horizontes näo ultrapassa os 10%, principalmente nas porçôes mais
inferiores. Deste modo, tem-se ai os valores mais altos para o grau de floculaçâo.
. O equivalente de umidade, que nos horizontes superficiais tem valores em
torno de 10, mercê do carâter abrüptico da unidade, tem esse valor triplicado no
Bt.
O teor em carbono na porçâo superior de A é de médio a baixo (0,83 a 0,67%),
no A2 hâ uma queda para pouco mais de 0,20%. No horizonte B t , entretanto. esta
pouco acima de 0,60%. A relaçâo entre carbono e nitrogénio (C/N) situa-se ao redor de 10 em todo o perfil.
Para a soma de bases (S) trocâveis sâo apresentados valores médios de 2,0 a
3,6 mE/100g de terra fina, até que se atinge o A.,, quando se verifica uma queda
para pouco mais de l,0mE/100g de terra fina. Nos horizontes inferiores ela
ascende para mais de 6,0mE/100g de terra fina. A capacidade de troca de cations
(T), por pouco ultrapassa o valor de 10,OmE/100g de terra fina, no horizonte B t .
A saturaçâo de bases (V%), porém, se mostra elevada, sempre superior a 35% em
todo o perfil. Verifica-se um decréscimo. naturalmente, no A.,. A média nos perfis, excetuando o A2, é superior a 60%. O fósforo assimilâvel é baixo e tem valor
5 à superficie, caindo para 1 e até menos a partir do horizonte A.,.
A relaçâo molecular Ki é sempre pouco acima de 2,00. A relaçâo Kr assume valores entre 1,73 e 2,05 no subsolo. A relaçâo molecular Al2O3/FevO3 é em
média superior a 3,50.
A anâlise mineralógica do perfil desta unidade mostra, para os horizontes
superficiais, nas fraçôes cascalho e areia, predominio quase absoluto de quartzo
hialino, com grâos corroidos e triturados. a màioria com aderência ferruginosa.
Ocorrem percentagens muito pequenas de ilmenita e feldspato (até 1%) e traços
de mica muscovita intemperizada.
Na fraçâo areia, os teores de muscovita aumentam de 4% (no IIB., lt ) para
59% no horizonte IIC.
No cascalho hâ sempre nftido predominio de quartzo até as porçôes mais
inferiores do perfil.
146

Esta classe — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrûptico textura argilosa, compreende apenas uma fase:
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado. •
DESCRIÇÂO DAS FASES
15.1 — PODZÛLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO
abrûptico textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado.
Constitui o principal componente da associaçâo de simbolo PE6.
Material originârio — Saprolito de gnaisses do Pré-Cambriano (CD), com
influência, no horizonte superficial, de material retrabalhado.
Relevo — Forte ondulado, formado por outeiros e morros com topos estreitos e ligeiramente esbatidos, vertentes convexas e vales em V. Declividades pre
dominantemente acima de 20% e as altitudes variando de 400 a 550 métros.
Clima — Prédomina o As' da classificaçâo de Koeppen. Segundo Gaussen
verifica-se o bioclima 3cTh, indice xerotérmico variando de 40 a 150 e numero de
meses secos de 3 a 4. Pluviosidade média anual da ordern de 900 mm.
Vegetaçao — Floresta subcaducifólia em vias de extinçâo, ja que as âreas
destes solos sâo muito utilizadas com diversas culturas e pastagens, restando apenas poucas areas com vegetaçao primitiva e formaçôes florestais secundârias
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Sào solos muito utilizados na agricultura, destacando-se as culturas de feijâo e mandioca (5% da ârea) e fruticultura (30%). Cerca de 10% sâo explorados
com pastagens artificiais, principalmente de capim sempre verde e elefante.
O emprego de implementos agricolas tracionados, em gérai é impraticâvel.
devido ao relevo forte ondulado. Entretanto, pequenos trechos possuem condiçôes de relevo bastante suave (topos de elevaçôes), susceptiveis de aproveitamento intensivo.
Deve-se procéder a escolha de areas (em posiçâo de topo de èlevaçâo) onde
as declividades säo menores para o aproveitamento agricola. As âreas mais acidentadas devem ser reservadas para uso com pastagens e reflorestamento. Em face
do uso intensivo a que estâo submetidos estes solos, jâ se verifica a necessidade
de fertilizaçâo e controle da erosäo.
16 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrûptico plinthico textura argilosa.
Solos com horizonte B textural, saturaçâo de bases (V%) acima de 35%, textura argilosa no horizonte B t e arenosa no A, com mudança textural abrupta e
coin plinthite na parte subsuperficial.
Geograficamente, tem sua maior distribuiçâo na parte norte do Estado, entre os meridianos de 35° 30' e 36°, abrangendo partes do municîpio de Surubim.
Sâo desenvolvidos a partir de saprolito de gnaisses referidos ao Pré-Cambriano (CD).
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O relevo apresenta-se predominantemente suave' ondulado com elevacöes
de vertentes longas de pequenas declividades e com vales abertos, relacioriandöse com as areas mais suaves da Borborema. As altitudes variam de 350 a 600 metros.
Segundo a classificaçâo de Koeppen ocorre o tipo climâtico BSs'h', correspondendo aos bioclimas 3cTh e 3bTh da classificaçâo de Gaussen.
O numero de meses secos varia de 5 a 7. Ocorrem precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern dos 600 a 700mm. A vegetaçâo é representada pela
caatinga hipoxerófila.
Quanto à morfologia, estes solos apresentam caracten'sticas similares àquelas jâ descritas para a unidade Podzólico Vermelho Amarelo abrûptico plinthico,
no item 9, dispensando, pois sua repetiçâo.
Com relaçâo as propriedades fisicas, verifica-se para as fraçôes maiores que
2 mm a inexistência ou quase inexistência de calhaus em todos os horizontes, enquanto que percentagens de 1 a 6% representam o cascalho que, na transiçâo do
A para o B t , aumentam para 13 a 15%.
Entre as areias, a fraçâo areia grossa prédomina sobre a fina, possuindo
percentagens que decrescem com a profundidade, até o limite do horizonte B t ,
onde sofrem uma queda brusca para este horizonte. Na fraçâo areia grossa, 60 a
68% e 21 a 35% representam, respectivamente, os maiores e menores valores encontrados. Para a areia fina tais percentagens säo da ordern de 19 a 23% e 6 a
10%.
O silte apresenta, em certos perfis, valores de 8 a 12% e em outros de 15
a 20%. A argila total varia de 4 a 10% no horizonte A e de 40 a 50% no B t .
A argila natural possui percentagens de 2 a 5% no A, passando a 30% ou mais
no horizonte B t , resultando em grau de floculaçâo que de modo gérai, decresce com
a profundidade, apresentando seu mais baixo valor no horizonte B t , quando varia
em torno de 25%.
O equivalente de umidade apresenta baixos valores no horizonte A, com 3
a 10g de âgua para 100g de terra fina, aumentando nos horizontes B t e C para valores em torno de 20g.
Com relaçâo as propriedades quimicas, estes solos apresentam pH variando de 5,0 a 6,7, com maiores valores na parte superficial. De modo gérai, porém,
estes solos podem ser considerados como âcidos a vnoderadamente âcidos.
Os teores de carbono, com seus maiores indices na parte superficial, variam de 0,20 a 0,40%, aproximadamente e a relaçâo C/N nem sempre diminui com
a profundidade, possuindo valores entre 8 e 14.
A soma de bases permutâveis (S) no horizonte A decresce ligeiramente com
a profundidade, com valores em torno de 2 mE para 100g de terra fina e aumenta
para valores superiores a 6mE no horizonte B t . A capacidade de permuta de cations (T) apresc.nta seus menores valores no horizonte A, com variaçâo de 2,0 a
3,0 mE para 100g de terra fina e aumentando no B t e/ou C para valores compreendidos entre 8 a 10 mE, aproximadamente. A saturaçâo de bases (V%) apresenta, de modo gérai, valores acima de 60%.
O fósforo assimilâvel, dado em partes por milhâo, apresenta seus maiores
valores no horizonte superficial, nâo tendo ocorrido, porém, no horizonte A11; valores superiores a 17, nem inferiores a 5.
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Verifica-se na reiaçâo molecular Ki haver tendência para ligeiro decréscimo
de valores com a profundidade, até o limite com o C, onde se verifica ligeiro aumento. Valores de 2,00 a 3,00 representam, aproximadamente, esta variaçâo. Similarmente, a reiaçâo molecular Kr pode apresentar sentido de variaçâo idêntico
à reiaçâo Ki, com valores, porém, como indica a própria reiaçâo, sempre menores.
A relaçâo molecular ALO^/Fe^O.j pode permanecer mais ou menos uniforme em
todo o perfil, ou apresentar um ligeiro decréscimo nos horizontes B t e/ou C. De
modo gérai entre 3,00 e 5,00 situam-se os seus valores.
Na composicäo mineralógica da fraçâo cascalho nota-se a predominância
de quartzo, que pode ser hialino, leitoso, com gräos levemente desarestados com
aderência ferruginosa, ou mesmo impregnaçâo ferruginosa. Feldspato, talco, granada e concreçôes ferruginosas foram encontradas como traços.
Na composicäo da fracäo areia encontra-se, em todo o horizonte A, percentagens em torno de 100% com quartzo hialino, corroidos, triturados, sendo alguns
com aderência ferruginosa; ilmenita, feldspato e mica aparecem como traços. Assim, verifica-se que praticamente estes solos näo possuem, nestas fraçôes, réserva
de minerais primârios facilmente decomponiveis.
Esta classe de solos — PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖFICO abrüptico plinthico textura argilosa, apresenta apenas uma fase:
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
DESCRICÄO DAS FASES
16.1 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abruptico plinthico textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado .
Esta unidade constitui o primeiro componente da. associaçâo cujo sfmbolo
é PE7.
Material origindrio — Saprolito de gnaisse do Pré-Cambriano (CD), talvez
com influência de material pseudo-autóctone na parte superficial.
Relevo — Predominantemente suave ondulado, formado por colinas de vertentes longas e suaves, eu jas declividades variam em torno de 5% e vales aberto's.
As altitudes sâo da ordern de 350 a 600 métros.
Clima — BSs'h' de Koeppen e bioclima 3bTh e 3cTh de Gaussen. O nümero
de meses secos varia de 5 a 7. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern de 600 a 700 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva e campos antrópicos,
além de culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Sâo cultivados com mandioca, palma forrageira (fig. 64), algodâo, capim
elefante e pequenos tratos com milho e feijâo. Algumas âreas sâo aproveitadas
com pastos.
Sâo solos arenosós (até 80 a 110 cm) no horizonte A e argilosos no B, com
mudança textural abrupta, sendo portante mui to susceptiveis à erosâo. Além disso, a textura arenosa superficial facilita a perda de matéria orgânica, sobretudo
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qüando o solo è muîto revolvido. Àssim sendo, as adubaçôcs orgânicas säo fundamentais nestes solos, além de complementaçao com fertilizantes quimicos e controle da erosäo.
Apresentam fortes limitaçôes ao uso agricola em decorrência da falta d'âgua.
17 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura
média.
Compreende solos com horizonte B textural, argila de atividade baixa, saturaçâo de bases maior que 35% e textura média no horizonte subsuperficial B t .
A distribuiçâo geogrâfica destes solos é feita unicamente pela zona fisiogrâfica do Sertâo onde constituem diversas associaçôes, as quais ora se dispôem em
faixas estreitas, como as encontradas margeando o rio Sào Francisco (nos municipios de Petrolina e Santa Maria da Boa Vista) na zona do Sertâo do Sâo Francisco e a que vai de Verdejante em direçâo a Serra Talhada, na zona do Sertâo
do Alto Pajeû; ora formando faixas de maiores extensôes, como as encontradas
nos munici'pios de Araripina, Ipubi, Ouricuri, Granito, Trindade, Parnamirim e
Bodocó, abrangendo parte das zonas do Sertâo do Araripe, Sertâo Central e Sertâo
do Säo Francisco.
Sâo desenvolvidos de recobrimento pedimentar pouco espesso de materiais
areno-argilosos sohre rochas do Pré-Cambriano ou sobre material do Cretâcico.
correspondendo aos sucessivos patamares, que se iniciam no sopé da chapada do
Araripe e se estendem até as proximidades das margens do rio Sâo Francisco.
De modo gérai o relevo varia de piano até ondulado, dependendo bastante
do grau de dissecamento verificado em todo o recobrimento pedimentar, o quai
esta relacionado com a depressâo periférica do Sâo Francisco, apresentando superficies de pediplano com "inselbergues". As altitudes situam-se entre os 330 e
750 métros, sendo mais fréquentes as compreëndidas entre 400 e 600 métros.
O clima nas âreas destes solos é variâvel dentro da zona do Sertâo. Ocorrem, segundo Koeppen, os tipos climâticos BSw'h' e BSs'h', sendo mais frequente
o primeiro. Na divisäo bioclimâtica de Gaussen o bioclima 4aTh é prédominante,
vindo a seguir 2b e 3aTh. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam
dos 350 aos 750 mm.
A vegetaçâo, na maior parte da ârea destes solos, é a caatinga hiperxerófila,
a quai se apresenta, nas proximidades do rio Sâo Francisco, com fisionomia caracterïstica, ou seja, menos densa e de porte mais baixo que comumente encontrado,
Aparece como caracteristica especial a espécie Copernicea cerifera Mart, (carnaubeira). Margeando o sopé da chapada do Araripe, em ârea relativamente menos seca, encontra-se também a caatinga hipoxerófila. Cite-se ainda a presença de pastagens com gramïneas espontâneas.
De um modo gérai as caracten'sticas destes solos sâo similares as do Podzólicö Vermelho Amàrelo Equivalente Eutrófico orto, descrito no item 14, exceto com
relaçâo a textura do horizonte B t e as caracteristicas a ela relacionadas. Assim
sendo, tem-se para a argila total no A valores de 6 a 13% e no B t e C as percentagens situam-se entre 23 e 28%. Verifica-se também, quanto as propriedades quimicas, um pH de 6,0 a 7,0 na parte superficial, o quai decresce com a profundidade
para valores em torno de 5,5 ou pouco inferior a este.
Quanto aos dados concernentes à anâlise mineralógica das fraçôes areia
grossa e areia fina, ainda que as maiores percentagens se refiram a quartzo hialino
(comumente mais de 90%), os indices com feldspato alcançam por vezes os 5%,
aparecendo valores de 1 a 3% para ilmenita e turmalina.
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Esta classe de sobs — PÓDZóLlCO VËRMËLHÓ ÀMÀRËLO EQUIVALENTE EUTRÖFICO textura média, apresenta 4 fases, abaixo discriminadas e descritas a seguir:
fase
fase
fase
fase

caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
caatinga hiperxerófila relevo piano;
caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado; e
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

•

DESCRIÇAO DAS FASES
17.1 — PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÛFICO textura média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
Constitui o 2.° componenle da associaçâo LVe3.
Material originârio —Materiais areno-argilosos que se encontram recobrindo o Cretâcico ou rochas do Pré-Cambriano.
Relevo — A ârea, quase serripre dissecada e apresentando por vezes afloramentos de gnaisses e granitos, mostra um relevo que varia de suave ondulado a
ondulado com algumas partes planas. Por vezes, tal relevo apresenta-se constitui'do por conjunto de colinas e outeiros de'topos esbatidos, pendentes longas e
vales abertos. As altitudes variam predominantemente entre 550 e 750 métros.
Clima — Ocorre em maior ârea BSwh' da classificaçâo de Koeppen, ocorrendo lambém o BSw'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde ao
bioclima 4aTh, com indice xerotérmico variando de 150 a 200 e 6 a 7 meses secos.
Precipitaçôes pluviométricas médias anuais em torno de 600 mm.
Vegetaçâo — A caatinga hipoxerófila (fig. 66) é a formaçâq vegetal representativa da ârea, ocorrendo com porte que varia de arbustivo a arboreo-arbustivo.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Os solos desta unidade sâo bastante utilizados com culturas de algodâo, mamona, milho (fig. 65), feijâo e mesmo fumo. A principal limitaçâo ao uso agricola
destes solos relaciona-se com a falta d'âgua, em face do longo periodo de estiagem
e da irregularidade das chuvas. Deve-se atentar também para os problemas de erosâo que se fazem sentir mesmo nos locais com pequenas declividades. É provâvel
que em algumas âreas sejam necessârias as prâticas de adubaçâo.
17.2 — PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
Constituindo o 1.° componente da associaçâo PE8, os solos desta unidade, ao
contrario dos solos da fase anterior, ocorrem em uma das areas mais secas do Estado.
Material originârio — Materiais areno-argilosos recobrindo rochas do PréCambriano. Provavelmente também parte da ârea se réfère aos sedimentos do
Uuaternârio das margens do rio Sào Francisco.
Relevo — Predominantemente piano, apresentando, em algumas partes, suaves ondulaçôes. As altitudes sâo da ordern de 300 a 400 métros.
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• • Clima— Segundo Koeppen é o BSvvh' e, na divisäo bioclimâtica de Gaussen, o tipo 2b. Indice xerotérmico da ordern de 200 a 300 e numero de meses secos
de 9 a 10. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais baixas, variando de 350 a
450 mm, com muita irregularidade.
Vegetaçao — Caatinga hiperxerófila apresentando-se porém com fisionomia
um tanto peculiar, pois se mostra mais baixa (e mais râla em alguns locais) que
a maior parte da zona do Sertâo.
Consideraçoes gérais sobre utilizaçao.

.

A pecuâria extensiva em meio a caatinga constitui o uso destas âreas. Estes
solos ocorrem numas das zonas mais secas do Estado, porém situarn-se as märgens do rio Sâo Francisco, em âreas de relevo piano, estando, portanto, em condiçôes de serem irrigados. Estudos detalhados serâo necessârios para delimitar as
âreas mais adequadas para irrigaçâo, conforme fpi feito para implantaçâo. do Projeto Bebedouro.
17.3 — PODZÛLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Os solos desta unidade entram como 3." componente da associaçâo LVeó e
como 1.° componente da associaçâo complexa PE19.
Material originârio — Recobrimento pedimentar de materiais areno-argilosos sobre o Pré-Cambriano.
Relevo — Piano e suave ondulado, sendo este ultimo constituido por colinas
com declividades pequfnas. As altitudes vâo de 380 a 600 métros.
Clima — Prédomina o BSwh' sobre o BSw'h', segundo Koeppen. Na divisâo
bioclimâtica de Gaussen verifica-se em sua quase totalidade o bioclima 4aTh, cujo
indice xerotérmico varia de 150 a 200 e numero de meses secos de 7 a 8. Ocorre
também o bioclima 2b, com 9 a 10 meses secos Precipitaçôes pluviométricas nié- :
dias anuais mais comuns oscilam entre 350 e 650 mm.
Vegetaçao — Caatinga hiperxerófila apresentando-se com diferentes fisionomias, desde o porte arbóreo-arbustivo denso até formaçôes baixas e râlas.
Consideraçoes gérais sobre utilizaçao.
A pecuâria extensiva na propria caatinga constimi o.uso das âreas destes
solos.
A grande limitaçâo ao uso agrîcola destes solos decorre de muito forte limitaçâo pela falta d'âgua. As âreas planas situadas as margens do rio Sâo Francisco,
deverào ser melhor estudadas, visando o aproveitamento racional com culturas irrigadas.
17.4 — PODZÛLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
Constitui o 2.° componente da associaçâo LVe5, o 3.° componente da LVe4. e
provavelmente o 1." componente da associaçâo complexa PE20.
Material originârio — Materiais areno-argilosos de recobrimento pedimentar
sobre o Pré-Cambriano.
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I - : Relevo — Suave ondulado predominantemente, aprésentando vales secos C
abertos. Ocorre também relevo ondulado. As altitudes estâo compreendidas entre
400 e 600 métros.
.
Clima — BSvvh' de Koeppen e 4aTh da classificaçâo de Gaussen. indice xerotérmico de 150 a 200 e 7 a 8 meses secos. Pluviosidade média anual da ordem
de 350 a 650mm. '
,
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila geralmente arbustiva densa, com espécies como catingueira, carqueja, imbuzeiro, pau branco e pereiro.
Consideraçoes gérais sobre utilizaçao.
Sâo aproveitados com pecuâria extensiva na propria caatinga. A principal
limitaçâo ao uso agricola decorre do muito forte limitaçâo pela falta .d'âgua.
Existem também problemas de erosâo, principalmente nas âreas de relevo ondulado.
'
•
18 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura
média cascalhenta.
Constam desta. classe solos facilmente identificâveis, principalmente pelo
teor considerâvel de cascalho que apresentarn em seus horizontes. Além do mais,
aparecem em âreas onde os afloramentos de rochas, quase sempre, estào présentes.
Apresentam, igualmente como os solos da unidade Podzólico Vermelho Amarelo
Equivalente Eutrófico textura média, capacidade de troca de cations (T) para
100g de argila (após correçào para carbono) menor que 24 m E , saturaçâo de bases
(V°/o) maior que 35%, saturaçâo com aluminio menor que 50%, além de soma de
bases permutâveis (S) maior que 3mE para 100g de terra fina, Säo Solos moderadamente profundos a profundos, moderadamente âcidos a moderadamente alcalinos, b e m a acentuadamente drenados, com erosäo laminar moderada e m e s m o
erosào em sulcos e que podem apresentar no horizonte B t cerosidade.
Sua distribuiçào geogrâfica se faz, principalmente, pelas serras das zonas
do Agreste e Sertâo, ocupando geralmente as suas encostas e r a r a m e n t e os topos.
Abrangem, entre outras âreas, partes dos municipios de Brejo da Madré de Deus,
Toritama, Riacho das Almas, Caruaru, Bezerros, Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira,
Poçào, Arcoverde, Buique, Âguas Belas e Tacaratu.
Sâo desenvol vidos comumente de saprolito de granito porfiróide-biotita, gnaisses graniticos, granitos róseos e de migmatitos.
O relevo relaciona-se com os m'veis cristalinos da Borborema e é dominantemente forte ondulado, formando vales em V. Âreas menores relacionam-se com
relevo suave ondulado e vales abertos. Aparecendo em cotas relativamente altàs
dentro' de sua ârea de ocorrência, estes solos têm altitudes variando entre 350 e
9Ö0 métros, sendo mais comuns as altitudes compreendidas entre 400 e 700 m é t r o s .
Parte destes solos ocorrem em serras ûmidas e subümidas inclusas em âreas
de clima BSs'h' de Koeppen e, na divisâo bioclimâtica de Gaussen, abränge vârios
tipos, a saber: 3cTh, 3bTh, 4aTh e 3aTh.
A vegetaçâo é representada pelas florestas subcaducifólia e caducifólia e
caatinga hipoxerófila.
Apresentam perfis com seqüência de horizontes A, B t e C e m que, predominantemente, o A transita de maneira plana para o Bt, podendo ser tal transiçao
graduai, clara ou difusa. A transiçao do B t para o C geralmente é clara ou graduai,
plana ou ondulada.
.•.-...
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Ó horizonte À, por vezes com intensa atividade biológica, apresenta-se, devido
a erosâo, com espessura média em torno de 15 cm e tem, quando ümido, o bruno
avermelhado escuro, o bruno escuro, o vermelho escuro e o vermelho alaranjado
com cores principals, matiz variando de ÎOYR a 2,5YR, valores de 2 a 4 e croma
de 2 a 6. É um horizonte de textura franco-arenosa ou aréia franca normalmente
(por vezes com cascalho); estrutura fraca pequena a média blocos subangulares
(ou raramente granular); muitos poros pequenos, comuns médios e poucos grandes; consistência duro a ligeiramente duro, friâvel a muito friâvel, ligeiramente
plâstico e ligeiramente pegajoso.
O horizonte B t , com espessura média variando de 40 a 100 cm, compreendendp por vezes B l t , B 2 t e B 3t , apresenta-se com cores avermelhadas, matizes mais
comuns variando de 5YR a 2,5YR, enquanto a variaçâo para valor e croma é de
3 a 5 e 4 a 8 respectivamente. É um horizonte de textura franco-arenosa ou franco-argilo-arenosa (em ambos os casos com cascalho e por vezes cascâlhenta); de
estrutura fraca a moderada pequena a média blocos subangulares; muitos poros
pequenos e comuns médios; consistência ligeiramente duro a duro, muito friâvel,
ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso.
O horizonte C, que pode compreender Cj e C2, apresenta-se com espessura
variando de 20 a 40 cm e cores um pouco mais avermelhadas que o B t , ainda que
dentro dos mesmos matizes. Este horizonte, que pode apresentar mosqueado, é
argiloso cascalhento ou mesmo de textura areia franca; tem estrutura fraca a moderada, pequena a média blocos subangulares; apresenta poros pequenos e médios
comuns, sendo ligeiramente duro a duro, friâvel a muito friâvel, ligeiramente plâstico a plâstico e ligeiramente pegajoso a pegajoso.
Com relaçâo as propriedades fi'sicas, verifica-se na composiçâo granulométrica destes solos a existência dé fraçôes maiores que 2 mm de diâmetro, constitufdas por calhaus e cascalhos que aparecem em proporçâo bem significativa por
töda a massa do solo, chegando mesmo, por vezes, a indices em torno de 50%; a
média porém é de 5 a 19% no A e 10 a 30% nos horizontes B t e C. Os calhaus
nâo têm importância significativa, sendo encontrados algumas vezes sobre a superficie e em menor numero de vezes dentro do perfil, quando representam 2 a
6% da massa do solo.
De modo gérai, entre as areias prédomina a areia grossa sobre a fina e, ainda que nâo seja regra gérai, nos horizontes A e C, quando nâo nos dois, se encontram as maiores percentagens. Valores de 20 a 40% e de 10 a 40% representam,
de modo gérai, as fraçôes areia grossa e areia fina respectivamente.
A argila total varia de 10 a 20% no A, passando para 20 a 25% no B t , decresce no C para valores em torno de 5 a 23%. O valor de silte geralmente diminui
com a profundidade e sua variaçâo mais comum vai de 25% no A até 10% no C.
A argila natural tem seus menores teores (2 a 8%) nos horizontes A e C
apresentando-se este, por vezes, com 0% quando, entâo, lhe corresponde grau de
floculaçâo de 100%. O grau de floculaçâo comumente aumenta com a profundidade.
O equivalente de umidade aumenta com a profundidade até o horizonte C,
onde pode sofrer ou nâo decréscimos em seus valores. A variaçâo de 10 a 15g de
âgua por 100g de terra fina no A e de 15 a 25g no B t , parece melhor representar
os seus valores.
Com relaçâo as propriedades quimicas, estes solos apresentam pH com valores ligeiramente mais altos no horizonte superficial e a variaçâo é de 5,5 a 7,4
para os diversos horizontes.
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Mo que diz respëito ao carbono, estes solos apresentam geralmente no hpnzonte A, valores superiores a 1,0% e inferiores a 1,3%; decrescendo com a profutididade, sofrem queda brusca no B t e, nâo raro, sâo encontrados valores inferiores
a 0,2% no C. A relaçâo C/N apresentando valores em torno de 10 no A, decresce
com a profundidade até o C onde o valor 4 parece situar-se como o mais baixo'.
A soma de bases permutâveis (S), geralmente com valores compreendidos
entre 5 e 12 mE por 100g de terra fina no horizonte A, decresce ao iniciar-se o B t
para, em seguida, jâ na transiçâo para o C, sofrer aumento em seus valores, podendo estes ultrapassarem ou nâo aqueles apresentados no horizonte superficial.
A capacidade de permuta de cations (T), geralmente com variaçâo igual ao da
soma de bases permutâveis, apresenta valores que vâo desde 12 mE até 4 mE por
100g de terra fina. Quanto à saturaçâo de bases (V%) os valores mais comuns sâo
aqueles que vâo de 60 a 90%. Hâ casos em que o valor (V%) chega a 100%.
O fósforo assimilâvel, dado em partes por milhâo, varia de valores superiores
a 30 até 1, situando-se o maior valor, quando näo no horizonte A, na parte correspondente ao horizonte C.
A relaçâo molecular Ki varia normalmente de 2,50 a 3,50. A relaçâo Kr, por
sua vez apresenta valores de 1,70 a 2,70. A relaçâo molecular ALOg/Fe^Og geral:
mente aumenta com a profundidade e seus valores situam-se entre 6,50 e 1,70.
Na composiçâo minëralógica das fraçôes areia e cascalho nota-se até a transiçâo com o C, a predominância do quartzo e feldspato (este por vezes potâssicos
e com aderência manganosa) que aparecem em proporçôes mais ou menos équivalentes. Ao se aproximar do horizonte C, as percentagens para o feldspato quase sempre ultrapassam as do quartzo, alcançando, por vezes, na fraçâo areia, valores de 60 a 90%. Percentagens menores, 1 a 4%, podem aparecer representando a
magnetita, a hornblenda e a ilmenita, bem como as concreçôes ferruginosas. Tais
solos possuem boa fertilidade natural e apresentam, além do mais, na fraçâo cascalho, grande réserva potencial de elementos ûteis aos végétais, representada por
mineral pouco resistente ao intemperismo e que pode vir a liberar nutrientes, tal
como o feldspato potâssico, de grande utilidade as plantas.
Esta classe — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU
TRÓFICO textura média cascalhenta compreende 3 fases:
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado;
fase floresta caducifóüa relevo forte ondulado; e
fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado.
DESCRIÇÂO DAS FASES
18.1 —PODZÓLICO
VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO textura média cascalhenta fase floresta subcaducifólia
relevo forte
ondulado.
Os solos desta unidade constituem o 1." componente da associaçâo PE9 e o 3.°
componente da associaçâo ' R E d l .
Material originârio
dia a grosseira.

— Saprolito de granitos e migmatitos de granulaçâo mé-

Relevo — Apresenta-se forte ondulado e suas encostas com 20 a 30% de declividade formam vales em V. As altitudes encontradas situam-se entre 350 e 900
métros.
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Clima — Estes solos ocorrem eiti serras umidas e subumidas inclusas ern
zona de clima BSs'h' de Koeppen. Segundo Gaussen.. corresponde aos bioclimas
3cTh e 3bTh, cujo fndice xerotérmico varia de 40 a 150 e numéros de meses secos
de 4 a 5. As precipitaçôes pluviometricas médias anuais säo da ordern dos 700 a
750 mm na regiäo.
• Vegetaçâo — A principal formaçâo vegetal encontrada diz respeito à floresta subcaducifólia que jâ nas encostas das elevaçôes onde ocorre, constitui transiçâo para à caatinga hipoxerófila, quase sempre densa.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Estes solos estâo sendo utilizados principalmente com fruticultura: manga,
citrus e banana, e culturas de subsistência. Apresentam de modo gérai, condiçôes fisicas e qui'micas satisfatórias para o estabelecimento de tais cufturas.
Os principais fatores limitantes ao uso agricola sâo, essencialmente, a declividade acentuada e os afloramentos de rocha, quase sempre présentes. Sendo
solos de boa fertilidade natural e regular réserva mineralógica de elementos ûteis
aos végétais, necessârio se faz um planejamento para a utilizaçào agrfcoJa destas
terras, com seleçâo de âreas para cultivo, deixando-se as partes mais declivosas
com a vegetaçâo jâ existente ou para reflorestamento. Deve-se atentar para o problema da erosâo que é intensa nestes solos, além das limitaçôes decorrentes do
relevo forte ondulado e presença de afloramentos de rochas.
18.2 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média cascalhenta fase floresta caducifólia relevo forte ondulado.
Estes solos constituem a unidade de mapeamento PE10.
Material originârio — Saprolito de gnaisses granîticos e gnaisses migmatiticos milonitizados, com granulaçâo média a grosseira, constituem o material de
origem destes solos. Estas âreas sâo referidas ao Pré-Cambriano (CD).
Relevo — Destaca-se o relevo dos solos desta unidade quando comparados
com os das demais âreas circunvizinhas. É forte ondulado com encostas ingremes, apresentando fortes declividades em quase toda a sua extensâo, exceçâo
feita a alguns topos que se apresentam ligeiramente esbatidos. As altitudes comuns à ârea situam-se entre 500 e 600 métros.
Clima — Estes solos ocorrem em serras subümidas inclusas em âreas do
clima BSs'h' de Koeppen. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde ao
tipo 3cTh, com indice xerotérmico variando de 40 a 100 e numero de mesés secos
de 4 a 5. Precipitaçôes pluviometricas médias anuais da ordern de 700mm ou
pouco mais.
Vegetaçâo — A ârea encontra-se quase toda ocupada 'por culturas e formaçôes secundârias do tipo capoeira. Os poucos remanescentes, porém, encontrados
em alguns topos, relacionam-se com a floresta caducifólia.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Estes solos sâo bastante cultivados, destacando-se as culturas de abacaxi,
café, banana, manga e algumas culturas de subsistência.
Possuem boas condiçôes fisicas e qui'micas, porém ocorrem em relevo forte
ondulado e sâo altamente suscepti'veis à erosâo. O uso agricola racional destes
solos requer escolha de âreas com menores declividades e medidas intensivas de
controle da erosâo. Deve-se ter em conta que as limitaçôes pela falta d'âgua sào
fortes.
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18.3 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média cascalhenta fase caatïnga hipoxerófila relevo forte onduladoOs solos desta unidade constituem o 1." componente da associaçâo PEU, o
2." componente da associaçâo REe3 e o 3.° componente da associaçâo Re5.
Material origindrio — A area destes solos tem como componente de seu embasamento litológico rochas granfticas, destacando-se o anfibolito-granito, granitoporfiróide-biotita, biotita-granito, calc-âlcali-granito e granito milonitizado. O material originârio destes solos provém do saprolito destas rochas.
Relevo — Na grande parte da ârea domina o forte ondulado com verten tes
de dezenas a centenas de métros, fortes declividades, com estreitos e pequenos
vales em formas de V. Em alguns trechos situados entre Caruaru e Toritama, hâ
ocorrência de relevo menos movimentado. As altitudes variam de 400 a 850 métros, sendo mais fréquentes as altitudes compreendidas entre 450 e 700 métros.
Clima — Na classificaçâo de Koeppen, corresponde dominantemente ao tipo
BSs'h'. Ocorre pequena ârea com o BSw'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen os
biocîimas 3cTh e 3bTh sâo os mais encontrados. Ocorrem também os bioclimas
4aTh e 3aTh. Indice xerotérmico compreendido entre 40 e 200 e numéro de meses
secos de 4 a 7. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais variando de 500 a
700 mm.
Vegetaçào — Caatinga hipoxerófila apresentando-se, em alguns trechos, densa e arbóreo-arbustiva.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

Sâo cultivados com milho, feijâo, palma forrageira e abacaxi (fig. 67). As
mesmas consideraçôes feitas para a unidade précédente (fase floresta caducifólia
relevo forte ondulado), aqui tambérh podem ser aplicadas. Assim, portanto, além
de problemas relativos a falta d'âgua na regiâo, torna-se indispensâvel os cuidados especiais para controle e prevençâo da erosäo em qualquer cultura a ser
implantada.
Nesta area, quase sempre, os solos encontram-se associados aos Afloramentos de Rocha, o que mais dificulta o seu aproveitamento racional na agricultura.
19 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
proeminente textura argilosa.

EUTRÓFICO com A

Os solos desta classe (fig. 68) sâo similares em morfologia aos da" classe
PODZÖLICO VËRMELHO AMARELO com A proeminente textura argilosa, dos
quais sâo diferenciados pelo carâter eutrófico que apresentam.
Çonstituem, igualmente, solos com B textural (nâo hidromórficos) apresentando, porém, soma de bases trocâveis (S) geralmente maior que 3,0 rnE, saturaçâo com alumînio menor que 50%, além de apresentarem no horizonte B t saturaçâo de bases média a alta ( V > 3 5 % ) .
Geograficamente, tais solos estâo distribuidos na zona do Litoral e Mata em
faixas isoladas, que avançam de Vitória de Santo Antâo para sudoeste, até a zona
do Agreste, abrangendo partes dos municîpios de Châ de Alegria, Gravatâ, Châ
Grande, Sairé, Camocim de Sâo Félix, Sâo Joaquim do Monte, Bonito, Cupira e
Lagoa dos Gatos, ou em âreas serranas, também na zona do Agreste, âreas estas
relativamente ûmidas, dai serem geralmente chanîadas de "Brejos", abrangendo
partes dos municipios de Bezerros, Caruaru, Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira e
Poçâo.
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A area é referida geologicamente ao Pré-Cambriaho (CD), onde os gnaisses e
granitos constituem as principals rochas do embasamento litológico e fornecem
o material originârio do solo, pelo menos na parte que diz respeito aos horizontes
B t e C. A parte superficial sofreu, por certo, influência de material pseudo-autóctone em muitos locais.
O relevo relaciona-se com os niveis cristalinos da Borborema e aparece com
aspectos distintos, ora predominantemente forte ondulado com conjuntos de morros de topos arredondados e vertentes convexo-cóncavas, com declividades de 15
a 40% e vales em V, ora ondulado correspondendo aos mesmos tipos de elevacöes,
porëm com declividades de 7 a 15%; muito raro é a ocorrência de relevo suave ondulacjo (inclusào), correspondendo a topos ligeiramente esbatidos de elevacöes. As
altitudes sâo muito variâveis, indo desde 70 até mais de 900 métros, porém säo
mais fréquentes aquelas compreendidas entre 400 e 700 métros.
Quanto ao clima, ocorre nas areas destes solos os tipos As' e BSs'h' da classificaçâo de Koeppen. Segundo Gaussen, corresponde dominantemente ao bioclima 3cTh. Ocorre uma pequena area com o 3dTh. O indice xerotérmico varia de
40 a 100 e numero de meses secos de 3 a 5. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais também sâo muito variâveis, indo desde pouco mais de 700 mm até
cefca de 1.300mm.
A vegetaçâo existente relaciona-se em sua maior extensâo com a floresta subcaducifólia, seguida por formaçôes caducifólias florestais e mesmo caatinga hipoxerófila, que chega a aparecer em alguns locais destes solos, nos munici'pios de
Poçâo e Gravatâ.
•
•
Com relaçâo as propriedades fisicas, verifica-se que a fraçao areia grossa
apresenta maiores valores que a fraçâb areia fina, mas ambas apresentam teores
que decrescem com a profundidade. A areia grossa varia de 15 a 55% no horizonte
A e de 10 a 25% no horizonte B t . A fraçao areia fina varia de 10 a 30% no horizonte A e 7 a 15% no horizonte B t . A argila total varia de 20 a 35% no A e de 40 a 60%
no B t . Os valores para a fraçao silte variam de 15 a 30%, sendo geralmente menores as percentagens no B t .
Os teores de argila natural no horizonte A säo da ordern de 10 a 25%, apresentando grande variaçâo no B t , com valores desde 0% até 50%. Com isto, o grau
de floculaçâo résulta em valores de 13% até 50% no horizonte A e de 48% a 100%
no B t .
O equivalente de umidade aumenta gradativamente com a profundidade, com
valores entre 10 a 20g de âgua para 100g de terra fina no A, até valores compreendidos entre 17 e 30g de âgua para 100g de terra fina no B t .
Com relaçâo as propriedades qufmicas, estes solos apresentam reaçâo âcida, com pH geralmente compreendido entre 4,5 e 5,5, ficando os maiores valores
no horizonte superficial. Apresentam teores de carbono no horizonte A compreendidos entre 1,75% e 0,50%, decrescendo gradativamente, até o limite com o C,
onde jâ se aproximam de 0,20%. A relaçâo C/N diminua com a profundidade, variando seus valores de 12 até 5.
A soma de bases permutâveis (S), ainda que o maior valor encontrado tenha
sido no horizonte superficial A, aumenta ou diminui com a profundidade, apresentando 1,9 a 6,5mE/100g de W r a fina no horizonte A e 3,3 a 5,0 mE no B t . De
modo semelhante, a capacidade de permuta de cations (T) ora apresenta seus
rnaiores indices na parte superficial, ora no horizonte B t e os valores superiores a
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4,5mE/100g de terra fina e inferiores-a 10, sâo os mais encontrados. Quanto à
saturaçâo de bases (V%), os valores normalmente estâo compreendidos entre 35
e 70%.
O fósforo assimilâvel, dado em partes por milhâo, apresenta, geralmente,.
valores menores que 10 e maiores que 2 para o horizon te A, sendo iguais ou menores que 1 para o horizon te B t .
A relaçâo molecular Ki apresenta valores ligeiramente maiores que 2,00, enquanto os que representam a relaçâo Kr säo ligeiramente menores. A relaçâo molecular Al2O3/Fe.,O3, de' modo geral, aumenta com a profundidade, onde valores
de 5 a 13 representam esta relaçâo nos diferentes horizontes.
Na composiçâo mineralógica da fraçào cascalho nota-se a predominância,
com valores acima de 95%, para quartzo hialino, corrofdos, triturados, alguns dos
quais com aderência ferruginosa; menores percentagens, em média 1 a 2%, se encontram para feldspato (por vezes potâssico ou com aderência ferruginosa) e concreçôes ferruginosas. Como traços aparecem, além de feldspato e concreçôes ferruginosas, detritos, carvâo bem como, nos solos que ocorrem no municîpio de Cupira,
também muscovita e biotita intemperizadas, titanita e hornblenda. Na fraçâo areia
os valores de 94 a 100% sâo representados por quartzo hialino, com grâos corroîdos, triturados, alguns com aderência ferruginosa; os valores de 2 a 5% representam principalmente feldspato e em menor proporçâo ilmenita. Titanita, hornblenda, concreçôes ferruginosas, carvâo, detritos, mica e biotita intemperizadas aparecem como traços. No perfil n.° 40, do municîpio de Bonito, constatou-se na anâlise mineralógica da fraçâo areia do horizonte B.,t, a uma profundidade de 70 cm,
menor valor para o quartzo e conseqüentemente aumentando sua réserva minerai,
com 45% de micas (muscovita e biotita) intemperizadas e 5% de feldspato. Em
ârea relativamente mais seca e com perfis mais rasos, como a do municîpio de
Poçâo, os valores para quartzo hialino da fraçâo cascalho aumentam com a profundidade, acusando, a partir do horizonte A/B, valores de 100%. De maneira inversa, para a fraçâo areia diminui esse valor, aumentando sua réserva com feldspato que varia de 10% no horizonte A, até 87% no C,. Na ârea compreendida entre Pombos e.Gravatâ, na zona do Agreste, estes solos apresentam, em sua composiçâo mineralógica, teores de feldspatos superiores aos de quartzo.
Esta classe — PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa, apresenta 4 fàses, descritas a seguir:
fase
fase
fase
fase

floresta
floresta
floresta
floresta

subcaducifólia relevo ondulado;
subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado;
subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso; e
caducifólia relevo ondulado.

DESCRICÄO DAS FASES

19.1 _ PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com
A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.
Constituem, tais solos, a unidade de mapeamento PE12, participando como
1.° compónente da associaçâo PE15 e como 2.° componente da associaçâo PE3.
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Material originârio — Saprolito de rochàs do Pré-Cambriano (CD) e de granitos sendo constatadas, entre outras, as seguintes rochas: gnaisse granitico com
• veios de pegmatito, calc-âlcali-granito gnâissico, granodiorito gnaisse e quartzofeldspato-gnaisse.
Relevo — Apresenta-se tipicamente ondulado, com vertentes longas de dezenas e centenas de métros, declividades de 10 a 20%, topos ligeiramente esbatidos
e vales abertos ou em V. As altitudes variam desde os 70 até os 750 métros. A
ocorrência de relevo mais movimentado tarribém foi constatado.
Clima — Dominantemente As' da classificaçâo de Koeppen, com ocorrência
de pequena ârea ümida inclusa em clima BSs'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde ao 3cTh, com indice xerotérmico entre 40 e 100 e com 3 a 4 meses secos. Pluviosidade média anual da ordern de. 800 a 1.300 mm.
Vegetaçao — A principal formaçâo vegetal esta relacionada com à floresta
subcaducifólia.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Sâo utilizados com fruticulturas (banana, caju, manga e jaça), culturas de
cana-de-açucar, mandioca, café, milho, feijào, tomate e pastagens. O aproveitamento racional destes solos requer uma seleçào de areas de menores declividades.
além do controle da erosâo e adubaçôes complementares.
19.2 — PODZÛLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A
proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado
e forte ondulado.
Constituem o 1." componente das associaçôes PE13 e,PE17, figurando como
2." componente da associaçâo PE9 e como 3.° na associaçâo PL8.
Material originârio — Saprolito de gnaisse do Pré-Cambriano (CD), encontrando-se milonito-gnaisse e granito gnâissico, com influência, em algumas âreas,
de material pseudo-autóctone no desenvolvimento do horizonte A.
Relevo — É representado por elevaçôes localmente conhecidas por serras
com relevo ondulado e forte ondulado, onde as encostas apresentam-se em grande
parte, com fortes declividades.
Muitos topos destas elevaçôes, porém, apresentam-se bem esbatidos, corn
desnivelamentos muito pequenos, constituindo âreas de possivel mecanizaçâo. Os
vales sâo quase sempre em V. As altitudes variam de 450 a pouco mais de 900
métros.
Clima — As' da classificaçâo de Koeppen. Ocorrem também em serras umidas inclusas em ârea de clima BSs'h'. Na divisào bioclimâtica de Gaussen corresponde unicamente ao bioclima 3cTh, com indice xerotérmico entre 40 e 100 e 3 a 4
meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais sâo da ordern de 800
a 1.000 mm.
Vsgeiaçao — Os reiiianescentes fiorestais que aparecem felacionàm-se com
a< flores ta subcaducifólia.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Sâo utilizados com fruticultura (banana, manga, caju, jaca), culturas de
café, milho, feijâo/açafrâo (ou urucu) e pastagens.
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Fig. 67
Relevo e uso (cultura de abacaxi) de PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖFICO textura média cascalhenta
(Area da associacäo PE1O). Municipio de Caruaru.

Fig. 68
Perfil de PODZÔLIC O A M A R E LO
EQUIVALENTE
EUTRÓFICO com A
proeminente textura
argilosa fase floresta
subcaducifólia relevo
ondulado. Munici'pio
de També.

Fig. 69
Relevo e uso (cultura da bananeira) de PODZÖLICO VERMELHO
EQUIVALENTE EUTRÔFICO com A proeminente textura argilosa fase
floresta subcaducifólia relevo forte ondulado (Area da associaçào PE14).
Munici'pio de Bezerros.

Fig. 70
Perfil de TERRA
ROXA ESTRUTURADA DISTRÖFICA fase floresta subperenifólia relevo ondulado (TRd). Munici'pio do Cabo.

As maiores limitaçôes ao uso destes solos decorrem do relevo, que nos treçhos com maiores declividades tern problemas de erosâo e mecanizaçâo. Devese procéder a escolha de areas com menores declividades para agricultura, destinando o restante para pastagens e reflorestamento.
19.3 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÛFICO com
A proeminente textura argilosa fase floresta subcàducifalia relevo forte ondulado e montanhoso.
Aparecendo em areas com muitos solos. Litólicos e Afloramentos de Rocha,
os solos desta unidade constituem o 1.° componente da associaçâo PE14.
Material origindrio — Saprolito de rochas do Pré-Cambriano (CD) e de granitos, encontrando-se, entre outras, as seguintes rochas: gnaisse, gnaisse granitico,
milonito-gnaisse e granito gnâissico.
Relevo — Forte ondulado (fig. 69) e montanhoso em altitudes, que variam
entre 500 e 700 métros.
Clima — Estes solos ocorrem em serras ümidas inclusas em area de clima
BSs'h' de Koeppen e 3cTh de Gaussen. ïndice xerotérmico entre 40 e 100 e numero
de meses secos de 3 a 4. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordem de
800 a 900 mm.
Vegetaçào — Floresta subcaducifólia é a principal formaçâo vegetal relacionada com tais solos.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Sâo utilizados com alguma fruticultura (fig. 69), como banana, manga, jacai
além de pequenos tratos com culturas de milho e cana-de-açûcar.
Estas âreas tem limitaçôes forte a muito forte ao uso agricola em decorrência do relevo forte ondulado e montanhoso e grande susceptibilidade a erosâo.
Sâo âreas mais indicadas para pastagens e reflorestamento.
19.4 _ PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÛFICO com
A proeminente textura argilosa fase floresta caducifólia relevo ondulado.
Os solos desta unidade constituem 1." componente da associaçâo PE16.
Material origindrio — A ârea refere-se ao Pré-Cambriano (CD), sendo encontrados com mais freqüência os gnaisses, além de ocorrência de granitos.
Relevo — Corresponde ao topo da serra das Russas e inîcio do chamado "Pia-,
nalto de Gravatâ". Predominantemente com formas onduladas, chega a apresentar
partes mais suaves, bem como declividades mais fortes. Neste ultimo caso aparecem os Solos Litólicos. A altitude da area varia de 250 a 600 métros.
Clima. — Segundo Koeppen ocorre transiçâo entre As' e BSs'h' e na classificaçâo de Gaussen corresponde ao 3cTh, cujo indice xerotérmico varia de 40 a 100
e numéro de meses secos de 4 a 5. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da
ordem de 700 mm.
Vegetaçâo — Os poucos remanescentes florestais encontrados na ârea, relacionam-se com a floresta caducifólia. Esta, à medida que avança, principalmente
para oeste, dâ lugar a formaçâo do tipo caatinga hipoxerófila.
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Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Sâo cultivados com mandioca, fumo, milho, feijâo e alguma fruticultura
(abacaxi, manga, caju e jaca), além de areas com pastagem.
A principal limitaçâo ao uso agrfcola destes solos decorre da falta d'âgua
que é forte nestas areas. Além disso, existem problemas de erosâo nas partes
com maiores declividades. Deve-se selecionar os locais de relevo mais suave,
para se praticar alguma agricultura.
20 — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA
Integram esta classe solôs argilosos com B textural (nâo hidromórficos),
que têm capacidade de troca de cations (T) para 100g de argua (após correçâo
para carbono) menor que 24 mE, saturaçâo de bases (V%) menor que 35% (podendo ser baixa ou muito baixa) e que apresentam alta saturaçâo com alumi'nio.
Morfologicamente estes solos (fig. 70) muito se assemelham à Terra Roxa
Estruturada mapeada no Estado de Sâo Paulo (98), nào só em relaçâo a cor, como
também quanto a estrutura moderada a forte em blocos subangulares em seu horizonte B t , onde é comum a presença de cerosidade. Podem apresentar, internamente, numa faixa que se inicia aproximadamente a 0,5 m e vai até mais ou menos
1 m (horizonte B 2t ), além de pequenas concreçôes de ferro, uma linha de calhàus
arestados de quartzo. A relaçâo textural B/A é da ordern de 1,3. Sâo solos profundos, de cores bruno avermelhado escuro e vermelho escuro e que bem se individualizâm no campo. Diferem das Terras Roxas Estruturadas de Säo Paulo
pelo seu carâter distrófico, essencialmente.
A sua distribuiçâo geogrâfica se faz por uma reduzida ârea restrita ao municipio do Cabo, principalmente nos Engenhos Algodoais e Boa Vista, perfazendo
uma ârea aproximada de 18 km 2 .
A sua formaçâo geológica e litologia esta relacionada com a ârea de ocorrência das rochas vulcânicas bâsicas do munici'pio do Cabo, onde andesina-basalto,
traquitos, aglomerados, comendides, quartzo-traquitos e riolitos sâo citadas por
Cobra (1960) (58) como rochas principals. O material originârio parece ser, pelo
menos da maior parte, proveniente do saprolito de andesina-basalto.
O relevo dominante é o ondulado, constitufdo por conjunto de colinas e outeiros de formas arredondadas (fig. 71), apresentando vertentes ligeiramente convexas de dezenas e centenas de métros, vales em V e declividades em gérai de 15
a 20%. As altitudes variam em torno de 50. métros.
Segundo a classificaçâo de Koeppen o clima gérai da ârea é o Ams'. Na
classificaçâo de Gaussen, corresponde a 3dTh, cujo indice xerotérmico situa-se
entre 0 e 40 e com 1 a 2 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias
anuais sâo da ordern dos 1.800 mm.
A vegetaçâo natural destes solos encontra-se totalmente devastada, para ceder lugar à cultura da cana-de-açucar. Pelas suas formaçôes secundârias existentes (tipo capoeira) vê-se, porém, que se tratava da floresta subperenifóiia.
Apresentando em sua maioria perfis profundos ou muito profundos (podendo
atingir 5 métros), tais solos possuem transiçôes graduais a difusas entre os horizontes ocorrendo clara do A para o B t .
O horizonte A, orgânico minerai, é moderadamente desenvolvido e a sua espessura média é de 20 cm, possuindo o bruno avermelhado (2,5YR 3/3, ûmido)
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como cor principal. É u m horizonte de textura argila; estrutura moderada média
granular e moderada pequena blocos subangulares; porosidade- comum; duro, friâvel, plâstico e pegajoso é a sua consistência.
O horizonte B t , com espessura de 2 a 3 métros, é vermelho escuro no B., t ,
com matiz 2,5YR, valor 3 e croma variando de 6 a 8. De textura muito argilosa,
este horizonte pode compreender B , u , B 2 2 t e B.; , apresentando estrutura em
blocos subangulares de moderada a forte e pequena; tem boa porosidade e, com
relaçâo à sua consistência, é duro a muito duro, friâvel, plâstico e muito pegajoso.
O horizonte C, com 1 a 2 métros de espessura, tem o bruno avermelhado
escuro (2,5YR 3/5 ou 3/4) como cor mais c o m u m . É u m horizonte de textura siltosa du franco-siltosa; estrutura fraca a moderada pequena blocos subangulares;
consistência ligeiramente duro a duro, friâvel, ligeiramente plâstico e pegajoso.
Com relaçâo as propriedades fisicas, verifica-se praticamente a enexistência
de fraçôës majores que 2 m m de diâmetro. Entre as fraçôes areias, nota-se a predominância, nos horizontes B t e C, da areia fina sobre a areia grossa, enquanto
no horizonte superficial A acontece o inverso. Valores de 1 a 8% e de 1 a 11% representam a variaçâo para as areias grossa e fina, respectivamente.
0 silte, com valor em torno de 30% no horizonte superficial, sofre u m a queda
no horizonte B 2 t , com 17 a 29% e aumentando a seguir no B 3 t e C, p a r a valores acima de 65%. A argila total apresenta valores em torno de 55% no horizonte A, 70 a
80% no B t , decrescendo no C até cerca de-7%. A relaçâo silte/argila varia de 0;50 a
2,00 nos horizontes A e B t , podendo alcançar valores superiores a 10 no horizonte C.
Os teores de argila natural säo da ordern de 28% no horizonte A, baixando
para 0% nos horizontes B t e C, resultando em grau de floculaçâo da ordern de
53% no A, passando para 100% nos horizontes subjacentes.
O equivalente da umidade com valor de 38g de âgua para 100g de terra fina
no horizonte A, mantém-se mais ou menos uniforme nos horizontes B t e C, com
valores variando entre 41 e 47g de âgua por 100g de terra fina.
Com relaçâo as propriedades quimicas, estes solos apresentam p H com
valores mais comuns em torno de 4,7, exceçâo feita no B 2 t onde varia de 5,0 a 5,5
aproximadamente.
Os teores de carbono säo da ordern de 2,16% para o horizonte A, de 0,60 a
0,30% para o B t e de 0,19% na transiçâo do B t para o C. A relaçâo C/N, com o
mesmo sentido de variaçâo, decresce de 22 no horizonte A até 9 no C, apresentando porém seu menor valor (6) no horizonte transitional B 3 t .
A soma de bases permutâveis (S), bem uniforme em toda a profundidade
do perfil, apresenta como valores mais comuns aqueles em torno de 0,5 mE/100g
de terra fina. Devido ao maior teor de potâssio trocâvel, encontrado respectivamente no horizonte mais superficial e no mais profundo, o valor (S) passa nos
citados horizontes, para valores de 0,6 a 0,7 mE/lOOg de terra fina.
A capacidade de permuta de cations (T), com exceçâo do B 2 1 t , apresenta
valores uniformes em todo o perfil e compreendidos entre 10 e 13 mE/lOOg de
terra fina. Na faixa compreendida entre 15 e 135 cm porém, devido à queda do
alumi'nio e hidrogênio trocâveis, o valor T decresce abruptamente, para valores
em torno de 4 m E/100g de terra fina.
Quanto à saturaçâo de bases (V%), os seus valores sâo bastante baixos e
estâo compreendidos entre 4 e 12%, sem definiçâo de aumento ou diminuiçâo com
relaçâo aos horizontes e profundidades.
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Valores de 0,05 a 0,11% representam o fósforo total nestes solos (o fósforo
assimilâvel nâo foi determinado).
A relaçâo molecular Ki tem todos os seus valores compreendidos entre 1,80
e 2,00 e a relaçâo molecular Kr, por sua vez, jâ apresenta valores significativamente
menores, estando a maioria compreendidos entre 1,00 e 1,30. Quanto a relaçâo molecular AUC^/Fe^Og, a quai apresenta seu menor valor no horizonte superficial,
varia de 1,30 a 2,75.
Na composiçâo mineralógica das fraçôes areia e cascalho nota-se para os
primeiros horizontes, a grande predominância de auartzo hialino e de concreçôes
ferruginosas sobre os outros elementos. A medida que aumenta a profundidade, as
percentagens de quartzo diminuem consideravelmente, dando lugar a maiores indices para magnetita. Assim, no horizonte C de um dos perfis analisados, por exemplo,
apresenta 92% de magnetita e concreçôes ferruginosas, 5% de quartzo hialino e 3%
de concreçôes argilosas brancas. *
Esta classe de solos — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA, compreende apenas uma fase, ou seja:
fase floresta subperenifólia relevo ondulado.
DESCRIÇAO DAS FASES
20.1 — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA fase floresta subperenifólia
relevo ondulado.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento cujo si'mbolo
é TRd.
Material originârio — Produto da decomposiçâo de rochas vulcânicas bâsicas, sendo mais comum a andesina-basalto.
Relevo — Dominantemente ondulado (fig. 71) formado por conjunto de colinas e outeiros de topos arredondados, vertentes ligeiramente convexas e declividades variando de 15 a 20%. As altitudes variam em torno de 50 métros.
Clima — Segundo Koeppen prédomina o tipo climâtico Ams'. Na divisâo de
Gaussen, corresponde ao bioclima 3dTh, com valores do indice xerotérmico entre
0 e 40 e 1 a 2 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais sâo da
ordern dos 1.800 mm.
Vegetaçào — Encontrando-se praticamente extinta, a vegetaçâo natural, primitiva sobre as areas destes solos é representada pela floresta subperenifólia,
atualmente substituida por formaçôes florestais secundârias, campos antrópicos e
principalmente pela cultura da cana-de-açûcar, a quai ocupa a maior parte da
ârea.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Sâo muito cultivados com cana-de-açûcar (fig. 71) e usados com algum
pasto.
Com a baixa fertilidade natural que possuem e nâo apresentando quase nenhuma réserva mineralógica de utilidade as plantas, estes solos destacam-se, porém, pelas suas boas condiçôes fisicas, consideradas como excelentes.
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Fig. 71
Relevo, uso (cana-de-acücar) e vegetaçao (ao fundo) em area de TERRA
ROXA ESTRUTURADA DISTRÔFICA fase floresta subperenifólia relevo
ondulado (TRd). Munici'pio do Cabo.

Fig. 72
Perftf de TERRA
ROXA ESTRUTURADA EUTROFICA
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado. Munici'pio
de Alianca.

Fig. 73.
Relevo, uso (cana-de-acücar) e vegetacäo em ârea de TERRA ROXA
ESTRUTURADA EUTRÔFICA fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado. {Associaçao PE2). A o fundo vê-se a serra do
Mascarenha (PE1). Munici'pio de Aliança.

I
Fig. 74
Perfil de PODZOLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO CONCRECIONARIO textura média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano. Munici'pio de St? Maria da Boa Vista.

Nfecessitam para um racionai aprovei'iamento agricola, atém de corretivos
à toxidez com aluminio, as adiçôes de adubos qui'micos e orgânicos e prâticas conservacionistas intensivas. Suas âreas oferecem muitos trechos mecanizâveis.

21 — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA
Constam desta classe solos com B textural (nâo hidromórficos) que apresentam capacidade de troca de cations (T) para 100g de argila (após correçào
para carbono) menor que 24 mE, saturaçâo de bases (V°/o) acima de 35%, saturaçâo com aluminio menor que 50% e que diferem dos solos da classe anteriormente descrita — Terra Roxa Estruturada Distrófica, principalmente, pelo material originârio, cores mais claras, teorés de ferro total mais baixo e pela saturaçâo de bases média a alta. Sào solos profundos (fig. 72) a muito profundos, bem
drenados, com textura mais ou menos uniforme em todo perfil (relaçâo textural
de 1,2 a 1,5), com boa porosidade e boa permeabilidade em todo o perfil e que apresentam em seus elementos estruturais bem desenvolvidos, pelicula de material
coloidal (cerosidade), no caso, apresentando-se de moderada a fraca e de abundante a comum, para o B t e C, respectivamente.
Ocorrem na zona do Litoral e Mata abrangendo grandes âreas nos municfpios
de Aliança, Condado, Vicência, Machados e Buenos Aires; aparecem em menores
âreas nos municipios de Macaparana, Timbaûba, Nazaré da Mata, Tracunhaém, Pau
d'Alho, Carpina, Limoeiro e Vitória de Santo Antâo.
Referindo-se a terrenos do Pré-Cambriano (CD), os solos que integram esta
classe tem, entre outras rochas o quartzo-feldspato-biotita-piroxênio-gnaisse, hornblenda-biotita gnaisse e o anfibolito-gnaisse milonitizado, todas de granulaçâo fina, o
seu embasamento litológico, e no saprolito das referidas rochas o seu material originârio que possivelmente, em algumas âreas, se encontra influenciado por material
retrabalhado. Justifica este fato, pelo menos até certo ponto, a ocorrência em determinados trechos, de calhaus e cascalhos desarestados e/ou arredondados distribuidos na superficie ou dentro do perfil.
O relevo dominante na ârea destes solos é o forte ondulado e ondulado, constitufdo por conjunto de outeiros e morros de topos arredondados ou achatados,
com vertentes ligeiramente convexas, vales em V ou de fundo chato. As declividades em sua maior parte estâo compreendidas entre 15 e 55%. Sâo fréquentes os
desniveis relativos das elevaçôes de 50 a 100 métros. As altitudes destas âreas
variam entre 60 e 350 métros ou pouco mais.
O clima regional, segundo classificaçâo dé Koeppen, enquadra-se no tipo As'.
Segundo a classificaçâo de Gausseh a ârea esta sob a influência do bioclima 3cTh.
As precipitaçôes pluviométricas médias anuais oscilam geralmente entre 1.000
e 1.300 mm.
A vegetaçào sobre estes solos relaciona-se, pelos seus remanescentes, com
a floresta subcaducifólia que atualmente se encontra quase totalmente substituida
por formaçôes secundârias de pequeno porte; menores âreas estâo relacionadas
com a floresta subperenifólia.
Os solos desta unidade àpresentam, em sua maioria, perfis com espessuras
compreendidas entre 2,0 e 3,0 métros, com horizontes A, B t e C, em geral compreendendo A, ou Ap, A3, B u , B,,t, B.„ e C, onde as transiçôes entre horizontes
sào geralmente claras ou difusas e planas (por vezes onduladâ).
165

Ó Horizonte À, orgânico minerai, encontra-se por vezes pouco espesso, devido
ao trabalho da erosâo e só quando pouco erodido, apresenta mais de 20 cm de
espessura. As cores principals (bruno muito escuro e vermelho escuro acinzentado), variam em matiz de 7,5YR a 2,5YR, com valor 3 e croma 2; franco-argilosa
é a sua textura; a estrutura é moderada pequena a média granular e rhoderada
pequena blocos subangulares; porosidade comum com porös pequenos; consistêneia duro a muito duro, friâvel a firme, muito plâstico e pegajoso.
O horizonte B t com profundidade média em torno de 2,0 m, tem suas cores
com matizes variando de 5YR a 2.5YR, cromas 6 a 8 e valor 4, correspondendo ao
vermelho amarelado e vermelho. É um horizonte de textura da classe argua; de
estrutura moderada a forte pequena blocos subangulares; poros pequenos comuns;
consistência duro ou muito duro, friâvel ou firme, plâstico ou muito plâstico e pegajoso ou muito pegajoso.
O horizonte C, com espessura acima de 30 cm, tem o vermelho como cor
mais comum, matiz 2,5YR, valor 4 e croma 8. É um horizonte de textura francoargilosa; de estrutura 'em blocos, fraca, pequena a média; duro, friâvel, ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso, é a sua consistência.
Com relaçâo as propriedades ffsicas, verifica-se que entre as areias prédomina a fraçâo areia grossa (11 a 23%) sobre a areia fina (7 a 13%), notando-se,
em ambos, certo decréscimo com a profundidade até o B3t> onde sofre ligeiro aumento para o C.
Os teores de argila estào entre 30 e 55% havendo aumento até o B 2t e
decréscimo daf para baixo.
'
O silte podé se apresentar mais ou menos uniforme em todo o perfil, ou
decrescer ligeiramente para em seguida aumentar. Os seus valores mais comuns
variam de 20 a 40%. A relaçào silte/argila apresenta seus maiores valores nos
horizontes A e C onde variam entre 0,80 e 1,20.
A argila natural apresenta teores que oscilam de 15 a 25% no horizonte A,
sendo 0% o seu valor nos horizontes BL>t e C. Com isto, o grau de floculaçào résulta em percentagens que variam de 40 a 70% no A e 100% nos horizontes B t e C.
O equivalente de umidade, apresenta valor ligeiramente mais elevado na
parte superficial, devido aos teores mais elevados de matéria orgânica ai existentes. Apresenta, de modo gérai, valores médios em torno de 27g de âgua por 100g
de terra fina.
Quimicamente sào solos âcidos a moderadamente âcidos, pH variando de
5,2 a 6,3 no horizonte A e de 4,6 a 6,0 no horizonte B 2 t .
Os teores de carbono sâo da ordern de 1,41 a 1,56% no horizonte superficial
(Ax ou Ap), decrescendo nos horizontes subjacentes, de 0,91 a 0,25% no BL.t e em
torno de 0,15% nos horizontes B 8t e C. A relaçâo C/N, com o mesmo sentido de
variaçâo, decresce de 8 a 9 do horizonte A para 5 a 7 no horizonte B t .
A soma de bases permutâveis (S) se apresenta com valores médios a altos
na parte superficial, com valores variando de 4,2 a 8,9 mE/lOOg de terra fina no
horizonte A e de médios s bnixos no horizonte 13 de 23 a 4 6mH^100a de tprrn
fina, onde o câlcio se apresenta com valores de 2,0 a 6,4 mE no horizonte A e de
0,3 a 2,2 mE/lOOg de terra fina nos horizontes subjacentes; o magnésio com 1,6
a 2,4 mE no A e de 0,5 a 2,5 mE/lOOg de terra fina no B t ; e o potâssio, que pode se
apresentar com valores mais altos nos horizontes inferiores, no horizonte A é da
ordern de 0,05 a 0,54 mE e no hprizonte B t , de 0,17 a l,72mE/100g de terra fina.
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0 valor T, capaciciade de troca de cations, senipré se apresenta com valores
mais altos na superficie, com variaçâo 8,7 a 13,4 mE/100g de terra fina no horizonte A, decrescendo estes valores com a profundidade, de 7,1 a 4,5 mE/lOOg de
terra fina.
Saturaçâo de bases (V%) média a alta, onde seus valores sào mais ou menos
uniformes em todo o perfil, sendo que os horizontes inferiores se apresentam
com percentagens mais altas, com cerca de 50 a 80%, enquanto no horizonte A é
da ordern de 40 a 68%.
A relaçâo molecular Ki tem lodos seus valores compreendidos entre 1,91 e
2,22 e a relaçào molecular Kr de 1,57 a 1,77. mas em ambas relaçôes sempre os
valores. mais altos estâo nos horizontes superficiais, o mesmo acontecendo com
a relaçâo ALOH/FeL>O:l, a quai se apresenta com variaçâo que vai de 3,95 nos horizontes inferiores até 9,61 na parte superficial.
Com relaçâo à composiçào mineralógica das fraçôes cascalho e areia, notase a grande predominância de quartzo sobre os demais componentes. A fraçâo
cascalho é constituîda em sua grande parte por quartzo hialino, milonitizado,
com alguns gràos desares tados. Fragmenlos de micas aparecem constituindo
apenas traços. A fraçâo areia, apresentando mais de 90% de quartzo com verniz
ferruginoso ou aderência de óxido de ferro, pode apresentar valores de 1 a 2%
para concreçôes ferruginosas, bem como percentagens de 4 a 5% para magnetita
primâria e magneto-ilmenita. Em determinadas areas, a partir de certa profundidade em diante (mais de 80 centimetres), a fraçâo areia diminui seu teor em
quartzo, dando lugar a maiores percentagens (5 a 8%) para feldspato intempérie
zado com aderência de óxido de ferro e muscovita (fragmentas de muscovita,
por vezes semelhantes a xisto).
Esta classe — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÖFICA, compreende
duas fases:
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado;
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.
•
DESCRIÇÀO DAS FASES
21.1 — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA fase floresta
relevo forte ondulado.

subcaducifólia

Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento TRe.
Material origindrio — Saprolito de rochas do Pré-Cambriano (CD), sendo
representada muitas vezes por hornblenda-biotita gnaisse de granulaçâo fina.
Veios de quartzo também aparecem, além de ocorrência de turmalina.
Relevo — A predominância na ârea é do relevo forte ondulado, constituido
por morros de topos arredondados, vertentes convexas de dezenas de métros e
vales em V, com ocorrência de vales de fundo chato. A medida que se avança
para o norte, porém, o relevo torna-se mais movimentado. As altitudes variam
de 100 a 350 métros.
Clima — É do tipo As' de Koeppen. Segundo a classificaçâo bioclimâtica
de Gaussen, é o 3cTh, caracterizado pela ocorrência de 3 a 4 meses secos e indice
xerotérmico entre 40 e 100. As médias de precipitaçôes pluviométricas anuais
variam em torno de 1.000 mm.
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f.
Vegetaçâo — Relaciorta-se, pelos seus rerhanéscentes, com a rlorësta subcaducifólia e esta quase totalmente substitufda, por formaçôes secundârias de pequeno porte e culturas diversas. A vegetaçâo das partes com maiores altitudes
mais se relaciona com a floresta subnerenifólia.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Sâo cultivados com milho, mandioca, banana, feijâo, fava e algumas laranjeiras-.
Apresentam boas condiçôes fi'sicas e de fertilidade, porém possuem fortes
limitaçôes ao uso agricola em decorrência do relevo forte ondulado e da grande
susceptibilidade à erosâo.
Deve-se procéder a seleçâo de areas com menores declividades para agricultur'a e destinar as partes mais acidentadas para uso com pastagens e reflorestamento.
21:2 — TERRA ROXA ESTRVTURADA EUTRÛFICA fase floresta
relevo ondulado e forte ondulado.

subcaducifólia

Ocorre como 2° componente da associaäo PE2.
Material originârio — Saprolito das rochas de embasamento do Pré-Cambriano (CD), com provâvel influência de material retrabalhado no horizonte superficial. Essas rochas sào freqiientemente de granulaçâo fina do tipo anfibolitognaisse-milonitizado. Também, por vezes, aparece micaxisto feldspatizado.
Relevo — Domina na ârea o forte ondulado-(fig. 73), constitui'do por conjunto de outeiros e morros de topos arredondados, vales em V e de fundo
chato. Sâo fréquentés os desrn'veis relativos da ordern de 50 a 100 métros e as altitudes na ârea variam de 130 a 350 métros.
Clima — As' de Koeppen. Segundo Gaussen, ocorre o bioclima 3cTh, com
indice xerotérmico variando de 40 a 100 e numero de meses secos de 3 a 4. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern de 1.000 a 1.300 mm.
Vegetaçâo — Como principals formaçôes végétais sobre estes solos podem
ser citadas:
a) floresta subcaducifólia. Apenas alguns remanescentes sâo encontrados;
:
b) . formaçôes florestais secundârias (capoeiras) (fig. 73) com muitas plantas espinhosas (leguminosas) e lianâs;
c) campos antrópicos (secundârios) pouco fréquentes;
d) a maior parte da area apresenta-se com culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
As âreas destes solos acham-se quase totalmente cultivadas com cana-deaçûcar (fig. 73), sendo pequenas as parcelas usadas com milho, mandioca, algodâo herbâceo e fava.
Sâo solos com boas condiçôes fisicas e quimicas para uso agricola, porém
tem limitaçôes quanto ao relevo (ondulado e forte ondulado), erosâo e falta
d'âgua no periodo seco. Algumas experiências de culturas de. cana-de-açûcar com
adubaçâo complementar e irrigaçâo por aspersâo tern dado, bons resultados, com
aumento grande na produtividade destes solos.
Deve-se alertar os usuârios que partes das âreas destes solos encontram-se
bastantes erodidas (erosâo laminar moderada e severa em alguns locais), havendo
póis, necessidade de controle intensivo da erosäo.
168

22 — SOWS INDISCRlMfNADOS CONCRECIONARIOS
COS textura indiscriminada.

TROPICAIS

EÜTRÓFÏ-

Neste grupamento estâo incluidos solos concrecionârios lateriticos e pedregosos que se enquadram nas classes Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente
Eutrófico, Latosol Vermelho Amarelo Eutrófico e Laterita Hidromórfica Eutrófica,
os quais näo fo ram mapeados separadamente por se encontrarem em arranjamento intrincado e associados com outros solos näo concrecionârios. Säo solos com
càpacidade de troca de cations baixa, saturaçâo de bases média, apresentando concreçôes lateriticas, cascalhos e calhaus de quartzo de tamanhos diversos.
Tanto as concreçôes lateriticas como os cascalhos e calhaus de quartzo
ocupam posiçôes as mais diversas dentro do solo, desde a simples ocorrência destes elementos soltos na massa do solo, até maior concentraçâo em determinadas
partes, quando formam entâo, verdadeiras camadas horizontals ou apresentando
ondulaçôes.
As concreçôes lateriticas, por vezes, apresentam-se mais ou menos soltas
nos horizontes superiores, soldando-se à medida que aprofundam no perfil (fig.
75) formando .verdadeiras bancadas lateriticas compactas, com possivel ocorrência, também, em horizontes superiores. Menos freqüentemente, encontram-se ainda linhas de seixos de quartzo e plinthite abaixo do leito de cascalhos e calhaus,
quer se jam ou näo rolados.
Sâo solos moderadamente profundos ou profundos, âcidos a moderadamente âcidos, ligeira a moderadamente erodidos (erosâo laminar) e cuja drenagem
varia bastante, estando na dependência direta da localizaçâo e maior ou menor
presença de concreçôes, cascalhos, calhaus de quartzo e da profundidade do plinthite.
A distribuiçao geogrâfica destes solos se faz apenas pela zona fisiogrâfica dp
Sertâo ocorrendo, principalmente, no extremo oeste do Estado.
A ârea geologicamente corresponde ao Pré-Carribriano com recobrimento, pedimentar de carâter macroclâstico e de materials areno-argilosos. O material originârio provém destes materials de cobertura, com influência dos saprolitos das
rochas subjacentes em al guns locais.
\
O relevo prédominante varia de piano a suave ondulado, com vertentes longas e vales secos abertos e diz respeito a depressâo periférica do Sâo Francisco
com superficie de pediplanaçào. Em menor proporçâo nota-se variaçâo de relevo
ondulado a forte ondulado. As altitudes variam dos 300 aos 600 métros e diminuem, de modo gérai, no sentido norte-sul.
O clima, segundo a classificaçâo de Koeppen, em sua maior parte é do tipo
BSwh', com pequena ocorrência do BSw'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen,
o bioclima dominante é o 4aTh, ocorrendo também 2b e 3aTh. As precipitaçôes
pluviométricas médias anuais variam dos 350 aos 750 mm, sendo mais comuns
precipitaçôes da ordern dos 400 aos 550 mm.
A vegetaçào é representada pela caatinga hiperxerófila, variando bastante
em seu porte e densidade, desde caatinga baixa e aberta, até caatinga arbóreoarbustiva densa (fig. 38).
Apresentam pérfis tendo seqiiência de horizontes A, B e C onde o A transita para o B difusa, clara ou abruptamente, em uma linha ou faixa de separaçâo plana ou ondulada. Transiçâo idêntica é verificada entre os horizontes B e C.
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Ô horizonte À, muitas vezés corhpreendendo À, e A:!, tem espessura média
variando de 15 a 40 cm, com Aj, quando ümido, de cor bruno, variando o matiz
de 7,5YR a 10YR, valor e croma de 4 a 5. e 3 a 6, respectivamente. É um horizonte de textura franco-arenosa ou mesmo areia; estrutura granular ou em blocos, sempre fraca e pequena ou muito pequena; geralmente possui muitos poros
pequenos e médios, apresentando-se ligeiramente duro quando seco, friâvel quando ûmido, nâo plâstico e näo pegajoso a plâstico e pegajoso, quando molhado.
O horizonte B, compreendendo Bj, B, e B 3 e cuja espessura varia de 25 a
100 cm ou pouco mais, quando ümido apresenta coloraçâo bruno, bruno forte,
amarelo brunado, amarelo avermelhado e vermelho, cujos matizes estâo compreendidos entre 5YR e 10YR, com variaçâo de 4 a 6 para valor e 5 a 8 para croma.
É um horizonte predominantemente de textura francoargilo-areiiosa. A estrutura
varia de fraca a moderada blocos subangulares muitas vezes com aspecto maciço
poroso, encontrando-se também, estrutura granular.
O horizonte C, que pode compreender subdivisâo e onde quase sempre localizam-se os leitos de concreçôes laterfticas, cascalhos e calhaus de quartzo, tem
espessura geralmente acima de 25 cm, apresentando poros pequenos e comuns
médios. Tal horizonte, quando ûmido, tem como cores principais as seguintes:
vermelho, amarelo, bruno amarelado e bruno muito claro acinzentado, matiz 10YR,
valores de 4 a 7 e cromas de 4 a 8. É um horizonte de texturas franco-arenosa e
franco-argilo-arenosa normalmente; estrutura fraca pequena blocos subangulares
com aspecto maciço poroso nos perfis de Latosol; quando molhado é ligeiramente
plâstico é ligeiramente pegajoso.
Mosqueados diversos podem ser encontrados nos horizontes A e B. Neste
ultimo horizonte, por vezes, encontra-se cerosidade, nos Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico. O horizonte C apresenta pequenos blocos de rochas
fortemente intemperizadas e circundadas por material de solo, representando assim o mosqueado deste horizonte.
Com relaçâo as propriedades fisicas, verifica-se na composiçâo granulométrica destes solos, a existência de fraçôes maiores que 2 mm de diâmetro, constitufdas por cascalhos e calhaus (onde se destacam as concreçôes lateriticas) présentes em proporçôes variâveis e bem significativas no solo. A fraçâo calhaus apresenta, em determinados horizontes, teores de 0 a 11% enquanto os cascalhos apresentam 3 a 72%. Os maiores percentuais sâo encontrados geralmente nos Ultimos
horizontes do perfil.
Entre as areias de um modo gérai, hâ uma equivalência nos seus valores e
estes decrescem com a profundidade do perfil. Tais valores se situam entre 20 e
40%. O silte, inversamente ao que ocorre com as areias, apresenta valores crescentes com a" profundidade, variando de 8 a 30%, sendo os maiores encontrados nos
Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico. A argila total pode ocorrer
com valores crescentes ao longo de todo o perfil, até ao horizonte C, ou apenas
até a parte inferior do B, para em seguida decrescer no horizonte C. Seus valores
podem manter-se mais ou menos uniformes com variaçâo de 12 a 21%, ou variarem mais bruscamente de 7% no A a 32% no B.
A relaçâo silte/argila, varia de 0,80 a 2,70 no horizonte A e de 0,50 a 1,50 no
B, scndo os maiores valores encan iradüs nus Podzóiico Vermeiho Àmareio Equivalente Eutrófico.
Os teores de argila natural sâo baixos e por vezes iguais a 0% nos horizontes B e C, o que résulta em grau de floculaçâo da ordem de 40 a 70% no A e de 69
a 100% nos horizontes B2 e C, sendo as percentagens mais baixas encontradas em
alguns Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico.
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Ö equivalente de umidade peïde aumentar gradativamente coin a profundidade, com variaçâo/por exemplo, de 10g de âgua para 100g de terra fina no A, até
16g de âgua para lOCg de terra fina no C ou, entâo, variar bruscamente do A para
o B sofrendo ligeira queda no C.
Com relaçâo as propriedades quîmicas estes solos apresentam reaçâo âcida
a moderadamente âcida, cöm o pH variando de 5,5 a 6,5 no A, de 4,5 a 5,5 no B e
quase a mesma variaçâo no C.
Os teores de carbono sâo baixos e decrescem com a profundidade. Valores
de 0,35 a 0,65% representam o A, de 0,20 a 0,10% os horizontes B e C. A relaçâo
C/N, variando de 5 a 11 no A, de 3 a 5 no B e de 2 a 4 no C, decresce, dentro de
um mesmo perfil, do A para o C.
A soma de bases permutâveis (S) apresenta seus maiores valores no horizonte A, onde varia de 2,5 a 4,0mE/100g de terra fina, decresce no B para 1,5 a
2,5 rhE/lOOg de terra fina e sof re um ligeiro aumento no C. Das bases permutâveis, câlcio + magnésio representam 80% ou mais do valor da soma de bases. A
capacidade de permuta de cations (T) ë sempre superior a 3'mE/100g de terra
fina, encontrando-se, quase sempre, os menores valores no horizonte B. Quanto à
saturaçâo de bases (V%), os menores valores sào encontrados no horizonte B (situados em torno de 30 a 60%). Varia normalmente de 50 a 80% ao longo de todo o
perfil.
o
O fósforo, com baixos valores para todo o perfil' situa-se entre 0,02 a
0,04% no A e 0,01% nos horizontes B e C.
A relaçâo molecular Ki apresenta valores baixos, entre 1,89 e 2,20, podendo
chegar a 2,40 nos Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico. A relaçâo
molecular Kr apresenta comumente valores entre 1,50 e 1,90. A relaçâo molecular Al2O3/Fe2O;! aumenta quase sempre do A para o C, onde pode ou nâo sofrer
ligeira queda de valor. Valores entre 5,00 e 9..00 representam esta relaçâo, sendo
inferior a 7,5 nos Latosol Vermelho Amarelo Eutrófico.
No que concerne à composiçâo mineralógica, nota-se que na fraçâo areia,
grande parte é representada por quartzo hialino com grâos corroîdos, triturados,
alguns com aderência ferruginosa. Diminuem estes valores do A para o B ou mesmo C, aumentando novamente, nas partes onde sâo encontradas as camadas de
concreçôes. De modo géra', tem-se para areia: no horizonte A 80 a 100% de
quartzo, 1 a 10% de turmalina, 0 a 4% de cianita, 0 a 2% de feldspato e 0 a 1%
de concreçôes ferruginosas e argilo-humosas; no horizonte B (e parte do C) 60
a 95% de quartzo, 3 a 15% ou mais de feldspato (por vezes com concreçôes argiloferruginosas), 1 a .3% de turmalina e 0 a 4% de cianita; na porçâo referente
as camadas de concreçôes tem-se 98% de quartzo, 1% de concreçôes argilosas,
0 a 1% de turmalina e 0 a 1% de feldspato. Os teores elevadps em feldspatos
sâo encontrados nos Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico.
Na composiçâo mineralógica da fraçào cascalho (+ calhaus em alguns perfis), de modo gérai, tem-se nos horizontes A e B (e mesmo C) a dominâneia, em
percentagens mais ou menos équivalentes, de quartzo hialino (com grâos corrofdos, triturados, milonitizados, com aderência de óxido de ferro) e concreçôes ferruginosas (poucas pisoliticas) e argilo-humosas.
Pode-se notar que os Latosol Vermelho Amarelo Eutrófico sâo fracamente
prpvidos de réserva minerai que possa liberar elementos uteis as plantas cultivadas, enquanto que nos Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico, podem ser encontrados teores elevados em feldspatos.
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Ësla classe — SOLOS INDISCRIMINADOS CÔNCRËCIÔNARIÔS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada, compreende très fases, abaixo relacionadas e descritas a seguir:
fase pedregosa caatlnga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
DESCRIÇAO DAS FASES
22.1 — SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo
piano e suave ondulado.
Os solos desta unidade ocorrem como 2." componente das associaçôes LVe6,
NC3 e REe6 e como 3." componente das associaçôes PE8, PE19 e Re2.
Material originârio — Cobertura pedimentar de carâter macroclastico e materials areno-argilosos sobre rochas do Pré-Cambriano. Em alguns locais verificase influência dos produtos da decomposiçào das rochas subjacentes no dèsenvolvimento dos solos.
°
Relevo — Piano e suave ondulado com altitudes variando de 320 a 600 métros, estando com mais freqiiência compreendidas entre 350 e 500 métros.
Clima — BSwh' de Koeppen, predominando na maior parte da area. Ocorre
também BSw'h'. Na classificaçâo de Gaussen prédomina o bioclima 4aTh, com
indice xerotérmico de 150 a 200 e 7 a 8 meses secos; vem a seguir o 2b, com
indice xerotérmico de 200 a 300 e numero de meses secos de 9 a 10. Ocorre ainda
o bioclima 3aTh. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam desde
350 até 700 mm, sendo mais fréquentes as precipitaçôes compreendidas entre 400
e 550 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila com porte e densidade diversos. Margeando o Sâo Francisco encontra-se formaçâo mais baixa e menos densa.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Bem reduzida é a ârea cultivada destes solos. A explicaçâo unica prende-se,
por certo, as suas mas condiçoes ffsicas e a grande irregularidade e escassez de
chuvas na regiào. Na pequena ârea que margeia o Säo Francisco é possivel, num
levantamento detalhado, a separaçâo de âreas menos pedregosas superficialmente, ou onde os leitos de cascalhos e calhaus e as camadas de concreçôes, situemse a maiores profundidades. Nestas condiçoes é possivel o seu aproveitamento na
agricultura, principalmente com a facilidade de irrigaçâo e, além do mais, o relevo oferece condiçoes favorâveis ao seu manejo com mâquinas agrfcolas. De um
modo gérai sâo aproveitados com pecuaria extensiva em condiçoes precarias.
22.2 — SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÖFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo
suave Onduîadû e otiduludo. .
Constituem o 2.° componente das associaçôes de sîmbolo LVe4 e SS3.
Material originârio — Cobertura pedimentar de carâter macroclastico e materiais areno-argilosos sobre o Pré-Cambriano. Em alguns locais verifica-se influência do saprolito da rocha subjacente no dèsenvolvimento dos solos.
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Fig. 75
Corte mostrando detalhes de uma camada de concrecöes de SOLOS
INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÖFICOS
textura indiscriminada. Munici'pio de Parnamirim.

Fig. 76
PerfildeBRUNIZEM
AVERMELHADOfase floresta subcaducifólia relevo ondulado. Munici'pio de Nazaré da Mata.

Fig. 77
Relevo e uso (cana-de-acücar) em area de BRUNIZEM AVERMELHADO
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado (Associaçao PE4). Municfpio
de Nazaré da Mata.

Fig. 78
Corte mostrando perfil ao natural de BRUNO NAO CÄLCICO fase
pedregosa caatinga hiperxerofila relevo ondulado (Ârea da associaçao NC3).
Municfpio de Salgueiro.

Relevo — Ocorrendo em trechos mais ou menos extensos situados entre vales
dissecados, o relevo da ârea apresenta-se ligeiramente mais movimentado que o
da fase anterior, variando de suave ondulado a ondulado. As altitudes mais
comumente encontradas situam-se entre 350 e 600 métros.
Clima — BSwh' de Koeppen. Na classificacäo de Gaussen ocorrem os bioclimas 4aTh (prédominante) e 2b, sendo o primeiro com indice xerotérmico entre
lSO^e1 200 e 7 meses secos e o segundo com indice xerotérmico entre 200 e 300 e
numero de meses secos de 9 a 10. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais
variam dominantemente de 350 a 550mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila, geralmente densa e de porte arbóreoarbustivo.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçâo.

Quase nâo säo utilizados com agricultura pelas suas mâs condiçôes fisicas e
muito forte limitaçâo pela falta d'âgua. Encontram-se quase totalmente ocupados
pela vegetaçâo natural de caatinga. Atualmente seu uso restringe-se a uma déficiente pecuâria em regime extensivo e pequenas e raras lavouras de ciclo curto.
22.3 — SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAI S EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo
ondulado e forte ondulado.
Constituem o 2." componente das associaçôes PE20 e NC4.
Material originârio — Cobertura pedimentar de carâter macroclâstico e de
materials areno-argilosos sobre o Pré-Cambriano e saprolito de micaxistos e gnaisses. Nas âreas de relevo forte ondulado, o material originârio destes solos é cpnstitufdo principalmente por saprolito de micaxistos, com alguma influência de material de recobrimento.
Relevo — Os solos desta unidade ocorrem em âreas de relevo desde ondu- .
lado até forte ondulado, com altitudes que variam de 300 a 600 métros.
Clima — Segundo Koeppen é do tipo BSwh'. Na divisâo bioclimâtica de
Gaussen, corresponde ao bioclima 4aTh, com indice xerotérmico entre 150 e 200
e numero de meses secos 7 a 8. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da
ordern dos 350 a 600 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila com densidade e porte variados.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçâo.

Estes solos praticamente nâo säo cultivados em face das limitaçôes muito
fortes pela falta d'âgua, erosâo, impedimentos à mecanizaçâo e mais condiçôes
fisicas. Nestas âreas deveria ser mantida a vegetaçâo natural para protéger os
solos, a flora e a fauna.
23 — BRUNIZEM AVERMELHADO.
Esta classe compreende solos com B textural (nâo hidromórficos) (fig. 76),
com capacidade de troca de cations (T) para 100g de argila (após correçâo para
carbono) maior que 24 mE e saturaçâo de bases (V%) média a alta.
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Sào solos facilmente identificados pelo contraste que apresentam entre o
horizonte A escuro (chernozêmico) e o horizonte B t de coloraçâo bruno amarelado',
vermelho amarelado ou bruno avermelhado. Possuem perfis moderadamente profundos, âcidos a moderadamente âcidos, drenagem moderada, ligeira a moderadamente erodidos (erosâo laminar). A relaçâo textural varia de 3,5 a 4,5.
Ocupando pequenas areas, ocorrem estes solos na parte norte da zona do
Litoral e Mata ou em âreas relativamente bem fnenores à nordeste da zona do
Agreste. Abrangem parte dos munici'pios de Nazaré da Mata, Limoeiro, Joâo Alfredo, Bom Jardim, Orobó e Surubim.
O embasainento das areas de ocorrência destes solos é referido ao PréCâfnbriano (CD), verificando-se que os gnaisses laminados e escuros de granulaçào
fina com veios de quartzo e feldspato, sâo as rochas prédominantes, das quais,
tàmbém provém o material originârio dos solos aqui referidos, com influência,
em alguns locals, de material pseudo-autóctone no desenvolvimento do horizonte A.
O relevo é dom inan temen te ondulado, constitufdo por conjunto de colinas
de topos arredondados, vertentes ligeiramente convexas 'com dezenas a centenas
dé métros, declividades prédominantes de 8 a 15% e vales ém forma de V. Esta
relacionado, principalmente, com os nfveis cristalinos que antecedem a Borborema. As altitudes variam de 50 a 420 métros.
O clima, segundo a classificaçâo de Koeppen, enquadra-se no tipo As'. Ocorre também clima de transiçâo entre As' e BSs'h. Na divisäo bioclimâtica de Gaussen, corresponde unicamente ao tipo 3cTh, com indice xerotérmico de 40 a 100 e
numéro de meses secos de 3 a 5. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais
variam normalmente de 850 a 1.250 mm.
A vegetaçâo que mais se relaciona com estes solos é a floresta subcaducifólia
(remanescëntes) com muito pau-d'arco-amarelo (Tabebuia sp.), algumas sapucaias (Lecythis sp.) e perobas (Aspidosperma s p ) . Grande parte da area jâ se
encontra ocupada por formaçôes secundârias (capoeiras ou campos antfópicos)
estando, principalmente, ocupada pela cultura da cana-de-açûcar.
Apresentando sequência de horizonte A, B t e C, (por vezes com ocorrência de
um A., pouco desenvolvido com espessura de 5 a 10 cm), estes solos têm transiçôes geralmente abrupta e plana' do A para o B t e gradual e plana para o C.
O horizonte A, com espessura de 20 a 50 cm tem, quando ûmido, cor variando de preto a bruno acinzentado muito escuro, de matizes 7,5YR a 10YR, valores
e cromas baixos, cuja variaçâo vai de 2 a 3 e de 1 a 2, respectivamente. É um horizonte franco-arenoso ou franco; estrutura comumente moderada média granular
e moderada pequena blocos subangulares; muitos poros pequenos e/ou comuns pequenos; consistência duro quando seco, friâvel quando ûmido, ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso quando molhado
O horizonte B t , também com 20 a 50 cm de espessura, tem, quando ûmido,
cores vermelho amarelado (5YR 4/5), bruno avermelhado (2,5YR 4/4) e bruno amarelado (10YR 5/6), apresentando mosqueado comum pequeno e distinto bruno
(10YR 5/3), ou comum médio e distinto bruno acinzentado (2,5Y 5/2). Em alguns
perfis ocorre um B 3t de coloraçâo variegada. O horizonte B t apresenta textura
argilosa ou muito argilosa; estrutura fraca pequena prismâtica composta de moderada pequena a média biocos subangulares, ou apenas moderada pequena blocos
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subangulafes; poucos poros pequenos; cerosidade comum e fraca (por vezes também verifica-se presença de "coating" e "slickenside"); quando seco é extremamente duro, quando ümido firme a muito firme e, quando molhado, plâstico e
pegajoso a muito plâstico e muito pegajoso.
O .horizonte C, normalmente franco, é mais leve que o B t , possui espessura
de 10 a 30 cm e cor para o solo ümido bruno, com matiz 7,5YR, valor e cromâ
de 4 a 5. É um horizonte que apresenta muitos minerais primârios em decomposiçâo (micas e feldspatos).
No que diz respeito as propriedades fisicas, verifica-se na composiçâo gra-.
nulométrica destes solos a quase inexistência da fraçào calhaus, enquanto que os
cascalhos variam de 4 a 6% no A e de 1 a 3°/o nos horizontes B t e C. Entre as
areias, de modo gérai, prédomina a fraçâo areia grossa sobre a fraçâo areia fina,
com valores de 25 a 35% no A (em torno de 40% no A2), de 10 a 20%' no B t e de
20 a 25% no C. Os valores mais comuns para a areia fina situam-se em torno de
20% no A, 10% no B t e 15% no C. A argila total, com valores em torno de 15%
no horizonte A, aumenta para,50 a 60% no B t , decrescendo para 20 a 25% no C.
O silte apresenta certa variaçâo em seus valores, indo de 5 a 38% nos diversos
horizontes. com valores mais comuns acima de 20%.
A relaçâo silte/argila, sempre com seus maiores valores no horizonte A, varia
neste horizonte de 0,33 a 2,50, e nos horizontes B t e C de 0,08 a 1,70.
Os teores de argila natural sâo da ordern de 5 a 10% no A e de 13 a 20%
no B t e C, podendo ocorrer valores bem maiores. O grau de floculaçâo nos horizontes A e C varia de 40 a 70%, sendo de 13 a 70% no horizonte B t .
O equivalente de umidade varia de 12 a 20g de âgua para 100g de terra fina
no A, de 30 a 35g no B t , passando para valores em torno de 25g no C.
Mo que concerne as propriedades quîmicas, estes solos apresentam reaçâo
âcida a moderadamente âcida, variando o pH de 5,4 a 5,8 no horizonte A e de 5,1
a 6,2 nos horizontes B, e C.
Os teores mais comuns para o carbono orgànico encontram-se entre 1,00 e
2,00% no horizonte A, 0,40 e 0,70% nos horizontes Bt e C. A relaçâo C/N, sempre
com os maiores valores no horizonte superficial A, onde varia de 9 a 13, apresenta
nos horizontes B t e C variaçâo de 6 a 9.
A soma de bases permutâveis (S) varia de 3 a 11 mE/lOOg de terra fina no
horizonte A e de -9 a 12 mE nos horizontes B t e C, representando os valores de câlcio + magnésio cerca de 97% dos totais acima citados. A capacidade de permuta
de cations (T) é da ordem de 6 a 18mE/100g de terra fina no horizonte A e de 12
a 15 mE nos horizontes B, e C. A saturaçâo de bases (V%), é média a alta com
. valores sempre superiores a 50% em todos os horizontes, estando seus maiores
l'ndices no horizonte B t , onde se aproxima dos 90%.
O fósforo, com valores mais comuns em' torno de 0,01%, pode se apresentar no horizonte A com valores de até 0,08%. O fósforo assimifâvel é baixo normalmente, da ordem de 2 a 3ppm.
j
A relaçâo molecular Ki, com valores em torno de 2,00 rio horizonte A, varia
nos horizontes B t e C de 2,29 a 2,50, sendo maiores nos solos com carâter vértico.
A relaçâo molecular Kr é da ordem de 1,90 no A e de 1,50 a 2,00 nos horizontes
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fit e C. Os valores mais comuns para a relaçào molecular Al 2 0 3 /Feo0 3 säo da
ordern de 3,00 a 3,50 no horizonte A, 3,00 a 4,50 no horizonte B t e 2,70 a 3,00 no
horizonte C.
Pela anâlise mineralógica das fraçôes cascalhos e areias (grossa + fina)
vefifica-se que a composiçâo dos cascalhos é quase que exclusivamente de quartzo
(hialino com aderência ferruginosa, manganosa ou de feldspato, quartzo enfumaçadb, quartzo milonitizado, grâos levemente adoçados, triturados, corroidos), aparfecendo valores de 1 a 2% para feldspato e hornblenda. As areias, que no horizonte A podem se apresentar com a té 100% de quartzo, diminuem, por vezes, estes
valores até 50% nos horizontes B, e C, dando lugar a maiores indices para feldsparp (principalmente), hornblenda, magnetita e flogopita. Contém, pois, principalmente na fraçâo areia dos horizontes subsuperficiais, boa réserva de minerais
facilmente decompom'veis que podem liberar nutrientes para os végétais.
Esta classe de solo — BRUNIZEM AVERMELHADO, compreende apenas
uma fase:
fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.
DESCRIÇÂO DAS FASES
23.1 — BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.
Constitua o 2.° componente das associaçôes NC6 e PE4 e ocorre como 3.° na
associaçâo PE2.
Material originârio — Saprolito de gnaisse de granulaçào fina, laminado e
escuro, com veios de quartzo e feldspato (fig. 11).
Relevo — Ondulado, formado por conjunto de colinas (fig. 77) e outeiros de
topos arredondados, declividades da ordern de 8 a 15% e altitudes compreendidas
entre 50 a 420 métros.
Clima — Segundo Koeppen, abränge maior ârea o tipo As', ocorrendo também transiçâo para o BSs'h'. Na divisào bioclimâtica de Gaussen, corresponde ao
3cTh, com indice xerotérmico variando de 40 a 100 e numero de meses secos de 3
a 5. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam predbminantemente entre 850 e 1.250mm.
Vegetaçâo — Floresta subcaducifólia, atualmente representada pelos seus
poucos remanescentes, estando a maior parte da area com formaçôes secundârias
(capoeiras ou campos antrópicos) e culturas.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

Estes solos säo atualmente muito cultivados com cana-de-açûcar (fig. 77),
encontrando-se também outras culturas em pequena escala, além do uso com pastagens naturais ou artificiais.
Sâo solos com elevado potential agn'cola e sào considerados entre os melhores da regiâo. Entretanto, possuem moderadas limitaçôes pela falta d'âgua e
pela susceptibilidade à erosâo, esta ultima em decorrência principalmente de sua
marcante diferença de textura entre os horizontes A e B. Sâo também bons para
pastagens.
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Fig. 79
Vegetaçâo e relevo de BRUNO NAO CÄLCICO fase pedregosa caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado (Area da associaçào NC2). Munici'pio
de Serra Talhada.

Fig. 80
Vegetaçâo e pavimento desértico em area de BRUNO NAO CÄLCICO fase
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado (Associaçào NC3).
Munici'pio de Salgueiro.

Fig. 81
Relevo e uso (palma forrageira) em area de BRUNO NAO CÄLCICO fase
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado (Associaçao NC2).
Municfpio de Serra Talhada.

82
Perfil de BRUNO NÄO CÄLCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. Municfpio de Floresta.

24 — BRUNO NÄO CALCICO.

Os solos compreendidos nesta classe possuem horizonte B textural (fig. 78)
(nâo hidromórficos), valor T (após correçâo para carbono) variando normalmente
de 24 a 52 mE por 100g de argila (aparecem valores maiores até 95 e menores até
17 milequivalentes), alta saturaçâo de bases (V%), alta soma de bases (S) trocâveis, apresentando-se, freqüentemente com fendas entre os agregados estruturais
do horizonte B t , nos solos que possuem atividade de argila mais alta.
Sâo solos de cores avermelhadas, moderadamente âcidos a praticamente
neutros, pouco profundos ou rasos (profundidade média variando de 45 a 85 cm),
bem ou moderadamente drenados e que apresentam erosâo laminar moderada a
severa e também laminar ligeira, com ocorrência de erosâo em sulcos repetidos
com freqüência. Sobre a superficie destes solos é comum uma cobertura de cascalhos e calhaus de quartzo (fig. 78) constituindo urn pavimento desértico (fig.
80) e, também, uma fina pelicula de 1 a 2 cm de espessura, cobrindo o horizonte
A e formando uma crosta de solos desérticos. A relaçâo textural mais comumente
encontrada varia de 1,6 a 2,7, ocorrendo valores extremos de 5,7 e 1,2.
A maior ocorrência destes solos é na zona fisiogrâfica do Sertâo onde, de
modo gérai, aparecem nas encostas dos vales dos diversos rios e riachos da regiâo
e em areas pediplanadas. Na zona do Agreste a ocorrência destes solos é menor.
Sâo encontrados em terrenos do Pré-Cambriano (B) e (CD), e sâo desenvolvidos a partir de micaxistos, biotita-xisto, gnaisse com hornblenda, biotita-gnaisse,
filito, gnaisse com anfibólio e biotita, anfibolilo. O saprolito destas rochas, com
influência de cobertura pedimentar na maioria das areas, constitui o material de
origem destes solos.
O relevo apresenta-se suave ondulado, ondulado e forte ondulado, relacionando-se apenas em pequenos trechos com a unidade geomorfológica da Borborema. Os vales sâo secos e abertos ou em forma de V e as altitudes variam desde
200 até 800 métros, sendo mais fréquentes as altitudes compreendidas entre 300 e
600 métros.
O clima nas areas destes solos é predominantemente semi-ârido. Segundo
Koeppen destacam-se os tipos BSwh', BSw'h' e BSs'h'. Na classificaçâo de Gaussen, prédomina o bioclima 4aTh, ocorrendo também o 3cTh e reduzidas areas com
o 2b e 3aTh. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam desde pouco
mais de 350 até cerca dos 750 mm, sendo bastante fréquentes as precipitaçôes compreendidas entre 450 e 650 mm.
A cobertura vegetal é representada quase que totalmente pela caatinga hiperxerófila. Em pequena area do Agreste, verifica-se ocorrência de caatinga hipox'eróf ila.
Quanto à morfologia, estes solos normalmente apresentam- um horizonte A
de 10 a 15 cm de espessura, com estrutura maciça ou fracamente desenvolvida (algumas âreas mais protegidas da erosâo apresentam horizonte A mais espesso e
com estrutura mais desenvolvida e bastante atividade biológica). Este horizonte,
quando ümido, tem coloraçâo variando de bruno, bruno escuro, bruno avermelhado a bruno avermelhado escuro, com matizes de 5YR a 10YR, valores 3 a 4 e cromas
2 a 4. É um horizonte que tem comumente as seguintes classes texturais: areia
franca, franco, franco-arenosa, franco-argilosa e franco-argilo-arenosa, todas, quase sempre com cascalho ou cascalhenta; poros comuns pequenos e poucos grandes;
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consistência seco muito duro ou duro, friâvel a firme quando ümido e ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso a plâstico e pegajoso quando molhado. A
transiçâo para o horizonte B t quase sempre é clara e plana (por vezes ondulada e
abrupta).
O horizonte B t , geralmente com 10 a 30 cm de espessura, apresenta-se com
cores avermelhadas, destacando-se para o solo ümido, as seguintes: vermelho amarelado, vermelho escuro e vermelho, com matizes variando de 10R a 5YR, valores
de 3 a 5 e cromas de 3 a 8. É um horizonte argiloso (texturas das classes argila e
franco-argilosa) com ou sem cascalho, com estrutura fraca a moderada, média a
grande, prismâtica, composta de fraca a moderada, pequena a média blocos subangulares e angulares; poucos poros médios e muitos ou comuns pequenos; por vezes
apresenta cerosidade moderada e fraca; quando seco apresenta consistência ligeiramente duro, duro ou muito duro; friâvel ou firme quando ümido; plâstico e
pegajoso a muito plâstico e muito pegajoso, quando molhado.
O horizonte C, com 15 até mais de 30 cm de espessura tem, quando ümido,
cores bruno avermelhado escuro, bruno acinzentado escuro, bruno, bruno avermelhado e vermelho, matizes variando de 2,5YR a 10YR, valores de 3 a 5 e cromas de
3 a 6 (por vezes apresenta mosqueado). É um horizonte de textura franco-argilosa
e argilosa; estrutura fraca média blocos subangulares (ocorrendo também maciça
e prismâtica); poros comuns pequenos e poucos médios; consistência ligeiramente
duro a muito duro quando seco, friâvel a rnuito firme quando ümido e plâstico e
pegajoso a muito plâstico e muito pegajoso quando molhado.
Em sua composiçâo granulométrica, estes solos possuem uma concentraçâo
de cascalhos no horizonte A, em relaçâo aos horizontes subjacentes e os seus valores, que vâo comumente de 10 a 40% no A passam para 1 a 8% nos horizontes
B t e C.
Para as fraçôes menores que 2 mm de diâmetro, ou seja, areia grossa e areia
fina, os maiores valores situam-se no horizonte superficial, com grande amplitude
de variaçào, oscilando seus teores entre 11 e 59%. Decrescem quase sempre no B t ,
sofrendo por vezes um ligeiro aumento no horizonte C, onde as percentagens para
areia fina e areia grossa variam respectivamente, de 19 a 41% e de 3 a 19%. Na
fraçâo silte, os valores variam de 10 a 45%, situando-se, quase sempre, os menores
valores no horizonte B t . As percentagens para argila total, que no horizonte B t
variam de 33 a 70%, têm nos horizontes A e C variaçâo de 20 a 50% ainda que, por
vezes, o horizonte A se apresente com valores menores. A relaçâo silte/argila,
com seus menores valores (0,13 a 0,66) no horizonte B t , varia de 0,60 a 3,27 no horizonte superficial e de 0,28 a 1,78 no horizonte C.
A argila natural varia normalmente de 8 a 22% no A, de 15 a 45% no B t e
de 11 a 32% no C, situando-se as maiores percentagens, quase sempre, no horizonte
B t . O grau de floculaçâo, quase sempre crescente do A para o B t , podendo aumentar ou diminuir no horizonte C, apresenta com valores mais comuns de 15 a 60%.
O equivalente de umidade varia de 14 a 25g de âgua por 100g de terra fina no A
e de 19 a 35g nos horizontes B t e C.
Cum reîaçâo as propriedades quïmicas, estes solos apresentam pH variando
de 4,9 a 7,3, onde os maiores valores podem situar-se tanto no horizonte A como
no horizonte C. Os valores para carbono orgânico, decrescendo com a profundidade, variam, quase sempre, de 1,00 a 2.00% no A, de 0,37 a 0,99% no B t e de 0,24
a 0,40% no C. A relaçâo C/N varia de 4 a 12 e seus valores maiores representam
o horizonte A.
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A soma de bases permutâveis (S) é alta em todos os horizontes, quase sempre crescente com a profundidade. Valores de 5,4 a 18,5 mE/lOOg de terra fina, representam o horizon te A e de 10,0 a 25,0 mE os horizontes B t e C. No complexo
sortivo os cations que mais se destacam sâo câlcio e magnésie, cuja soma apresenta uma variaçâo de 4,9 a 17,7 mE/lOOg de terra fina no horizonte A e de 9,4 a
24,9 nos horizontes B t e C (valores mais comumente encontrados). A capacidade
de permuta de cations (T) varia de 6,0 a 20,0mE/100g de terra fina no horizonte
A e de 12,0 a 26,0mE nos horizontes B, e C. O valor V (saturaçâo de bases) é sempre alto e apresenta suas maiores percentagens nos horizontes A e/ou C e varia em
todo o perfil, de modo gérai, de 70 a 96%.
Apresentam fósforo decrescendo com a profundidade. Valores de 0,13
a 0,06% ou 0,06 a 0,01% representam suas variaçôes. O fósforo assimilâvel é normalmente baixo, sendo seus valores no horizonte A da ordern de 4 a lOppm e de
7ppm até valores menores que 1 ppm, nos horizontes B t e/ou C.
A relaçâo molecular Ki, é normalmente alta a média, com seus valores cornpreendidos entre 2,55 e 3,46, podendo ser pouco menores ou maiores. A relaçâo
molecular Kr, variando de 2,44 a 1,44, tem seus maiores valores no horizonte superficial e os menores no horizonte B t . A relaçâo molecular AL>O3/Fe.,O3 aumenta
do A para o B t , podendo ou nâo aumentar do B t para o C. A menor relaçâo encontra-se no horizonte A e a variaçâo de 4,2 a 1,6 représenta a maioria dos valores encontrados para estes solos.
A anâlise mineralógica das fraçoes cascalhos e areias (grossa + fina) da
maioria dos perfis analisados, révéla um ni'tido predommio de quartzo (hialino,
leitoso, grâos corroidos, triturados, com ou sem incrustaçôes manganosas), feldspato (quase sempre potâssico) intemperizado ou semi-intemperizado e mica (principalmente biotita). A mica e o feldspato aumentam, quase sempre, com a profundidade, chegando por vezes, no horizonte C, atingir percentagens iguais ou superiores as do quartzo. Excluindo isto, apenas merecem citaçâo, ainda que com
valores menores, as concreçôes ferruginosas, magnetiticas e argilo-humosas, a hornblenda e, na ârea de Sào José do Belmonte, fragmentos de material de micaxisto
intemperizado. Apresentam, pois, boa réserva de minerais facilmente decomponiveis capazes de liberar elementos ûteis aos végétais.
Os solos desta classe — BRUNO NÄO CÂLCICO, apresentam 5 fases relacionadas a seguir:
fase caatmga hipoxerófila relevo suave ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado;
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
DESCRIÇÀO DAS FASES
24.1 — BRUNO NÄO CALCICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
Estes solos ocorrem como 3.° componente da associaçâo PE16.
Material originârio — Saprolito de rochas do Pré-Cambriano (CD), representadas principaimente por gnaisses e oeorrêneias de granitos, com possfvel influência de material pseudo-autóetone no desenvolvimento do A.
Relevo — De modo gérai é suave ondulado, correspondendo ao inicio do chamado "Planalto de Gravatâ", onde as altitudes oscilam entre 250 e 600 métros.
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Clima — BSs'h' da classificaçào de Koeppen. Segundo Gaussen ocorre.o bioclima 3cTh, com indice xerotérmico de 40 a 100 e 4 a 5 meses secos. Pluviosidade
média anual da ordern de 600 a 750 mm.
Vegetaçao — Caatinga hipoxerófila, substitui'da em parte por campos antrópicos e culturas.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

Apesar de possuirem boa fertilidade natural, estes solos tem seu uso agrîcola limitado a determinadas culturas de ciclo curto, em face das limitaçôes fortes
pela falta d'âgua. Estâo ocupados em parte por pastagens de gramfneas espontâneas e subespontâneas, que no perfodo chuvoso desenvolvem-se bem, podendo, se
bem armazenadas, suprirem a falta de alimentos na época seca. Sâo pouco expressivas as âreas ocupadas por estes solos. Prestam-se também para a cultura do algodâo arbóreo e palma forrageira.
24.2 — BRUNO.NÄO CALCICO fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte
ondulado.
Constitui o 2.° componente da associaçâo PL4.
Material originârio — Saprolito de rochas referidas ao Pré-Cambriano (CD),
destacando-se gnaisses com anfibólio e biotita, com diques de quartzo.
Relevo — É da classe ondulado que por vezes chega a ser forte ondulado,
tendo topos arredondados e declividades prédominantes entre 15 e 30%. As altitudes variam de 200 a 400 métros.
Clima — BSs'h' de Koeppen e 3cTh de Gaussen. Indice xerotérmico de 40 a
100 e 5 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern de 600
a 700 mm.
Vegetaçao — Caatinga hipoxerófila.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

Sâo solos de boa fertilidade natural, porém apresentam fortes limitaçôes ao
uso agrfcola pela falta d'âgua e moderadas a fortes limitaçôes pela erosâo e impedimentos à mecanizaçâo da lavoura. Prestam-se para pastagens.
24.3 — BRUNO NAO CALCICO fase pedregosa caatinga hiperxemfila relevo suave
ondulado.
Constitui o 2." componente da associaçâo NC8.
Material originârio — Saprolito de gnaisses (biotita-gnaisse, gnaisse com
hornblenda) do Pré-Cambriano (CD), de micaxistos (biotita-xisto) e filitos do PréCambriano (B) em alguns vales e de algum anfibolito. Em muitos perfis nota-se
a influência de material de cobertura pedimentar pouco espessa r.o desenvolvimento do A.
Relevo — Suave ondulado com algumas partes onduladas. As altitudes mais
encontradas, tanto na zona do Agreste, como no Sertâo, situam-se entre 300 e
400 métros, embora os extremos encontrados sejam de 280 até próximos aos 800
métros.
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Clima — Segundo Koeppen, ocofrerti nas areas destes solos très tipos cîimâticos: BSw'h', BSwh' e BSs'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen domina o 4aTh.
Indice xerotérmico de 150 a 2C0 e 8 a 10 meses secos. Ocorrem também os bioclimas 2b e 3aTh. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordem dos 350 a
600 mm.
Vegetaçao — Caatinga hiperxerófila que em certos trechos possui porte
muito baixo e pequena densidade.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

Sâo solos de boa fertilidade natural, porém com muito forte limitaçâo pela '
lalta d'âgua, em face de es ta rem sit'uadös em areas tipicamente semi-âridas, onde
as precipitaçôes pluviométricas sâo muito baixas e irreguläres. Prestam-se para
a cultura do algodào arbóreo e palma forrageira em alguns locais.
O cultivo destes solos requer sempre controle intensivo da erosâo, em face
da grande susceptibilidade ao desgaste superficial que os mesmos apresentam.
Sào normalmente aproveitadas com pecuâria extensiva as expensas da propria vegetaçao natural que é representada pela caatinga. Nota-se que a atividade
criatória nestas areas é feita em condiçôes precârias. O aproveitamento destes
solos com pecuâria poderâ ser melhorado rom introduçâo de técnicas adequadas
de manejo e réserva de forragens para o-periodo seco.
24.4 — BRUNO NÄO CÂLCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave
ondulado e ondulado.
Ocorre como 1." componente das associaçôes NC1, NC2, NC3 e como 2." componente da associaçào Re2.
Material originârio — Grande parte da ârea relaciona-se com o Pré-Cambriano (B), situandó-se a restante no Pré-Cambriano (CD). O saprolito de micaxisto
feldspatizado, de biotita-xisto, de gnaisse "olhado" com hornblenda e de filito com
biotita-sericita-granada, juntamente com influência de cobertura pedimentar pouco espessa em alguns locais, ccnstitui o material de origem destes solos.
Relevo — Partes aparecem com dominância de um relevo ondulado com declividades prédominantes em torno de 15%, elevaçôes de topos arredondados e
vales secos abertos. De modo gérai, porém, aparecem duas classes de relevo: suave
ondulado e ondulado, dando aspecto caracteristico as areas (fig. 79). As altitudes
variam dos 320 até cerca de 700 métros, sendo, com mais freqiiência, compreendidas entre 400 e 600 métros.
Clima —.Ocorrem os tipos BSwh' e BSw'h' da classificaçâo de Koeppen.
Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde unicamente ao tipo 4aTh, com
indice xerotérmico de 150 a 200 e 7 a 8 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas
médias anuais variam de 380 a 750 mm, sendo mais comuns, entretanto, precipitaçôes da ordern de 500 a 650 mm.
Vegetaçao — Prédomina a caatinga hiperxerófila (fig. 80) arbustiva e arbóreo-arbustiva, onde espécies caracteristicas como caroâ, macambira, catingueira,
imburana-de-cambâo, braüna e juazeiro, entre outras, sào as espécies mais fréquentes .
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.
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A maior parte da area destes soios esta coberta pela vegetaçâo natural de
caatinga, a quai é aproveitada para pecuâria extensiva em condiçôes precârias.
Em pequena escala cultiva-se algodào arbóreo, muitas vezes consorciado com miIho e feijâo. Encontram-se também pequenas areas cultivadas com palma forrageira (fig. 81) para alimentaçâo do gado durante o periodo seco.
;
Sâo solos de boa fertilidade natural, porém apresentam limitacöes muito
fortes pela falta d'âgua em face dos mesmos estarem situados em zona de clima
semi-ârido, onde as precipitaçôes pluviométricas sâo muito baixas e irreguläres.
Além disso, sâo muito susceptiveis à erosâo e, de um modo gérai, apresentam pedregosidade espalhada pela superficie (fig. 80) ou mesmo dentro do horizonte
•superficial, o que dificulta a mecanizaçâo.
Culturas muito resistentes a urn longo periodo seco, como a do algodào arbóreo, deveriam ser feitas racionalmente, aproveitando-se as âreas de relevo suave
ondulado e com menor pedregosidade.
O aproveitamento destes solos com pecuâria poderia ser melhorado, com
o estudo e introduçâo de forrageiras adaptadas à regiâo, bem como a implantaçâo
de capineiras irrigadas e réserva de forragens para o periodo seco. A cultura da
palma forrageira deveria ser fomentada e racionalizada.
24.5 — BRUNO NÄO CÂLCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
Ocorre como 1." componente da associaçâo NC4 e aparece como 3.° componente das associacöes complexas PE18 e PE20.
Material origindrio — A ârea relaciona-se com o Pré-Cambriano (B) e PréCambriano (CD). O saprolito de gnaisses escuros e micaxistos com veios de quartzo, corn influência de material de cobertura pedimentar em parte da area, constitui o material de origem destes solos.
Relevo — Em quase toda a ârea sào encontrados duas classes de relevo: ondulado e forte ondulado, ambos constituidos por colinas e outeiros com altitudes
relativas de 50 a 100 métros. As altitudes variam de 300 a 700 métros, sendo as menores cotas encontradas nas âreas mais próximas ao rio Sâo Francisco.
Clima — BSvvh' da classificaçào de Koeppen, correspondendo ao bioclima
4aTh da divisâo bioclimâtica de Gaussen. Indice xerotérmico de 150 a 200 e numéro de meses secos 7 a 8. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam
comumente de 350 a 600 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila, mas em diversas partes onde as declividades sâo mais fortes, como também é mais intensa a erosâo, esta formaçâo vegetal torna-se baixa e aberta com presença de muitas cactâceas (xique-xique, mandacaru, rabo-de-raposa, coroa-de-frade).
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçào.

Bem poucas sâo as culturas encontradas nos solos que constituem esta unidade. A ârea, jâ bem erodida, encontra-se com relevo acidentado, com muitos cascalhos e calhaus de quartzo e apresentando, além do mais, limitacöes muito fortes
pela falta d'âgua. Estes solos nâo se prestam para uso agrïcola racional. Séria
melhor que nestas âreas fosse preservada a vegetaçâo natural para protéger a
flora e fauna.
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25 — BRUNO NÄÖ

CÂLCICÔ

pïanossólicö.

Compreende solos Brunos Nào Câlcicos intermediaries para Pianosol Solódico. Sâo solos com horizonte B textural (nâo hidromórficos), argila de atividade
alta e saturaçâo de bases elevada.
Apresentam perfis cuja seqüência de horizontes é A, B, e C, com profundidade variando de 45 a 90 cm até o horizonte C, Normalmente apresentam erosâo
do tipo laminar ligeira a moderada, podendo ocorrer erosâo em sulcos superficiais
repetidos ocasionalmente em âreas mais cultivadas. O pH destes solos varia de
moderadamente âcido a praticamente neutro ou mesmo moderadamente alcalino.
Apresentam geralmente transiçâo abrupta e plana do A para o B t , nâo raro apresentando calhaus de quartzo arestados e subarestados entre estes dois horizontes.
A distribuiçâo geogrâfica destes solos se faz pelas partes de contacto entre
as zonas fisiogrâficas do Agreste e a do Litoral e Mata, onde a vegetaçâo se relaciona com a floresta caducifólia (encontrando-se mais formaçôes secundârias caducifólias) quando nâo caatinga hipoxerófila.
As âreas de oeorrêneia desta unidade estâo referidas ao Pré-Cambriano (CD),
com oeorrêneia de Plutônicas Acidas e rochas bâsicas. O embasamento litológico
é constituido pelas seguintes rochas: granodiorito-gnaisse, hornblendito, anfibolito,
granito gnâissico, diorito quartzitico, quartzo-diorito gnaissificado, gnaisse com
biotita e hornblenda-gnaisse com diques cruzados de quartzo e feldspato. Estes
solos têm ho saprolito destas rochas, com possivel influência de material retrabalhado no horizonte superficial, o seu material originârio. Na serra das Russas,
constatou-se a presença de filito como fonte de material de origem destes solos.
O relevo em sua quase totalidade relaciona-se com os niveis cristalinos que
antecedem a Borborema. Em sua maior parte é do tipo ondulado, constituido por
colinas e outeiros de topos arredondados e vertentes ligeiramente convexas de dezenas de métros, sendo comum, também, o relevo suave ondulado, quando nâo
mesmo forte ondulado ou montanhoso. Vales abertos e em V aparecem na area.
As altitudes variam de 70 até 500 métros, mas com maior freqiiência estâo aquelas
compreendidas entre 100 e 400 métros.
O clima pode ser do tipo As' ou BSs'h' da classificaçâo de Koeppen. Segundo a divisâo bioclimâtica de Gaussen, ocorre com mais freqiiência o bioclima 3cTh,
com indice xerotérmico de 40 a 100 e numero de meses secos 4 a 5. Foram constatados também os bioclimas 3bTh e 3dTh. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais dominantes variam de 600 a 1.200 mm, sendo mais comuns de 750 a
1.000 mm.
Apresentam perfis cuja seqüência de horizontes é A, B t e C. O horizonte A,
de modo gérai, transita de maneira abrupta e plana (por vezes clara ou ondulada)
para o B t , sendo a transiçâo graduai e plana ou clara e plana do B t para o C.
O horizonte A, cuja espessura varia de 15 a 30 cm, compreende por vezes,
A n , A12 e Ao. As cores do horizonte A sâo: bruno muito escuro, bruno escuro,
bruno acinzentado escuro e bruno avermelhado escuro, com matizes 10YR, 7.5YR e
5YR, variando valor e croma de 2 a 4. É um horizonte de textura franco-arenosa e
franco-argilo-arenosa (por vezes com cascalho); de estrutura fraca a moderada pequena a média granular e fraca pequena blocos subangulares; poros comuns pequenos e poucos grandes; consistência quando o soîo esta seco varia de ligeiramente
duro a muito duro, quando ûmido de friâvel a firme e, quando molhado, de ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso a plâstico e pegajoso.
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Ó horizonte B t , com 25 a 30 cm de espessura, faramente compreende urri
B21t e Bo2t e tem, como uma de suas caracteristicas, a presença de minerais prirnârios intemperizados, principalmente feldspatos. As cores para o solo ûmido que
mais aparecem e que por vezes formam coloraçâo variegada sâo: bruno escuro,
bruno avermelhado e bruno acinzentado escuro, com matizes variando de 2,5Y a
7,5YR, valores de 2 a 4 e cromas de 2 a 6. É um horizonte de textura argila ou
franco-argilosa, quase sempre com cascalho; estrutura predominantemente moderada, média a grande prismâtica, composta de moderada grande blocos angulares
e subangulares, por vezes com presença de "slickenside"; poros comuns muito pequenos e poucos pequenos; extremamente duro, firme a muito firme, plâstico e
pegajoso a muito plâstico e muito pegaioso.
O horizonte C diferencia-se do horizonte sobrejacente Bf, pela textura géraimente mais leve, estrutura menos desenvolvida além de "slickenside" menos fréquentes e maior percentagem de materiais primârios facilmente decomponîveis.
A composiçâo granulométrica destes solos mostra que a fraçâo maior que 2 mm
de diâmetro, representada pelos cascalhos, quase sempre apresenta seus maiores
valores no horizonte superficial, podendo também aparecer no horizonte C. A variaçâo de 2 a 14% engloba a maior parte dos valores existentes.
Entre as fraçôes grosseiras menores que 2 mm de diâmetro, a areia grossa
normalmente prédomina sobre a areia fina e os valores de ambos decrescem do A
para o B t , sofrendo ligeiro aumento no C. Na fraçâo areia grossa a variaçâo de valores é de 24 a 38% no A, 16 a 27% no Bt e de 15 a 30% no C. Na fraçâo areia fina estes
valores variam de 22 a 35% no A, 12 a 25% no B t e de 19 a 40% no C. A fraçâo
silte, geralmente com seus menores valores no horizonte Bt, com 18 a 26%, varia
de 23 a 27% no A, e de 21 a 32% no C. A fraçâo argila varia de 10 a 25% no A,
de 30 a 45% no B t e de 17 a 40% no C.
A relaçâo silte/argila varia de aproximadamente 1,00 a 2,00 no horizonte superffeial, de 0,37 a 0,79 no horizonte B t (por vezes no C) e de 0,40 a 1,09 no horizonte C.
A argila natural varia normalmente de 8 a 22% no A, de 30 a 40% no B t e de
13 a 28% no C, correspondendo a graus de floculaçâo respectivamente de 0 a 14%,
de 3 a 14% e de 0 a 24%, apresentando-se os menores valores, indiferentemente,
no A, B t ou C. O equivalente de umidade aumenta do A para o B t , sofrendo ligeira
diminuiçâo no C. Seus valores säo da ordern de 14 a 25g de âgua por 100g de terra
fina no A, de 26 a 33g no B t e de 20 a 25g no C.
Com relaçâo as propriedades quimicas, estes solos apresentam pH variando
de 5,8 a 7,0 no horizonte A, de 5,9 a 7,7 no horizonte B t e de 6,3 a 7,8 no horizonte
C. O pH, de modo gérai, aumenia com a profundidade. Os valores para carbono orgânico säo da ordern de 0,60 a 1,00% ne horizonte A, decrescendo até o C, onde sâo
da ordem de 0,10 a 0,40%. A relaçâo C/N, com seus menores valores no horizonte
B t , varia no perfil, de 6 a 10.
A soma de bases permutâveis (S) é alta em todos os horizontes e crescente
do A para o C, ou apenas do A para o Bt, decrescendo no C. Valores de 8 a 19 mE/
100g de terra fina representam o horizonte A, e de 22 a 27 mE os horizontes B t e C.
O câlcio e o magnésio trocaveis destacam-se no complexo sortivo, onde quase sempre, no horizonte A, os valores de câlcio säo iguais ou superiores aos do magnésio,
o que nâo contece nos horizontes B t e C, onde domina qualquer um dos elementos.
O potâssio troeâvel, com seus maiores valores no horizonte superficial, onde varia
de 0,13 a 0,40mE/100g de terra fina, é da ordem de 0,08 a 0,15 mE nos horizontes
BteC.
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Ó sódio trocâvel aumenta, qüase sempre, coiii a profundidade e vaiores eri1
mE/lOOg de terra fina da ordem de 0,12 a 0,21, 0,22 a 2,81 e 0,22 a 4,72 representam,
respectivamente, os horizontes A, B t e C. A saturaçâo com sódio trocâvel é da ordem de 0,7 a 2,0% no A, de 0,8 a 2,8% no B t e de 1,0 a 4,0% no C. Tanto para sódio
trocâvel como para a saturaçâo com sódio aparecem, em perfis com ki mais elevado, maiores vaiores, principalmente para os horizontes B t e C. Na pasta saturada, a condutividade elétrica do extrato, dada em mmhos/cm a 25°C, é da ordem
de 2,0 e a percentagem da âgua de saturaçâo cerca de 50%. Referem-se estes vaiores
somente aos horizontes B t e C.
A capacidade de permuta de cations (T) é alta e varia de 7,6 a 20,OmE/100g
de terra fina no A e de 16,0 a 36,0 mE nos horizontes B t e C. Pode aumentar do A
para o C, ou apenas do A para o B t , sofrendo ligeira queda no C. O valor T para
100g de argila, após correçâo para carbono, aumenta do A para o C e varia de 35
a 70 no A, de 56 a 85 no B t e de 62 a 98 mE/lOOg de argila no C. O valor V% (saturaçâo de bases) é alto, geralmente varia de 72 a 88% no A, de 88 a 100% no B,
e de 93 a 100% no C, aumentando sempre com a profundidade.
Geralmente com baixa saturaçâo com alumfnio, estes solos apresentam fós-'
foro variando de 0,01 a 0,10%, situando-se os menores vaiores no horizonte'
B t . O fósforo assimilâvel varia de baixo a alto, sendo seus vaiores de 1 a 40. ppm.
Raramente sâo encontrados vaiores maiores para os horizontes B t e C.
A relaçâo molecular Ki é alta e apresenta vaiores para o horizonte A variando de 3,00 a 4,42, no B t de 3,00 a 4,67 e no C de 3,31 a 4,56. A relaçâo molecular Kr
tem, de modo gérai, todos os seus vaiores compreendidos entre 2,00 e 3,00. A
relaçâo molecular Al.,O3/Fe.,O8 aumenta, quase sempre, do A para o B t e é representada por vaiores compreendidos entre 1,30 e 2,00.
Na anâlise mineralógica das fraçôes calhaus e cascalho, aparecem como seus
principais componentes o quartzo (hialino, por vezes leitoso, com grâos corrofdos
e/ou triturados) em maior percentagem, seguido do feldspato intemperizado, concreçôes ferruginosas, concreçôes manganosas, concreçôes argilo-humosas, biotita intemperizada e hornblenda. As areias têm composiçâo mais ou menos semelhante à
dos cascalhos, apresentando vaiores para o quartzo da ordem de 99% no A até
30% no C, para o feldspato potâssico da ordem de 8% no A até 33% no C. Vaiores de 1 a 5% ou mais representam, em todos os horizontes, a hornblenda e as
concreçôes ferruginosas. Como traços aparecem ilmenita, titanita, estaurolita,
turmalina e concreçôes argilo-humosas. Apresentam, portanto, boa réserva potencial de elementos ûteis aos végétais, principalmente de feldspatos e micas.
Esta classe de solos —
fases descritas a seguir:
fase floresta caducifólia
fase floresta caducifólia
fase pedregosa caatinga

BRUNO NÄO CÄLCICO planossólico, apresenta très
relevo suave ondidado e ondulado;
relevo ondulado e forte ondulado; e
hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso.

DESCRIÇÂO DAS FASES
25.1 — BRUNO NAO CALCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo suave
ondulado e ondulado.
Ocorre como 1." componente nas associaçôes NC5 e NC7 e como 3." na associaçâo PE3.
185

Material originârio — Saprolito de granodiorito-gnaisse, granito gnâissico,
hornblendito, anfibolito, diorito quartzftico e quartzo-diorito gnaissificado. No desenvolvimento do horizonte A verifica-se influência de material pseudo-autóctone
ou da cobertura de material arenoso em algumas areas. .
Relevo — Se apresenta ondulado ou suave ondulado, sendo este ultimo mais
freqiientemente encontrado entre os municipios de Limoeiro e Gloria do Goitâ. Ai
as colinas tornam-se suaves e suas encostas formam vales abertos. Altitudes da
ordern de 70 a 250 métros.
Clima — As' e BSs'h' da classificaçâo de Koeppen. Segundo Gaussen, säo
encontrados os bioclimas 3cTh, 3bTh, ocorrendo o ultimo em ârea de pequena extensâo. O indice xerotérmico varia comumenle de 40 a 150 e o numéro de meses
secos de 4 a 5. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais mais comuns sâo da
ordern dos 850 a 1.000 mm, mas podem variar desde os 750 até 1.500 mm.
Vegetaçào — É do tipo floresta caducifólia hoje quase que totalmente substufda por culturas. No munici'pio de Timbaûba alguns remanescentes desta formaçâo vegetal podem ser observados, sendo encontradas espécies como tabebuia,
pau-d'arco-amarelo, timbaüba e catolé, entre outras.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçâo.

Possuidores de boa fertilidade natural, com relevo em sua grande parte suave
ondulado, estes solos encontram-se em grande parte, ocupados por culturas diversas e pecuâria extensiva. Pastagens, cana-de-açucar, palma forrageira, milho e
feijâo, sâo as culturas verificadas nestes solos.
Como fatores limitantes a urn melhor aproveitamento destes solos, aparecem as suas condiçôes ffsicas que näo säo boas, a falta d'âgua que apresenta limitaçâo até forte e a presença, em certas âreas, de relevo ondulado, onde a erosâo
chega a ser até laminar severa.
De modo gérai deve-se atentar bem à defesa destes solos contra a erosâo,
intensificar e melhorar o uso das pastagens existentes. Em face da deficiência
d'âgua na regiâo, precauçôes devem ser tomadas no sentido de armazenar forrageiras para a época seca, com finalidade de melhorar o desenvolvimento de uma
pecuâria racional na regiâo. Quanto as limitaçôes por excesso d'âgua, os solos
desta unidade quase näo apresentam este inconveniente, a näo ser em pequenos
trechos onde o relevo se apresenta quase piano e nas partes baixas das encostas.
25.2 — BRUNO NAO CALCICO planossólico /«5e floresta caducifólia relevo ondulado.
Ocorre como 1." componente da associaçâo NC6 e como 2.° da associaçâo
NC5.
Material originârio — Referindo-se ao Pré-Cambriano (CD), além de ocorrência de Plutônicas Âcidas, a ârea em que ocorre estes solos tem o anfibolito,
hornblendito, gnaisse granitico e granito gnâissico com diques de quartzo e feldspato, o seu embasamento litológico e no saprolito destas rochas o seu material originârio, com provâvel influência de material retrabalhado no horizonte A.
Relevo — Com maior freqiiência é do tipo forte ondulado (fig. 34), onde as
declividades mais encontradas situam-se em torno de 30% e os vales geralmente sâo
em V. Relevo ondulado também é comum na ârea. Altitudes variando dos 100 aos
420 métros.
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CHma — Segundo a ciassiricaçâo de Koepperi, ôcôfrem os tipos As' e BSs'n'
e ha de Gaussen, os bioclimas 3cTh e 3bTh. Indice xerotérmico entre 40 e 150 e'o
numéro de meses secos é de 4 a 5. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais
säo da ordern de 800 a 1.100 mm.
Vegetaçào — A ârea se encontra bastante cultivada e apenas em pequenos
trechos sâo encontrados remanescentes da floresta caducifólia, principalmente no
munici'pio de Timbaûba (fig. 34). Em grande parte aparecem formaçôes secundârias caducifólias de porte médio com algumas espécies espinhosas.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

De modo gérai sâo as mesmas feitas para a unidade précédente, mas evidentemente com as dévidas restriçôes impostas pelo relevo mais movimentado. Implica portanto, em maior defesa à erosâo e maiores dificuldades no emprego de implementos agricolas.
25.3 — BRUNO NAO CALCICO planossólico jase pedregosa caatinga hipoxerófila
relevo (orte ondulado e montanhoso.
Ocorre como 2.° componente da associaçâo Re6.
Material originârio — A ârea é referida ao Pré-Cambriano (CD). Diversos
tipos de rochas aparecem e se apresentam como se tivessem sofrido.uma milonitizaçâo. Delas, porém, os gnaisses e filitos sâo as rochas que mais se relacionam
com o material de origem e embasamento litológico dos solos desta unidade. Verifica-se em algumas partes influência de material coluvial no desenvolvimento
do A.
Relevo — Forte ondulado e montanhoso em altitudes compreendidas entre
200 e 500 métros.
Clima — BSs'h' de Koeppen e 3cTh de Gaussen. Indice xerotérmico de 40 a
100 e 4 a 5 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais de 700 a 750 mm.
Vegetaçao — A formaçao vegetal primitiva jâ nâo mais existe e a ârea quando
nâo ocupada por culturas, é coberta por formaçôes secundârias caducifólias com
muitas leguminosas (jurema e outras) e presença de mandacarus e ouricuris.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

Ainda que cultivados com abacaxi principalmente, estes solos nâo se prestam a uma agricultura racional. Dois fatores principals, como relevo acidentado
e grande pedregosidade na ârea, limitam o seu uso, devendo-se portanto permanecerem com as formaçôes secundârias jâ existentes, além de receberem cobertura
vegetal definitiva nas parte onde esta nâo se faz presente. Nestas areas a erosäo
é intensa, podendo-se notar em alguns locais a presença de sulcos repetidos com
freqiiência. Verificam-se também, fortes limitaçôes pela falta d'âgua.
26 — BRUNO NAO- CALCICO vértico.
Compreende solos Brunos Näo Câlcicos intermediaries para Vertisol. Possuerri horizonte B textural (näo hidromórficos), argila de atividade alta, elevada
sâturaçâo de bases e horizonte A fracamente desenvolvido e com estrutura maciça
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fiorxnaimente. Ëm face do predomi'nio de argîla 1:1, normalmente estes solos, durante o perîodo seco, apresentam um acentuado fendilhamento entre os agregados
estruturais e uma estrutura prismâtica e/ou em blocos angulares e subangulares,
moderada ou fortemente desenvolvida no horizonte B t (figs. 82 e 83). Em geral
apresentam "slickenside" no horizonte C e/ou B e mudança textural abrupta do
A para o B t .
De um modo geral, apresentam um revestimento pedregoso superficial (pavimento desértico) caracteristico das zonas éridas e semi-âridas. Além disso, podese notar com freqüência a presença de uma crosta maciça e laminar (crosta dos
solos desérticos) muito delgada, com espessura até 5 milimetros, recobrindo o
horizonte A. Sâo em gérai severamente erodidos, com ocorrência também de erosâo' laminar moderada, em sulcos (fig. 84) pouco profundos repetidos com freqüência ou ocasionalmente. Notam-se também pequenas voçorocas, localizadas
em geral, nas partes baixas das encostas.
A distribuiçâo geogrâfica destes solos se faz quase que exclusivamente pela
zona fisiogrâfica do Sertâo, constituindo sempre associaçôes, onde os Solos Litólicos Eutróficos com A fraco textura arenosa e/ou média entram como um dos.
componentes. No Agreste a sua ocorrência é bem pequena, limitando-se, principalmente, ao municipio de Jataüba e adjacências. A maior ârea continua destes
solos encontra-se seguindo a direçâo do rio Sâo Francisco, no trecho que abränge
os municipios de Cabrobó, Belém de Sào Francisco, Itacuruba e Floresta. Aparecem também, com destaque, nos municipios de Sertânia e Ibimirim. Na direçâo
Serra Talhada - Afogados da Ingazeira - Sâo José do Egito ocupam menores extensôes.
Ocorrendo em terreno do Pré-Cambriano (CD) bem como do Pré-Cambriano
(B), estes solos têm seu material originârio proveniente de gnaisse-anfibolito,
gnaisse com hornblenda e biotita, meta-diorito, biotita-xisto, micaxisto feldspatizado, gnaisse com biotita e xisto bioti'tico, plagioclâsio-gnaisse listrado com biotita. Em quase toda ârea destes solos verifica-se normalmente influência de cobertura pedimentar pouco espessa de carâter arenoso no desenvolvimento do horizonte A.
O relevo é predominantemente suave ondulado, com vertentes de dezenas de
métros, topos achatados e vales secos abertos Por vezes ocorre relevo ondulado.
As altitudes variam de 280 a 700 métros ou pouco mais, sendo mais fréquentes
aquelas compreendidas entre 400 e 600 métros.
No que diz respeito ao clima, a ârea destes solos é tipicamente semi-ârida,
onde o tipo climâtico BSw'h' tem mais representaçào do que o tipo BSs'h',
conforme classificaçâo de Koeppen. Ocorre ainda o tipo BSwh'. O bioclima 4aTh da classificaçâo de Gaussen é prédominante, apresentando indice xerotérmico de 150 a 200, com 7 a 8 meses secos. Ocorrem também os bioclimas 3aTh,
2b, 3bTh e 3cTh. Na margem do rio Sâo Francisco a estaçâo seca atinge 9 a 10 meses. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de pouco mais de 350
até cerca de 750 mm.
A vegetaçâo tipica destes solos é a caatinga hiperxerófila, variando em porte
e densidade, encontrando-se, porém, uma grande ârea que apresenta vegetaçâo
arbustiva aberta ou pouco densa, destacando-se a catingueira, o faveleiro, o pèreiro, o pinhâo branco e outras espécies pertencentes as cactâceas e bromeliâceas.
Ocorre também a caatinga hipoxerófila em pequenas âreas.
Apresentam seqiiência de horizontes A, B t e C, em geral com transiçâo
abrupta e plana do A para o B t e clara e plana (por vezes graduai e ondulada) do
B t para o C.
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O horizonte A com pequena espessura, apresenta-se normalmente bastante
erodido, encontrando-se mesmo, em maior numero dos perfis, espessura de 2 a
10cm. As suas cores, quando ümido, säo: bruno avermelhado, bruno avermelhado
escuro e bruno escuro, matiz de 5YR a 10YR, com valores.de 3 a 4 e cromas de 2
a 5. É urn horizonte quase sempre com téxtura franco-arenosa com cascalho ou
cascalhenta (por vezes com calhaus); estrutura normalmente maciça e raramentc
fraca pequena a média blocos subangulares; poros pequenos variando de poucos
a muitos. A consistência, quando seco, varia de ligeiramente duro a muito duro,
quando ümido é muito friâvel ou friâvel, quando molhado é nâo plâstico e näo
pegajoso ou ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso.
O horizonte B t , com 20 a 50 cm de espessura, apresenta normalmente cores
bruno avermelhado, bruno avermelhado escuro e bruno escuro, matizes 5YR e
7,5YR, valores e cromas de 3 a 4 para p solo ûmido; raramente ocorre coloraçao
variegada, com predominio de bruno escuro (7,5YR 3/2) e bruno avermelhado
(5YR 3,5/4). A textura varia de franco-argilo-arenosa a argila. A estrutura normalmente é moderada a forte, média a grande prismâtica, composta de moderada
a forte blocos angulares. É um horizonte com poros pequenos variando de poucos
'a comuns; apresenta-se muitas vezes, com "slickenside" na parte baixa do horizonte B t ; a consistência varia de muito duro a extremamente duro quando seco,
de firme a extremamente firme quando ümido e de plâstico e pegajoso a muito
plâstico e muito pegajoso quando molhado.
O horizonte C, de espessura média em torno de 20 cm, tern cores normalmente bruno e bruno escuro, matiz 7,5YR (por vezes 10YR), valores e cromas de
2 a 4; apresenta-se raramente com uma coloraçao variegada onde predominam
cores bruno escuro, bruno olivâceo e o bruno avermelhado, com matizes variando
desde 5YR até 2,5Y e valores e cromas de 2 a 5. A textura geralmente encontrada
é franco-argilo-arenosa com cascalho; estrutura prismâtica composta de blocos
angulares, sendo normalmente fraca ou moderada quanto ao grau de desenvolvimento e variando de média a grande quanto ao tamanho. A consistência é semelhante a do horizonte B t . Muitos perfis apresentam "slickenside" neste horizonte.
Com relaçâo as propriedades fisicas, verifica-se na composiçâo granulométrica desfes solos a existéncia de fraçôes maiores que 2 mm de diâmetro, constituidas por cascalhos e calhaus, onde os primeiros aparecem em proporçôes significativas, pelo menos no horizonte A, onde variam de 5 a 20%, decrescendo para 2
a 8% nos horizontes B t e C.
A fraçâo areia (grossa + fina), geralmente com seus menores valores no horizonte B t , onde variam de 14 a 33%, apresenta para os horizontes A e C variaçâo
de 25 a 39% e, de modo gérai, a fraçâo areia grossa é maior que a fraçâo areia
fina nos horizontes B t e C. A fraçâo silte, de modo gérai, é maior nos horizontes
A e C. A sua variaçâo no horizonte A é de 12 a 26%, no B t de 7 a 19% e de 11 a 22%
no C. A argila total com seus maiores teores (31 a 47%) no horizonte B t , varia de
8 a 20% no A e de 27 a 32% no C.
A relaçâo silte/argila, que no horizonte A varia de aproximadamente 1,00 até
valores ligeiramente maiores que 2,00, no horizonte B t alcança valores da ordern
de 0,30 a 0,68 e cerca de 0,44 a 0,77 no horizonte C. Os maiores valores situam-se
no A e os menores no C. A argila natural, com suas maiores percentagens (13 a
41%) no horizonte B t , varia de 6 a 11% no A e de 9 a 28% no C. O equivalente de
umidade, também com seus maiores valores no horizonte B t , de 19 a 27g de âgua
por 100g de terra fina, varia de 9 a 16g no A e de 18 a 22g no C.
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Quanto as propriedades quimicas, estes solos apresentam reaçâo praticamente neutra, ocorrendo, por vezes, reaçâo moderadamente âcida no horizonte
superficial, ou moderadamente alcalina no horizonte C. Assim, possuem pH variando de 5,9 a 8,0, podendo ser maior no horizonte A ou C. Os teores de carbono
orgânico sào normalmente baixos em todos os horizontes e variam de 0,50 a 1,00%
ou pouco mais no A, de 0,33 a 0,58% no B t e de 0,23 a 0,45% no C. A relaçâo C/N,
mais ou menos uniforme em todo o perfil, varia em torno de 9, ocorrendo algumas vezes, no horizonte C, valor 7.
No complexo sortivo os cations trocâveis câlcio e magnésio destacam-se consideravelmente dos demais, sendo os valores de câlcio maiores que os de magnésio. Eles aumemain, de modo considerâvel, do A para o B t e a soma deles, neste
ultimo horizonte, varia de 17,3 a 26,3mE/lC0g de terra fina. O sódio trocâvel varia
de 0,06 a 0,17mE/100g de terra fina no A, de 0,23 a 1,39 mE no B t e de 0,70 a 1,88
mE no C.
No que diz respeito aos sais solüveis n'âgua (parte referente ao sódio), constatou-se valores para o horizonte B t variando de 0,1 mE a aproximadamente 1,0
mÈ/lOOg de terra fina. A saturaçâo com sódio aumenta com a profundidade e apresenta variaçâo média de 1 a 3% no A, 2 a 6% no B t e 3 a 10% no C. Na pasta
de saturaçâo a condutividade elétrica do extrato dada em mmhos/cm a 25°C, varia
nos horizontes B t e C de 1,0 a 3,0, enquanto a âgua de saturaçâo apresenta valores
de 45 a 55%, para os mesmos horizontes.
A soma de bases permutâveis (S) é al ta e aumenta do A para o C, ou pode
crescer do A para o B t sofrendo ligeira diminuiçâo no C. A variaçâo média de seus
valores é da ordern de 5,8 a 9,OmE/100g de terra fina no A, de 18,5 a 29,6 mE no
B t e de 22,1 a 29,5 mE no C. O perfil descrito na ârea de Jataûba apresenta-se com
valores menores: 8,0, 18,5 e 18,0 mE para os horizontes A, B t e C, respectivamente.
A capacidade de permuta de cations (T) é muito alta nos horizontes B t e C, com
variaçâo semelhante a da soma de bases (S). Apresenta valores da ordern de 6,6
a 10,2 mE/lOOg de terra fina no A, de 24,0 a 30,8 mE no B, e de 22,1 a 29,5 mE no
C. No muniçipio de Jataûba aparecem valores mais baixos, da ordern de 9,0 mE
no horizonte A, 18,5 mE no horizonte B t e 18,0 mE no horizonte C. O valor T, após
correçâo para carbono, aumenta com a profundidade e varia de 29 a 73 mE/lOOg
de argila no A, 48 a 85 mE no B, e 56 a 100 mE no C. A saturaçâo de bases (V%)
é elevada, predominantemente dà ordem de 100% em todos os horizontes, podendo
ocorrer valores menores nos horizontes A e/ou B t .
O fósforo apresenta seus menores valores no horizonte B t e sua variaçâo é da ordem de 0,02 a 0,08% nos horizontes A e C e de 0,02 a 0,04% no horizonte
B t . O fósforo assimilâvel varia de baixo até alto. Seus valores sâo da ordem de
3 a 45 ppm no horizonte A, de 1 a 6 ppm no horizonte B t e de 15 a 22 ppm no horizonte C. Em alguns perfis estes valores nos horizontes A e C baixam, variando
entre 9 e 3, como no perfil descrito na ârea de Jataûba.
A relaçâo molecular Ki é alta. De modo gérai varia de 3,00 a 4,00, encontrando-se geralmente, menores valores nos horizontes A e/ou B t . A relaçâo molecular Kr geralmente com seus menores valores no horizonte superficial (por vezes B t ) varia, de modo gérai, de 2,00 a 2,70. A relaçâo molecular Al2O3/Fe2O3 é
baixa, seus maiores valores se encontram no horizonte B t e variam, em todo o
perfil, de 2,50 a 2,60.
Na composiçâo mineralógica das fraçôes areia e cascalho da maioria dos
perfis analisados, nota-se a predominância do quartzo sobre os demais componentes. Na fraçâo cascalho o quartzo, que constitui a maior percentagem, se apre190

sehta, por vezes, hialino e/ou leitoso com aderência de óxido de ferro, com gräos
corroi'dos e/ou triturados. Após o quartzo, sâo encontrados como principais componen tes: quartzo com incrustaçôes de anfibólio e muscovita, feldspato potâssico
(alguns com aderência ferruginosa), concreçôes magnetiticas com aderência de
quartzo e feldspato, concreçôes ferruginosas, concreçôes manganosas, concrecöes
argilo-humosas e mica. Na fraçâo areia, o quartzo pode apresentar-se com verniz
ferruginoso, hialino, com gräos triturados, corroi'dos ou com faces adoçadas e os
seus valores, vartenco de 75 a 99%, constituem o componente principal desta fraçâo. Além do quartzo, aparecerr também com destaque, o anfibólio e o feldspato
(2(J% ou pouco mais), a biotita (2 a 4%), a ilmenita e outros. De modo gérai estes
solos apresentam boa réserva de minerais primârios facilmente decomponiveis
capazes de liberar nutrientes para as plantas.
Esta classe — BRUNO NÄO CÂLCICO vértico, apresenta duas fases:
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; e
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
DESCRIÇAO DAS FASES
26.1 — BRUNO NAO CALCICO vértico fase caatinga hipoxerófila relevo suave
ondulado.
Os solos desta unidade constituem o 2." componente da associaçâo PL3.
Material originârio — Saprolito de gnaisse com hornblenda, biotita-gnaisse,
referidos ao Pré-Cambriano (CD). Verifica-se em grande parte da area influência
de cobertura pedimentar pouco espessa de material arenoso no desenvolvimento
do horizonte A.
Relevo — Predominantemente suave ondulado, formado por vales secos abertos, com altitudes normalmente entre 400 e 600 métros.
Clima — Segundo Koeppen ocorre o tipo climâtico BSs'h', correspondendo
na classificaçâo de Gaussen ao bioclima 3bTh. Indice xerotérmico entre 100 e 150,
com 5 a 6 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern de
650 a 750 mm.
Vegetaçâo — Prédomina a caatinga hipoxerófila. Para noroeste da area tornase mais seca e a caatinga tende para hiperxerófila.
Consideraçoes gérais sobre

utihzaçào.

A maior parte da ârea destes solos é ocupada com vegetaçâo natural de caatinga que é aproveitada com pecuâria extensiva em condiçôes precârias. O restante da ârea é cultivada com algodâo, milho, feijâo e palma forrageira.
A principal limitaçâo ao uso agricola destes solos decorre da falta d'âgua que
é forte na regiâo. Além disso, sâo muito susceptiveis a erosâo.
As culturas do algodâo arbóreo e da palma forrageira deveriam ser intensiHcadas e racionalizadas nas âreas destes solos, bem como culturas de subsistência
de ciclo bem curto. Em face da grande susceptibilidade à erosâo o controle da
mesma deve ser intensivo nestes solos. O uso com pecuâria deve ser feito de maneira racional, inclusive com réserva de forragens para o perîodo seco.
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26.2 — BRUNO NAO GALCICO vértico jase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
Os solos desta unidade constituem o 1." componente das associaçôes NC8 e
NC9, entram comb 2." componente das associaçôes PL7 e SS2, fazendo parte ainda
da associaçâo NC2 como 3." componente.
Material originärio — Geologicamente referida ao Pré-Cambriano (B) e
(CD), a area destes solos apresenta as seguintes rochas: biotita-gnaisse, metadiorito, xisto biotitico-quartzo feldspatizado, gnaisse com hornblenda e biotita e
plagioclâsio-gnaisse listrado com biotita. O saprolito destas rochas constitui o material originärio destes solos, com influência em grande parte da area de material
arènoso de cobertura pedimentar na parte superficial.
Relevo — A ârea apresenta superficie de topografia ppuco movimentada,
constituîda por colinas de encostas com dezenas de métros e vales secos abertos,
caracterizando um relevo suave ondulado (fig. 85). Errî algumas partes, principalmente em trechos de contacto com os solos da classe Bruno Näo Câlcico o relevo
apresenta formas mais movimentadas. As altitudes variam de 280 a 600 métros,
sendo com mais freqiiência de 400 a 600 métros.
Clima — É tipicamente semi-ârido quente. Ocorre com mais freqiiência o
tipo BSw'h' da classificaçâo de Koeppen, apresentando também muitas areas com
o BSs'h'. Ocorre ainda o BSw'h'. Na classificaçâo de Gaussen ocorrem os bioclimas 4aTh, 3aTh, 3bTh e 3cTh, além de uma reduzida ârea com 2b. Os bioclimas 4aTh e 3aTh influenciam a maior parte da ârea. Indice xerotérmico de 150
a 200 e 7 a 9 meses secôs. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais podem
variar dos 350 aos 750 mm, sendo mais fréquentes entre 400 e 600 mm.
Vegetaçao — Ocorre nas âreas destes solos a caatinga hiperxerófila que no
municipio de Belém de Sâo Francisco apresenta-se aberta e com porte bem mais
reduzido (fig. 85), freqüentemente arbustivo.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

A maior parte da ârea destes solos esta ocüpada pela vegetaçao natural de
caatinga hiperxerófila que é aproveitada com pecuâria extensiva em condiçoes
muito precârias. Pequenas âreas sâo cultivadas com algodäo arbóreo, palma forrageira, milho e feijâo.
A grande limitaçâo ao uso agricola destes solos decorre da falta d'âgua
que é muito forte, tendo em vista que a regiâo é tipicamente semi-ârida, com
precipitaçôes pluviométricas escassas,. irreguläres e periodo seco que atinge 10
meses. Além disso, sâo solos muito susceptîveis à erosâo, podendo apresentar
pedregosidade superficial ou dentro do horizonte A.
A utilizaçao destas âreas com pecuâria poderia ser melhorada com a intensificaçâo da cultura da palma forrageira, introduçâo de novas forrageiras
resistentes a seca, capineiras irrigadas e réserva de forragens para o periodo
seco. A cultura do algodâo arbóreo também poderia ser melhorada nestas âreas.
Em face de grande ârea destes solos estar situada as margens do rio Sâo
Francisco, deveriam sei" feitos estudos mais detalhados para verificar a possibilidade dos mesmos serem irrigados, porém deve-se levar em consideraçâo os
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Fig. 83
Aspecto tfpico de
corte mostrando perfil ao natural de
BRUNO NÄO CÄLCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo
suave ondulado.

Fig. 84
Aspecto de erosäo laminar severa e em sulcos em area de BRUNO NAO
CÄLCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave
ondulado {Associaçâo NC8). Munici'pio de Belém de Sao Francisco.

Fig. 85
Relevo e vegetacäo de BRUNO NÄO CÂLCICO vértico fase pedregosa
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado (Ärea de associacäo NC8).
Munici'pïo de Belém de Säo Francisco.

Fig. 86
Perfil ao natural de PLANOSOL SOLÔDICO com A fraco fase caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado (Area da associaçao PL2). Municfpio de
Caruaru.

Fig. 87
Corte mostrando detalhes de estrutura de PLANOSOL SOLÖDICO com A
fraco fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado (Area da associacao
PL6). Munici'pio de Arcoverde.

Fig. 88
Em primeiro piano relevo e uso (cultura de milho) em area de PLANOSOL
SOLÖDICO com A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado
{Associacao PL2}. Ao fundo podem ser vistas elevacöes (serra Negra)
correspondentes as associaçoes PE11 e PE14. Munici'pio de Bezerros.

Fig. 89
Aspecto ti'pico de corte de estrada e relevo da unidade PLANOSOL
SOLÔDICO A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado (Ärea
da associacäo PL6). Munici'pio de Arcoverde.

Fig. 90
Perfil de PLANOSOL SOLÔDICO
com A moderado fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. Munici'pio
de Bom Jardim.

teores de sódio trocâvel, que nestes solos podem ser até médios nas partes mais
profundas dos perfis, os quais aumentam, quando é fei ta uma irrigaçâo .mal conduzida, podendo inutilizâ-los para agricultura.
Deve-se alertar também que o uso agricola destes solos requer sempre intenso controle da erosâo.
27 — PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco.
Compreende solos com horizonte B textural, argila de atividade alta (valor T no horizonte B t para lOOg/argila, após correçâo para carbono, normalmente maior que 30 mE e menor que 80mE), mudança textural abrupta, saturaçâo
com sódio trocâvel (100Na+/T) normalmente entre 6 e 15% no horizonte B e/ou
C, com horizonte subsuperficial que mostra feiçôes associadas com umidade
(mosqueado e/ou cores de reduçâo). Sâo solos com alta saturaçâo de bases, que
ocorrem em âreas de cotas mais baixas, principalmente da zona do Agreste. É
caracteristico haver um excesso de umidade no curto perïodo chuvoso e um
extremo ressecamento no longo pen'odo seco.
Apresentam perfis com profundidade média em torno de 70 cm, tendo geralmente em seus horizontes mais superficiais regular quantidade de cascalho e
calhaus de quartzo e apresentando, nos periodos secos, um fendilhamento caracteristico nos horizontes B t e C onde, também, é comum a presença de pequenos
pontos amarelo-esbranquiçados de feldspato em decomposiçâo. Sâo solos moderadamente âcidos na superficie a praticamente neutros nos horizontes subsuperfi-'
ciais, imperfeitamente drenados e que apresentam erosâo laminar ligeira a moderada, podendo verificar-se em certas âreas, erosâo em sulcos repetidós ocasionalmente ou com freqiiência. A relaçâo textural B/A varia de 1,5 até aproximadamente 5,0, o que bem mostra a concentraçâo de argila no horizonte B t .
A sua disthbuiçâo geogrâfica se faz por quase toda a zona fisiogrâfica do
Agreste. Ocorre ainda, em menores proporçôes, no im'cio da zona fisiogrâfica do
. Sertâo.
Sào encontrados normalmente em âreas do Pré-Cambriano (CD) e de Plutônicas Âcidas. O material de origem é constituido por saprolito de milonitognaisse, biotita-gnaisse, gnaisse granitico, quartzo-feldspato-biotita xisto, granodiorito gnaissificado, granito gnâissico e granito metassomâtico cataclâstico, com
influência de cobertura poüco espessa de material arenoso no desenvolvimento do
horizonte A.
Estes solos ocorrem em relevo predominantemente suave onduladó e piano,
sendo raramente ondulado. As vertentes, ligeiramente convexas, apresentam derlividades normalmente até 5% e formam vales abertos. As altitudes predominantemente estào compreendidas entre 300 e 600 métros, mas podem variar desde
pouco mais de 150 métros até cerca de 800 métros.
O clima prédominante na ârea, segundo a classificaçâo de Koeppen é o
BSs'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen ocorrem os bioclimas 3cTh, 3bTh e
3aTh, sendo o primeiro mais importante em extensào. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam comumente de 450 a 800 mm.
A ârea de ocorrência destes solos acha-se relacionada com caatinga hipoxerófila predominantemente e hiperxerófila em menor proporçâo.
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Apresentam perfis cuja scqüéncia de horizontes é A, B, e C, onde o A transita de maneira abrupta e plana para o B t e este geralmente clara e ondulada
para o C.
O horizonte A, com baixo teor de matéria orgânica e pequena espessura
(na maioria com 10 a 20cm), possui cores, quando seco, relativamente claras.
Pode compreender A u , AJi; e A2. Este, quando presente, é arenoso e de pequena
espessura (2-3cm). Quando umido, apresenta as seguintes cores: bruno, bruno
escuro, bruno Amareîado escuro, bruno acinzentado e bruno acinzentado muito
escuro, com matiz 10YR, valor 3 e croma 3 a 4; textura normalmente franco-arenosa com cascalho; estrutura fraca em blocos subangulares, pequena a média ou
maciça; consistência desde ligeiramente duro a muito duro, friâvel a muito friâvel, nâo plâstico e nâo pegajoso ou ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso.
O horizonte B t , com profundidade média variando de 10 a 30 cm apresenta,
quando ûmido, as seguintes cores principais: bruno acinzentado (2,5Y 5/2), bruno
olivâceo (3,5Y 4/4) e bruno forte (7,5YR 5/6), normalmente apresentam mosqueado abundante médio e distinto ou difuso, bruno amareîado (10YR 5/8) e bruno
amareîado escuro (10YR 4/4) e mosqueado comum, médio e distinto bruno (7,5YR
4/4). É um horizonte cujas texturas variam do franco-argilo-arenosa com cascalho
até argila com cascalho; estrutura moderada média a grande prismâtica (fig. 87)
composta de moderada média a grande blocos angulares e subangulares; extremamente duro, firme, plâstico e pegajoso ou muito plâstico e muito pegajoso.
O horizonte C apresenta textura mais leve que o B t , muitos materials primârios facilmente decompönïveis e cores bruno amareîado escuro (10YR 4/4 ou
' 5/4), bruno olivâceo claro (2,5Y 5/6) e olivâceo (5Y 5/3), ou coloraçâo variegada
composta por cores brunadas de matiz 1,5Y, valor 4 e croma variando de 2 a 4.
No que diz respeito as propriedades ffsicas, verifica-se na composiçâo granulométrica destes solos, a existência de fraçôes maiores que 2 mm de diâmetro,
constitufdas por cascalhos e calhaus, das quais apenas a primeira fraçâo encontra-se em quantidade significativa dentro do solo. Suas percentagens variam bastante, indo desde 1% até 29%, situando-se porém, os seus maiores valores nos horizontes A e C.
•
Entre as areias prédomina a fraçâo areia grossa sobre a fraçâo areia fina,
com valores aproximados de 30 a 50% rjo A e de 17 a 40% no B t e C. Percentagens
menores, 20 a 30% no A e 10 a 20% ho B t e C, representam a fraçâo areia fina.
Os valores para siltc, mais ou menos uniformes nos horizontes A e C, sofrem ligeiro decréscimo no B t . A variaçào de 15 a 30% représenta a maioria destes valores em todos os horizontes. A argila total apresenta normalmente no horizonte A valores que vâo de 8 a 10% (quase sempre em torno de 12%), de 32 a
38% no B t e de 20 a 30% no C. A relaçâo silte/argila varia de 1,50 a 2,50 no A e
de 0,20 a 1,00 nos horizontes B t e C.
As percentagens para argila natural variam de 5 a 13% no horizonte A
e de 18 a 40% no B t e C, aproximadamente. O grau de floculaçâo é baixo e varia
de 10 a 40% no A, de 5 a 40% no B t e de 0 a 30% no C. Quase sempre, porém,
decresce com a profundidade. O equivalente de umidade varia de 8 a 15g de âgua/
100g de terra fina no horizonte A e de 20 a 35g nos horizontes B t e C.
Quanto as propriedades quîmicas, estes solos apresentam reaçâo desde moderadamente âcida até praticamente neutra, aumentando o pH, quase sempre, com
a profundidade. Na sua maioria, valores de 5,5 a 6,5 representam o A, de 5,5 a
7,0 o B, e de 6,5 a 7,5 o C onde, por vezes, aparecem valores pouco mais altos.
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O carbono orgânico é baixo e apresenta valores mais comuns da ordem de
0,50 a 0,80% no A, decrescendo nos horizontes B t e C para valores compreendidos
entre 0,15 a 0,55%. A relaçâo C/N, com seus maiores valores no horizonte superficial, onde varia de 8 a 12,. apresenta para os horizontes B t e C valores que vâo
de 5 a 9.
A soma das bases permutâveis (S) é alta nos horizontes B t e C. Varia de
2,0 a 9,0 mE no A, de 12 a 24 mE no B t e de 20 a 28 mE no C, valores estes para
100g de terra fina. Estes resultados nâo incluem a parte solûvel n'âgua, que para
0 sódio varia, nos horizontes B t e C, entre 0,25 e 2,00mE/100g de terra fina. Os valores mais comuns porém, estâo compreendidos entre 0,20 e 0,60mE/100g de terra
fina. Nâo foi constatada a presença de carbonatos.
A saturaçâo com sódio (100 Na+/T) varia comumente de 6 a 10% nos horizontes B t e/ou C e a percentagem de âgua na pasta saturada varia dentro do perfil
de 35 a 60%, situando-se os maiores valores no horizonte B t . A condutividade elétrica do extrato da pasta saturada varia de 1,0 a 2,0 mmhos nos horizontes A e B ,
e de 1,0 a 5,0 mmhos no horizonte C.
Oss valores para a capacidade de permuta de cations (T) variam de 4,0 a
10,0mE/100g de terra fina no A e de 10,0 a 30,0 mE no B t e C, onde sào sempre
altos. A saturaçâo de bases (V%), apresentando valores de médios a altos em
todo o perfil, variando de 40 a 100% no A, de 60 a 100% no B t e de 90 a 100%
no C.
Os resuîtados mais comuns encontrados para o fósforo situam-se entre
0,01 e 1,00%. O fósforo assimilâvel varia de baixo a alto, sendo seus valores de
1 a 30ppm, podendo raramente superar 30ppm.
A relaçâo molecular Ki apresenta valores médios a altos, variando de 2,50
a 4,00 no A, de 2,50 a 5,00 no B, e de 3,00 a 5,50 no C. A relaçâo molecular Kr,
de modo gérai, apresenta todos os seus valores compreendidos entre 2,00 e 3,00.
A relaçâo molecular Al.,O,!/Fe.,O3 varia de 1,50 a 4,50.
A anâlise mineralógica das fraçôes calhaus, cascalho e areia, révéla que quase sempre, a ccmposiçâo dos calhaus é de 100% de quartzo com impregnaçâo de
feldspato. Na composiçâo mineralógica da fraçâo cascalho, entram como principals componentes o quartzo (gràos hialinos, corroidos, triturados, leitosos, quase
sempre com aderência ferruginosa) e o feldspato (quase sempre potâssico), cujos
valores variam inversamente, diminuindo'o quartzo e aumentando o feldspato, à
medida que aumenta a profundidade. O feldspato algumas vezes atinge valores
iguais ou superiores aos valores do quartzo (50% ou mais). Valores em torno
de 1% representam, nesta fraçâo, a ilmenita, a hornblenda e a mica. Na fraçâo
areia, as maiores percentagens sâo para quartzo e feldspato. Os valores para
hornblenda, ilmenita e mica, variam de 1 a 5%. Sao solos, pois, que apresentam
boa réserva de minerais primârios facilmente decomponiveis, capazes de liberar
elementos ûteis aos végétais, principalmente pela presença de feldspato potâssico.
Esta classe — PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco, possui très fases relacionadas a sèguir:
fase caatinga hipoxerófila releva suave ondulado;
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e
fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
195

*

DESCRIÇÂO DAS FASES

27.1 — PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hipoxcrófila relevç suave
ondulado.
Ocorrem isoladamente constituindo a unidade de mapeamento PL1, como
1.° componente das associaçôes PL2 e PL3 e ainda como 3° componente das associaçôes Re4 e REd3.
Material originârio — Saprolito de rochas do Pré-Cambriano (CD) ou de PIutônicas Âcidas, sendo constatadas com grande freqüência, as seguintes: granito
gnâissico, gnaisse com biotita, gnaisse granitico com anfibólio, granito pórfiro e
milonito-gnaisse, havendo influência, normalmente, de cobertura pouco espessa de
material arenoso no desenvolvimento do horizonte superficial.
Relevo — Predominantemente suave ondulado (figs. 36 e 88) mas apresentando-se, algumas vezes, âreas planas. As altitudes variam de 150 a 700 métros, mas
localmente representando as cotas mais baixas, o que corresponde, geralmente,
aos vales de rios e riachos.
Clima — BSs'h' da classificaçâo de Koeppen. Segundo Gaussen ocorrem os
bioclimas 3cTh e 3bTh, abrangendo uma variaçâo do indice xerotérmico entre 40
e 150 e com numero de meses secos 5 a 6. As precipitaçôes pluviométricas médias
anuais variam comumente entre 550 e 800 mm.
Vegetaçâo — É do tipo caatinga hipoxerófila jâ em grande parte substituîda
por diversas culturas e pastagens com gramineas naturais (capim milhâ) ou artificiais.
Consideraçôes gérais sobre utïlizaçào.
A principal utilizaçâo agrîcola destes solos é corn pecuâria, tanto nos campos de gramineas espontâneas instalados após a retirada da vegetaçâo natural,
como em pastos artificiais. Algumas âreas sâo cultivadas com milho (fig. 88), algodâo, palma forrageira (fig. 36) e feijâo.
As principais limitaçôes ao uso agricola destes solos decorrem da falta d'âgua
no periodo seco e do pequeno excesso de umidade no curto periodo de chuvas.
Além disso, as condiçôes ffsicas do horizonte B sâo pouco favorâveis ao desenvolvimento das rafzes. Deve-se considerar também a presença de sódio trocâvel, cuja
saturaçâo varia de 6 a 15% nos horizontes subsuperficiais.
Sâo mai' indicados para aproveitamento com pecuâria. Entretanto, para
isto sâo necessârias algumas medidas, destacando-se o melhoramento das pastagens com a introduçào de novas forrageiras adaptadas a um longo periodo de
estiagem, intensificaçâo da cultura da palma forrageira, instalaçâo de capineiras
e réserva de forragens para a época seea.
27.2 — PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave
ondulado e ondulado.
Ocorrem como 1.° componente da associaçâo PL4 e como 2.° da. Re7.
Material originârio — A ârea destes solos é referido ao Pré-Cambriano (CD),
onde se destacam as seguintes rochas: gnaisse granitico com anfibólio, milonitognaisse, quartzo-feldspato-biotita xisto, granodiorito gnaissificado. Ocorem também
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Plutónicas. Äcidas, cónio granîto gnâissico e granito metassomätico cataclasticö.
O saprolito destas rochas, com influência de cobertura pouco espessa de material
arenoso na parte superficial, constitui o material de origem destes solos.
Relevo — Suave ondulado e ondulado, havendo, porém, nitida predominância
do primeiro sobre ó segundo nas areas onde tais solos têm, como primeiro componente da associaçâo, os Solos Litólicos Eutróficos com A fraco. As altitudes variam dos 180 até os 750 métros, com mais freqiiência entre 200 e 400 métros.
Clima — Ë do tipo BSs'h' da classificaçâo de Koeppen. Segundo Gaussen
ocorrem os bioclimas 3cTh e 3bTh, com variaçâo do indice xerotérmico entre 40
e 150 e numéro de meses secos em torno de 5. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais sâo da ordern de 600 a 750 mm.
Vegetaçäo — Predomïnio de caatinga hipoxerófila.
Consideraçoes gérais sobre utilizaçao. •
A maior parte da area destes solos é aproveitada com pecuaria. Cultivamse alguma palma forrageira, milho, feijâo e algodâo. De um modo gérai as consideraçoes feitas para a unidade précédente sâo validas para estes solos, exceto com
relaçâo ao controle da erosâo que deverâ ser intenso nas âreas onde o relevo é
ondulado, notadamnte quando nelas'sâo feitas culturas anuais.
27.3— PLANOSOL SOLÓDICO corn A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Constituem o 1.° componente das associaçôes PL5, PL6 e PL7, ocorrendo
como 3.° na associaçâo REe4.
. Os soïos desta unidade ocorrem em âreas mais secas que as anteriores e
quase sempre dissecadas por alguns rios, como o alto Ipojuca com seus afluentes.
Material originârio — Sendo referidos à âreas do Pré-Cambriano (CD) ou
de Plutônicas Âcidas, estes soJos têm o seu material de origem proveniente do saprolito de gnaisse, miionito-gnaisse, granito gnâissico (migmatizado) e biotita-granito entre outras. Verifica-se também influência de cobertura de material arenosono desenvolvimento do À.'
Relevo — Predominantemente suave ondulado (fig. 89), apresentando vales
secos abertos e também âreas planas. Exceçâo é feita à ârea do Ipojuca, onde
o vale apresenta-se encaixado entre duas serras nos limites com a Paraiba. As
altitudes variam dos 300 aos 800 métros.
Clima — BSs'h' segundo Koeppen. Na classificaçâo de Gaussen ocorrem os
bioclimas 3aTh, 3bTh e 3cTh. Numéros de meses secos de 5 a 7 e indice xerotérmico de 40 a 200. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de 450
a 700mm.
Vegetaçao — Caatinga hiperxerófila densa ou pouco densa.
Consideraçoes gérais sobre' utilizaçao.
A maior parte da ârea destes solos esta coberta pela vegetaçao natural de
caatinga.que é aproveitada com pecuâria extensiva em condiçôes precârias. Verificam-se também • algumas culturas de palma forrageira e pequenas parcelas com
algodâo-arbóreo, milho e feijâo.
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Como principals limitaçôes ao uso agricoia destes soios destacam-se: iimitaçâo- muito forte pela falta d'âgua, extremo ressecamento, ligeiro excesso d'âgua
no curto periodo chuvoso e mâs condiçôes fïsicas. Deve-se considerar também que
a saturaçâo com sódio trocâvel (100 Na+/T) nestes solos pode chegar até 15%
nos horizontes subsuperficiais.
28 — PLANOSOL SOLÓDICO com A moderado.
Compreende solos que foram diferenciados da unidade précédente (Planosol
Solódico com A fraco), por apresentarem horizonte A moderadamente desenvolvido
(fig. 90).
Distribuem-se pelos municipios de Surubim, Bom Jardim, Joâo Alfredo, Bom
Conselho, Bonito e Brejo da Madré de Deus.
Sâo desenvolvidos a partir de rochas do Pré-Cambriano (CD), de Plutônicas
Âcidas e outras, tendo sido constatadas as seguintes: granito pórfiro metassomâtico de composiçâo monzonitica, hornblenda-granito, tonalito enriquecido em pórfiros de feldspato potâssico e gnaisses. De um modo gérai verifica-se influência
de cobertura de material arenoso no desenvolvimento do A.
O relevo é predominantemente suave ondulado e suas encostas, com declividade de 3 a 8%, formam vales abertos normalmente. As âreas mais próximas da
zona do.Litoral e Mata podem apresentar um relevo ondulado. As altitudes variam
dos 250 até os 700 métros.
O clima pode ser do tipo As' ou entào BSs'h', da classificaçâo de Koeppeu.
Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde apenas ao bioclima 3cTh, com
indice xerotérmico entre 40 e 100 e 4 a 5 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais normalmente estâo compreendidas entre 700 e 800 mm, poréin
ocorrem precipitaçôes menores.
A vegetaçâo é do tipo caatinga hipoxerófila ou floresta caducifólia. Atualmente esta vegetaçâo encontra-se quase totalmente substituida por culturas diversas. Em pequena area, nas imediaçôes de Fazenda Nova, ocorre uma caatinga
semelhante à hiperxerófila.
Estes solos apresentam horizonte A variando de 20 até 100 cm de espessura,
podendo compreender A ]l; Ai>, A., e Aa, sendo a transiçao para o B t quase sempre
plana ou ondulada e abrupta. O horizonte A, quando ümido, apresenta cores bruno
acinzentado muito escuro, bruno acir.:;cntado escuro e bruno muito escuro, matiz
10YR, valor e croma variando de 2 a 3. É predominantemente de textura francoarenosa (por vezes com cascalho ou cascalhenta); de estrutura fraca pequena a
média blocos subangulares ou maciça; com muitos poros pequenos e poucos médios e grandes; sendo duro a muito duro, friâvel, nào plâstico e nâo pegajoso a
ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso a sua consistência. O horizonte A.,,
quando presente, tem espessura de 20 a 30 cm e quando comparado ao horizonte
Aj, tern cores mais, ciaras, com valores maiores (4 a 5), estrutura maciça ou grâos
simples, .com como consistência solto ou macio quando seco, solto ou friâvel
quando ümido e nâo plâstico e nâo pegajoso quando molhado.
Apresentam reaçào desde âcida até praticamente neutra (pH varia de .5,0 a
7,7 no A e de 5,0 a 7,0 no B t e C); têm valores para silte de 20 a 30% no A, 10
a 25% no B t e em torno de 20% no C. Normalmente apresentam valores baixos
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para o fósforo assimila vci ( l a 8ppm), porém em aiguns perfis os teores podem
chegar a 120 ppm no horizonte C. Na ârea de contacte com a zona do Litoral e
Mata do Estado, a saturaçao com alumi'nio, que geralmente nào vai além de 1%,
pode alcançar percentagem de 20%.
Os solos desta classe — PLANOSOL SOLÓDICO com A moderado, compreendem duas fases relacionadas e descritas a.seguir:
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado; e
jase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
DESCRIÇAO DAS FASES
28.1 — PLANOSOL SOLÓDICO com A moderado fase floresta caducifólia relevo
suave ondulado.
Constitui o 1.° componente das associaçôes PL8 e PL9.
Material origindrio — Saprolito de gnaisses do Pré-Cambriano (CD) e de
Plutônicas Äcidas (granitos), com influência de cobertara de material arenoso no
desenvolvimento do horizonte A.
Relevo — Suave ondulado com vales abertos e vertentes de dezenas de metros.
Clima — Ocorre com mais freqüência o As' da classificaçâo de Koeppen.
Em menor proporçâo aparece o BSs'h'. Segundo Gaussen, corresponde ao bioclima
3cTh, com 4 a 5 meses secos e indice xerotérmico entre 40 e 100. Precipitaçôes
pluviométricas médias anuais ncrmalmente entre 700 e 800 mm.
Vegetaçao — Embora bastantt alterada e com muitas formacöes secundârias e culturas diversas, relaciona-se coin a floresta caducifólia. Em areas situadas
mais para oeste jâ aparece uma formaçâo com aspecto de caatinga hipoxerófila.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Estes solos säo utilizados principalmente com pecuâria, havendo trechos que
sào cultivados com milho, algodâo, feijào, palma forrageira e outros.
De um modo gérai sâo mais indicados para pastagens, porém, hâ necessidade de implantar e intensificar o aproveitamento dessas areas com novas forragciras, introduzïr. o sistema de capineiras e fazer réserva de forragens para o periodo seco, visto que a regiâo apresenta um longo periodo seco.
•
Além do problema da limitaçào pela falta d'âgua, estes solos säo muito
susceptfveis à erosäo, apresentam um ligeiro excesso d'âgua no periodo de chuvas e um forte ressecamento no periodo seco. Deve-se observar também que a
saturaçao com sódio trocâvel nestes solos varia de 6 a 15°/o nos horizontes subsuperfidais.
28.2 — PLANOSOL SOLÓDICO com A moderado fase caatinga hipoxerófila relevo
suave ondulado.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento PL10.

Material originärio — À area destes solos é referida ao Pré-Cambrîano (CD)
ê nela ocorrem também rochas Plutônicas Âcidas e outras. O saprolito de gnaisses,
hornblenda-granito, granito pórfiro metassomâtico de composiçào monzonitica e
tonalito enriquecido em pórfiros de feldspato potassico, com influência de cobertura pouco espessa de material arenoso no desenvolvimento do horizonte A,
constitui o material de origem destes solos.
Relevo — Em quase toda a ârea prédomina o relevo suave ondulado, só ocorrendo ondulado nos trechos em contacto com a zona do Litoral e Mata. Em compensaçào, formas bem mais suaves aparecem, até mesmo planas, na ârea de Fazenda Nova.
Clima — BSs'h' de Koeppen e 3cTh da classificaçâo de Gaussen. Indice xerotérmico entre 40 e 100 e 5 a 6 meses secos. Pluviosidade média anual da ordern
de 700 a 750 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hipoxerófila é a principal formaçào vegetal destes solos. Nos extremos leste da ârea, tal formaçào apresenta-se com fisionomia de
floresta caducifólia e para oeste torna-se aberta e rala.
. Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Sâo mais usados com pecuâria, além de culturas de algodào, palma forrageira, milho e feijäo. De um modo gérai as consideraçôes feitas para a unidade
précédente sâo validas para estes solos, levando-se em consideraçâo que as limitaçôes pela falta d'âgua sâo pouco mais fortes que nas âreas da unidade précédente .

29 — CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico com A fraco textura média.
Compreende solos com horizonte B incipiente ou câmbico (73) intermediârios para Latosol. Apresentam certo grau de evoluçao, porém nâo suficiente para
meteorizar totalmente minerais primârios de fâcil decomposiçâo, cQmo feldspatos,
biotita, hornblenda e outros.
Sâo solos muito porosos, acentuadamente drenados, que apresentam bastante similaridade morfológica com os Latosols, porém deles sâo diferenciados pelo
menor grau de evoluçao, o que pode ser constatado pelos teores médios a altos
de feldspato potassico na fraçâc areia, bem como a atividade da argua que é mais
alta que dos Latosols.
Sao solos de textura média, com gradiente textural entre 1,0 e 1,4, possumdo relativamente. elevado teor de silte, reaçâo variando de âcida à praticamente
neutra, aluminio trocâvel quase sempre ausente e saturaçâo de bases média a
alta.
Estes solos se distribuem principalmente na serra de Triunfo e adjacências. Ocorrem também em pequenas extensôes a noroeste de Carnaiba e ao sul da
chapada do Araripe. Sâo derivados de saprolito de granito, granito gnâissico e de
metamorfito de composiçào sienitica alcalina juntamente com granito. O relevo na
• ârea destes solos, em sua maior parte, apresenta-se forte ondulado ocorrendo também o ondulado, As altitudes variam de 450 a 1.180 métros..
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ô Clima, segundo Koeppen, corresponde aos tipos Cw'a, Àw' e BSwh'. hfa
classificaçâo de Gausser, corresponde aos biochmas 4cTh, 4bTh e 4aTh. As precipi
taçôes pluviométricas médias anuais vâo desde 650 até cerca de 1.200 mm.
Quanto à vegetaçâo, ocorrem as florestas caducifólia e subcaducifólia, coi"respondendo as âreas serranas mais ûmidas inclusas no Sertâo, ocorrendo também
a caatinga hipoxerófila dentro das âreas pediplanadas da zona do Sertâo do Araripe.
Estes solos, examinados até a uma profundidâde de 210 a 410cm+, apresentam o horizonte A algumas vezes compreendendo Ax e A3, ou simplesmente constituindo um Ap, seguido de horizonte (B), tendo um (Bj), (B2) e (B 3 ), sobrejacente ao horizonte C.
O horizonte Ax (ou o Ap) possui 10 a 28 cm de espessura, coloraçâo (do solo
ûmido) variando principalmente de vermelho escuro acinzentado, vermelho acinzentado a bruno avermelhado escuro, matiz entre 10R e 2,5YR, valor e croma de
3 a 4; textura variando de franco-arenosa a franco-argilo-arenosa; estrutura fraca
a moderada muito pequena a média granular; porosidade constituida por muitos
poros muito pequenos a pequenos, comuns a muitos médios e poucos a comuns
grandes; quanto à consistência, varia de macio a ligeiramente duro (quando seco)
de muito friâvel a friâvel (quando ümido) e de ligeiramente plâstico a plâstico e
de ligeiramente pegajoso a pegajoso (quando molhado); a transiçâo para o A3 ou
para o (Bx) pode ser plana ou ondulada, graduai ou clara.
O horizonte (B.,) ocorre numa profundidâde de 30 a 70 cm e pode compreender (B 2J ), (B22) e (B 23 ). Sua espessura varia principalmente de 1,0 a 2,5 métros. Quanto à coloraçâo, para o solo ûmido, verifica-se variaçâo desde vermelho
escuro até vermelho ou vermelho-amarelado, com matiz variando de 10R a 2,5YR,
valor de 3 a 4 e croma de 5 a 8; para o solo seco essas tonalidades se tornam ligeiramente mais claras, aumentando em 0,5 a 1 unidade para valor e/ou para croma.
Quanto à textura, verifica-se entre as classes franco-argilo-arenosa, franco-argilosa
e franco, podendo ser com cascalho na parte mais inferior. A estrutura se apresenta muito pequena a média granular e/ou em blocos subangulares, com aspecto
maciço poroso pouco coeso "in situ". Porosidade constituida de muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns a muitos médios e poucos a comuns grandes.
Quanto à consistência, verifica-se variaçâo de macio a ligeiramente duro para osolo seco, sendo geralmente muito friâvel quando ûmido e plâstico e pegajoso
quando molhado. As transiçôes sâo quase sempre planas e difusas entre os horizontes componentes do (B) e ondulada e gradual para o (B 3 ). Muitas raizes ocorrem no horizonte A1; diminuindo com a profundidâde, até raras no (B 23 ).
Como principals observaçôes. destacam-se: intensa atividade biológica principalmente no horizonte superior, formando krotovinas; blocos de rochas semiintemperizadas em meio à massa do solo; afloramentos rochosos em alguns lugares. mais altos das serras; cascalho e concreçôes pequenas (2-5 mm de diâmetro)
em todo o perfil, com maior concentraçâo na parte inferior do (B).
Com relaçâo as propriedades fisicas, sâo solos acentuadamente drenados e
com permeabilidade entre moderada e râpida. Sâo bastante susceptiveis à erpsâo,.
apesar de, sua capacidade de râpida e profunda infiltraçâo das âguas, devido principalmente ao seu relevo acidentado (principalmente forte ondulado), o que facilita o aparecimento de erosâo laminar moderada e severa normalmente ou mesmo
em sulcos repetidos ocasionalmente.
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Entre.as fraçôes grosseiras, o cascalho freqüentemente participa com Ô,S a
6% até o (B 2 ) e muitas vezes com maior variaçâo (2 a 14%) na parte mais inferior
do perfil, isto é, no (B3) e/ou C.
Na composiçao granulométrica foram constatados, predominantemente, os
seguintes valores para todo o perfil (notando-se um aumento de silte com
a profundidade): areia grossa 7 a 34%, areia fina 20 a 40%, silte 10 a 40% e
argila 18 a 32%. O teor de argila natural do horizonte superior situa-se geralmente
entre 8 e 16%, resultando num grau de floculaçâo principalmente entre 30 e 70%;
ehquanto no (B2) com mais freqüência o teor de argila dispersa (natural) é praticamente nulo, com o grau de floculaçâo entre 95 e 100% (podendo no entanto algumas vezes este percentual variar de 40 a 60%, devido aos 10 a .20% de argila
natural.
A relaçâo silte/argila no A1 (ou Ap) varia de 0,50 a 1,00, enquanto no (B.,)
esta entre 0,60 e 2,00. O gradiente textural é dos mais baixos, variando de 1,0 a 1,4.
O equivalente de umidade, urn tanto constante em cada perfil e com ligeiro aumento
em profundidade, entre 13 e 23g de âgua/lOOg de terra fina.
Quimicamente estes solos variam desde moderadamente âcidos até praticamente neutros, com pH em âgua entre 5,0 e 7,0. O teor de carbond orgânico encontrado no Aj varia de 0,44 a 1,23% e, decrescendo com a profundidade, chega a 0,11 a
0,38% no (B 2 ), enquanto a relaçâo C/N diminui de 6 a 12 no A, para 4 a 8 no (B 2 ).
No complexo sortivo foram encontrados os seguintes valores: no Av para soma de bases (S), 5,3 a 7,6 mE e para capacidade de troca de cations (T) 7,0 a 11,3
(mE/lOOg de terra fina); no (B2) esses valores diminuem, respectivamente, para
2,4 a 4,7 e 4,6 a 5,7mE/100g de terra fina. Disso résulta uma saturaçâo de bases
(V%) variando principalmente de 55 a 85% em todo o perfil. O alumfnio trocâvel
esta praticamente ausente, ficando entre 0 e 0,4mE/100g de terra fina, enquanto o
hidrogênio trocâvel situa-se principalmente entre valores de 1,0 a 4,8 mE no A,, diminuindo para 0,8 a 2,5mE/100g de terra fina no (B 2 ).
Os valores da relaçâo molecular Ki estâo entre 2,00 e 2,30, enquanto os da
relaçâo Kr se colocam entre 1,30 e 1,80. A relaçâo molecular Al.>O3/Fe.,O3 possui
valores oscilando principalmente entre 1,50 e 5,70.
O fósforo (P2O5) pode ser encontrado desde com 0,02 até 0,10% no Ax
e variando de 0,01 a 0,04% no (B.,). Sâo solos fracamente providos de fósforo assimilâvel, tendo sido constatado eerca de 2 ppm.
Quanto à mineralogia, verifica-se que estes solos se encontram ainda. sofrendo o processo de meteorizaçâo, nâo tendo alcançado a plenitude de seu desenvolvimento, constituindo assim um horizonte (B) câmbico em cuj'a massa.se destaca
boa percentagem de material pouco resistente ao intemperismo (principalmente
feldspato), inclusive sendo comum a presença de menores ou majores blocos de
rocha semi-intemperizada. Por conseguinte, podem evidentemente constituir boa
fonte de minerais facilmente decomponfveis.
Para o Ax (ou Ap), na fraçâo areia (que représenta 60 a 65% da massa deste
horizonte), foram constatados 65 a 95% de quartzo (geralmente com óxido de ferro àderido), 2 a 30% de feldspato potâssico intemperizado e 2 a 5% de concreçôes
rerruginosas (e magnetfticas); para o (B2) esta fraçâo areia (55 a 60% da composiçao do horizonte) possui 55 a 80% de quartzo (com aderência ferruginosa), 20 a
45% de feldspato potâssico (muitos com aderência de óxido de ferro), deste traços
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até 8% de concreçôes ferruginosas (e magnetiticas). À partir do (B3) para baixo,
o feldspato ocorre em maiores proporçôes que o quartzo, podendo chegar a cerca
de 70°/o no (B 3 ). Em.todo o perfil se encontram traços de minerais diversos, principalmente turrrialina, biotita, muscovita, hornblenda, magnetita, concreçôes ferroargilosas, concreçôes manganosas, etc.
Os solos desta classe — CAMBISOL EUTRÖFICO latossólico com A fraco
textura média, apresentam-se com très fases relacionadas a seguir:
fase flçresta subcaducifólia relevo forte ondulado substrato granito;
fase floresta caduçifolia relevo forte ondulado substrato granito; e
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato granito.
DESCRIÇAO DAS FASES
29.1 — CAMBISOL EUTRÖFICO latossólico com A fraco textura média fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado substrato granito.
Esta unidade ocorre como componente principal da associaçâo de simbolo
Cel.
Material originârio — Saprolito de granitos, âlcali-granitos e granitos gnâissicos, principalmente.
Relevo — Dominantemente forte ondulado, formado por elevaçôes de topos
arredondados ou ligeiramente esbatidos, correspondendo ao maciço que forma a
serra de Triunfo e seus prolongamentos. Os vales sâo em forma de V e as encostas
possuem declividades variando geralmente de 20 a 40%. Nas partes mais elevadas
säo encontrados afloramentos de rochà que cobrem 10 a 15% da superficie, normalmente junto'aos Solos Litólicos. As altitudes variam de 800 a 1.800 métros.
Clima — Cw'a e Aw', segundo Koeppen e 4cTh segundo Gaussen. Indice xerotérmico entre 40 e 100, 3 a 4 meses secos e precipitaçôes pluviométricas médias
anuais da ordern de J. 000 a 1.200 mm, ou pouco mais.
Vegetaçâo — Floresta subcaducifólia, densa e de porte em torno de 20 metros. Na maior parte da ârea esta vegetaçâo encontra-se substituida por culturas
diversas e pastagens.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

Âtualmente estes solos sâo bastante utilizados com diversas culturas, como
milho, feijâo, mandioca e fruticultura, além de pastagens.
Sâo considerados de bom potencial agricola, com excelente permeabilidade
e aeraçâo, livres de aluminio tóxico e bom pH para a maioria das plantas cultivadas. Embora necessitem de adubaçào para aumentar a produçâo, sâo solos onde
a boa réserva mineralógica garante regular produçâo por longo tempo. A maior
parte destes solos dispensa a calagem. O principal fator limitante ao uso agricöla
destes solos decorre do relevo forte ondulado, o quai é desfavorâvel ao uso de implementos agrîcolas, além da grande susceptibilidade à erosâo.
O uso agricola racional destes solos requer uma escolha das areas menos
acidentadas, intenso controle da erosào e adubaçôes complementares.
:. As âreas mais acidentadas deveriam ser destinadas as pastagens e reflorestamento.
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29.2 — CAMBISÓL ÈUTRûFICÔ latossólico com À fraco textura média jase flores ta caducifo'lia relevo forte ondulado substrato granito.
Constitui o l.°'componenteda associaçâo de sïmbolo Ce2.
Material originârio — Saprolito de granito, calc-âlcali-granito e granito gnâissico.
Relevo — Dominantemente forte ondulado' formado por elevaçôes de topos
arredondados ou ligeiramente esbatidos e vales em V. Declividades predominant
tes da ordern de 20 a 40%. As altitudes variam de 600 a 800 métros.
Clima — Aw' de Koeppen, correspondendo ao bioclima 4bTh da classificaçâo de Gaussen, cujo indice xerotérmico varia de 100 a 150 e com 5 meses secos.
As precipitaçôes pluviométricas médias armais variam entre 750 e 950 mm.
Vegetaçao — Floresta caducifólia densa, de porte médio, cujos représentantes principais sâo braûna, canafîstula, pau-d'arco e aroeira, entre outros menos
fréquentes.
'
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçâo.

As consideraçôes feitas para a unidade précédente sâo validas para estes solos, exceto no tocante a deficiência d'âgua a quai, juntamente com relevo acidentado, constituem os principais fatores limitantes ao seu uso racional com agricultura.
29.3 — CAMBISÓL EVTRÓFICO latossólico com A fraco textura média fase
caatinga hipoxerófüa relevo ondulado substrato granito.
Ocorre isoladamente constitüindo a unidade de mapeamento de sïmbolo Ce3.
Material originârio — Saprolito de metamorfito de composiçâo sienitica alcalina e de granito.
Relevo — Predominantemente ondulado, com vertentes de dezenas a centenas de métros, declividades mais fréquentes entre 8 e 20% e vales abertos. As altitudes sâo da o"dem de 400 a 520 métros.
Clima — Segundo Koeppen ocorre o tipo BSvvh', correspondendo ao bioclima 4aTh de Gaussen. ïndice xerotérmico entre 150 e 200 e 7 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern dos 650 mm.
Vegetaçao — Caatinga hipoxerófüa, densa, de porte arbóreo-arbustivo, encontrando-se muitas vezes alterada ou destruida pelo hörnern, neste caso substituida por culturas ou por formaçôes secundârias.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçâo.

A maior parte da area destes solos esta coberto com caatinga, a quai é
aproveitada para pecuâria extensiva em condiçôes precârias. Cultiva-se algum
milho, feijâo e algodâo.
'
.
A principal limitaçâo ao uso agricola destes solos decorre da falta d'âgua.
Além disso sâo solos muito susceptiveis à erosâo, com ocorrência de alguns blocos
de rocha no interior do solo ou na superficie do terreno.
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30 —VERTISOL

' Compreende solos anteriormente denominados Grumusols, porém atual-j
mente a denominaçâo Vertisol (da classificaçâo americana atual) (73) é universalmente conhecida e foi adotada pela DPP-MA, pela FAO na legenda do mapa de solos do Mundo (65) e pela classificaçâo francesa.
Säo argilosos (mais de 30% de argua) e com alto conteüdo. de argila 2:1
(grupo da montmorilonita), o que faz com que estes solos tenham um grande
poder de contraçâo e expansâo em sua massa. Em decorrência disto eles apresentam os seguintes aspectos:- "slickensides". na parte subsuperficial, fendilhamento
(fig. 91) durante o pen'odo seco, consistência para o solo molhado muito plâstico
e muito pegajoso, podendo ou nâo apresentar microrrelevo constitufdo por "gilgai".
Possuem elevada saturaçâo de bases, com reaçâo desde moderadamente âcida a alcalina (pH de 6,0 a 8,0). Sâo pouco profundos (fig. 91), imperfeitamente
drenados, com permeabilidade lenta ou muito lentä e grande susceptibilidade à
erosâo.
Sua distribuiçâo geogrâfica se fàz pelas zonas do Agreste, Sertâo do Araripe,
Sertâo do Sâo Francisco e extreme noroeste do Sertâo Central (na divisa PE/PB),
ou ainda na transiçào entre as zonas do Agreste e do Litoral e Mata. Abrangem normalmente pequenas extensôes isoladas.
v
SâO derivados de calcârios, meta-arenito com matriz carbonâtica, folhelhos
calciferos + gipsita, biotita gnaisse + anfibolito; sedimentos fluviais nâo consolidados ricos em câlcio e biotita-xisto provavelmente com algum carbonato de
câleio.
O relevo varia de piano a ondulado. As declividades dominantes situam-se
entre 5 e 15°/o. As altitudes variam muito, desde 100 até 700 métros.
O clima é bastante variâvel. Na zona do Agreste ocorrem os tipos climâticos
As' e BSs'h' da classificaçâo de Koeppen. Na zona fisiogrâfica do Sertâo ocorre
apenas o tipo BSwh'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen ocorrem os tipos 3cTh
e 3bTh na zona do Agreste e 4aTh e 3aTh na zona do Sertâo. As precipitaçôes
pluviométricas médias anuais podem variar dos 350 nas zonas semi-âridas aos
1.000mm no Agreste.
Quanto à vegetaçâo, aparecem nas âreas destes solos as caatingas hipo e
hiperxerófila, sendo esta ultima de oeorrêneia apenas na zona do Sertâo do Sâo
Francisco, nas proximidades da margem esquerda do rio Sâo Francisco (Associaçâo V3). Além desses tipos de vegetaçâo, verifica-se ainda a floresta caducifólia
(Associaçâo NC7), na ?.ona de transiçào entre Agreste e Litoral e Mata.
Em sua morfologia, estes solos apresentam o horizonte A normalmente compreendendo A n e A]2, sendo o A n representado pela parte mais superficial com
2 a 4 cm de espessura e caracterizado por uma estrutura granular moderada a
forte, além de possuir cores ligeiramente mais escuras que o A12. O A n muitas
vezes se encontra ausente por açâo da erosâo.
O Ajo (ou simplesmente horizonte A), geralmente possue uma espessura
variando de 5 a 25 cm (sendo mais comuns de 10 a 15 cm), cores para solo ûmido
bruno avermelhado escuro, bruno muito escuro ou bruno escuro, com matiz entre
2.5YR e 10YR, valor de 2 a 3 e croma de 2 a 4; quando seco, praticamente apresentam as mesmas tonalidades (levemente mais claras). A textura pertence geralmente
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as classes argila ou franco-argilosa, podendo ocorrer franco-argilo-siltosa, argilosiltosa ou ainda argilo-arenosa (raramente franco-argilo-arenosa), com ou sem
cascalhos. A estrutura é representada por pequenos a grandes blocos angulares e/ou
subangulares moderadamente desenvolvidos, ou pode ser moderada a forte, média
a grande prismâtica composta de blocos. A porosidade normalmente é comum,
constituida de poros muito pequenos e pequenos, havendo entretanto maior porosidade na parte superficial. Podem ser observadas poucas e fracas superficies de
fricçâo (slickenside) na parte inferior deste horizonte. Quanto à consistência, o
solo seco pode ser muito duro ou extremamente duro (sendo ligeiramente duro em
horizontes pouco espessos), firme a friâvel (quando umido) e plâstico ou muito
plâstico e pegajoso ou muito pegajoso (quando molhado). A transiçào para o C
pode ser plana ou ondulada, graduai ou clara.
O horizonte C, comumente chegando até uma profundidade de 80 a 140 cm
(com extremos em 50 e 200 cm), geralmente compreende Ct, C2 ou C3. O horizonte
C apresenta as seguintes caracteristicas prédominantes: coloraçâo ûmido e seco
praticamente iguais, variando principalmente de bruno avermelhado escuro, bruno
avermelhado, bruno escuro e bruno amarelado escuro a bruno olivâceo claro, com
matiz entre 2,5YR e 2,5Y, valor de 3 a 5 e croma de 2 a 6 (sendo 2 a 4 para o Cx
e de 4 a 6 na parte inferior); algumas vezes observa-se mosqueado comum, médio
c distinto, que pode variar desde bruno avermelhado ou vermelho amarelado, até
bruno amarelado com matiz de 5YR a 10YR, valor de 4 a 5 e croma de 4 a 8. A
lextura do Cj é normalmente semelhante a do horizonte A. Do horizonte C2, para
baixo podem ocorrer também textura franco-arenosa ou franco-argilo-arenosa. A
estrutura encontrada é fraca a fortemente desenvolvida, prismâtica, composta de
blocos angulares e/ou subangulares. ou apenas em blocos mëdios a grandes, podendo apresentar tendência para a forma paralelepipédica, ou ainda ser maciça
(isto na parte mais inferior). Apresentam superficie de fricçâo (slickenside)'comum ou abundante, moderadamente desenvolvida, na porçào central do horizonte
C. Quanto à consistência, o solo seco se apresenta extremamente duro ou muito
duro (podendo ser apenas duro na parte inferior), friâvel ou firme (quando ûmido), e plâstico ou muito plâstico e pegajoso ou muito pegajoso (quando molhado).
As transiçôes podem ser onduladas ou planas, difusas ou graduais no horizonte C
e gradual ou clara para o R.
Possuem raizes finas e médias, comuns ou muitas no A, diminuindo com a
protundidade, sendo raras no C,. Estes solos quando secos apresentam fendas com
largura de 1 a 4 cm, penetrando por quase todo o perfil. Possuem drenagem imperfeita, permeabilidade lenta ou muito lenta e a erosào se processa, principalmente, de maneira laminar, variando de ligeira a severa, podendo ocorrer sulcos
ocasionalmente repetidos.
Normalmente nâo se observa calhaus distribuidos no solo, enquanto o cascalho aparece na proporçâo de 1 a 4%, ou em maior quantidade na parte superficial. Quanto à composioâo granulométrica, foram constatados valores prédominantes em torno dos seguintes numéros: argila 30 a 60%, silte 15 a 50%, areia fina
15 a 35% e areia grossa 2 a 20%. A percentagerri de argila normalmente cresce
com a profundidade mas podendo decrescer na parte mais inferior. Com o silte
e a areia ocorre o inverso. A relaçâo silte/argila. ao longo do perfil, varia de 0,40
a 1,58.
O teor de argila natural varia normalmente de 15 a 25% no horizonte A e de
5 a 35% no C (ambos com extremos em 1% e cerca de 50%), o que corresponde a
um grau de floculaçâo da ordern de 25 a 60% e de 20 a 80%, respectivamente, podendo, raramente, em ambos os casos, oscilar para os extremos 5 e 98%. O equi-,
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valente de umidade, quase sempre aumentando com a profundidade, oscila principalmente de 20 a 35g e de 25 a 40g de âgua/lOOg de terra fina, respectivamente
para os horizon tes A e C.
Em suas propriedades quimicas, estes solos apresentam reaçao moderadamente âcida a moderadamente alcalina, com pH em âgua variando de 5,8 a 8,5
(principalmente entre 6,0 e 8,0). O teor de carbono orgânico no horizonte A geralmente oscila entre 0,30 e 1,50%, diminuindo com a profundidade, onde varia no
horizonte C de 0,10 a 0,60%. O mesmo ocorre com a relaçâo C/N que decresce,
respectivamente, de 5 a 9 para 4 a 6.
No complexo sortivo verifica-se valores muitas vezes bastante altos para
soma de bases trocâveis (S), quase sempre com ligeiro aumento em profundidade,
normalmente de 20,0 a 50,0 mE/100g de terra fina. A capacidade de troca de cations
(T) pode aprësentar valores iguais ao da soma de bases (S) ou ser maior em cercà
de 3,0mE/100g de terra fina (devido somente ao hidrogênio trocâvel, pois o alumfnio geralmente é nulo). Disso résulta, com mais freqiiência, uma saturaçâo de
bases (V%), de 100% ou pouco menor (90%), como pode ser verificado principalmente na zona do Agreste.
A relaçâo molecular Ki apresenta valores muito altos, principalmente de 3,40
a 4,80 no horizonte A e de 3,30 a 7,00 no horizonte C. Hâ, no entanto, ocorrência
de valores extremamente altos no perfil n.° 72 (9,00 no A e 15,00 ou pouco mais
no C). Os valores de Kr quase sempre situam-se entre 2,00 e 3,00 no A e entre
2,50 e 4,50 no C (sendo que na ârea do perfil n.° 72 alcança valores mais altos).
A relaçâo molecular AlL,O3/Fe.,O3 possui valores geralmente entre 0,50 e 4,00.
O fósforo assimilâvel apresenta valores desde baixos até altos (com I a 10
ppm no horizonte A e de 1 até mais de 30 ppm no C).
Quanto à anâlise mineralógica, verifica-se na fraçâo cascalho-(que participa
com 0 a 4%) predominio no quartzo numa proporçâo que pode chegar até 95%
(muitas vezes com aderência de óxido de ferro ou de manganês). Pode também
ocorrer até 4% de concreçôes manganosas e/ou ferruginosas e feldspato (com ou
sem aderência ferruginosa); até 2% de fragmentes de rocha (contendo argila, óxido
de ferro, manganês, mica e quartzo); e ainda concreçôes magnetfticas; ferromanganosas, ferro-argilosas, calcârias e argilosas, além de detritos. Na fraçâo areia
(que représenta 15 a 40% da granulometria do solo), ocorre predominâneia do
quartzo, com 78 a 97% no horizonte A e 50 a 90% no C, muitas vezes com aderência
ferruginosa. Pode-se destacar ainda: o feldspäto (alguns com aderência manganosa), desde traços até 7% no A e até 47% no C; concreçôes ferromanganosas (de
traços até 6%); hornblenda (de traços até 5%); mica (de traços até 4%); concreçôes argilosas até 4%; de traços até 2% de ilmenita, concreçôes ferruginosas
e anfibólios; concreçôes manganosas (de traços a 1%); e apenas traços de concreçôes magnetîticas, titanita, etc; além de detritos (de traços até 3%). Verificase que sâo solos com boa réserva potencial de minerais primârios facilmente decomponiveis.
Esta classe — VERTISOL, compreende quatro fases a saber:
(

fase
fase
fàse
fase

floresta caducifólia relevo suave ondulado;
caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado;
caatinga hipoxerófila relevo ondulado; e
caatinga hiperxerófila relevo piano c suave ondulado.
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DESCRICÄO DAS FASES
30.1 — VERTISOL fase flores ta caducifólia relevo suave ondulado.

j

Esta unidade constitui o 2." componente da associaçâo de simbolo NC7.
Material originârio — Saprolito de biotita-gnaisse e calcârio, em areas referidas ao Pré-Cambriano (CD), com alguma influência de material pseudoautóctone
no desenvolvimento do horizonte A.
Relevo — Predominantemente suave ondulado, formado por um conjunto
de baixas colinas, cujos topos sâo arredondados ou ligeiramente esbatidos, vertentes de dezenas de métros e vales abertos. As declividades sâo da ordern de 3' a
8% e as altitudes variam de 100 a 200 métros.
Clima — As' ou BSs'h', segundo Koeppen. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde ao bioclima 3cTh, com indices xerotérmicos variando de 40 a 100
e numero de meses secos em torno de 5, As precipitaçôes pluviométricas médias
anuais säo da ordern dos 800 a 900 mm.
Vegetaçao — Floresta caducifólia, constituindo formaçâo densa, cujo extrato
superior é de porte em torno dos 15 métros, destacando-se .como espécies mais fréquentes, a braûna, a canafistula, o pau-d'arco, o pau Brasil e aroeira. Essa vegetaçao se encontra atualmente alterada ou destrui'da, cedendo lugar a formaçôes
secundârias arbustivas, além de culturas diversas.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçào.

Estes solos sào aproveitados para pastagens e culturas de milho, feijâo, palma forrageira e algodào.
Possuem fertilidade alta, porém apresentam problemas com relaçâo as condiçôes fîsicas decorrentes principalmente do alto conteûdo de argila 2:1. Em face
disto, o comportamento destes solos muda extremamente do periodo seco para a
época de chuvas. Durante a estaçâo seca, a massa do solo resseca-se, fendilha-se e
torna-se extremamente dura ou muito dura. Na época chuvosa dâ-se o reumedecimento, o solo espande-se, tornando-se normalmente muito plâstico e muito pegajoso. Em conseqiiência disto verifica-se que o manejo destes solos torna-se muito
dificil.
Quanto as propriedades quimicas, apesar de possuirem fertilidade natural
alta, geralmente apresentam teores baixos em nitrogênio e matéria orgânica, sobretudo nas âreas mais secas.
-Sâo muito susceptiveis à erosâo, principalmente quando situados em relevo
ondulado ou com maiores declividades. Possuem permeabilidade lenta ou muito
lenta.
Säo solos de grande potencialidade agricola, que devem ser aproveitados
intensivamente. Para isto deve-se levar em consideraçâo os problemas de manejo.
Säo necessârias prâticas intensivas de controle da erosâo, provavelmente adubaçao
nitrogënada e fosfatada apenas em alguns locais. Deve-se ter em conta que a limitaçâo pela f alta d'âgua é forte nestas âreas.
O aproveitamento com pastagens visando à pecuâria poderâ também ser
feito. Neste caso é necessârio guardar forragens para o periodo seco, melhorar
as pastagens com introduçâo de novas forrageiras, incluindo leguminosas. Quando irrigados, deve-se ter o cuidado para que nâo se salinizem, tendo em vista a
sua textura argilosa e permeabilidade lenta ou muito lenta.
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Fig. 91
Perfil de VERTISOL fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
Munici'pio de Cachoeirinha.

Fig. 92
Relevo e uso (cutturas de milho e feijao) em area
VERTISOL fase
caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado (V2). Munici'pio de
Cachoeirinha.

Fig. 93
Aspecto de erosäo em sulcos muito fréquentes em area de SOLONETZ
SOLODIZADO textura indïscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo
piano {Associaçao Ae2). Munici'pio de Bodocó.

Fig. 94
Relevo e vegetaçâo ti'pica (rala e aberta) em érea de SOLONETZ
SOLODIZADO textura arenosa fase caatinga hiperxerófila relevo piano
(Associaçao SS3). Munici'pio de St? Maria da Boa Vista.

Fig. 95
Perfil
de
GLEY
POUCO
HÜMICO
textura argilosa fase
cam pos de värzea relevo piano. Municfpio de Moreno.

Fig. 96
Relevo e uso (cana-de-acücar) de GLEY POUCO HÜMICO textura argilosa
fase campos de varzea relevo piano (Area da associacao HG}. Värzea do rio
Goiana. Munici'pio de Goiana.

Fig. 97
Perfil PODZOL HIDROMORFICO fase cerrado relevo piano. Municfpio de
Igarassu.

Fig. 98
Aspecto de relevo e vegetaçaoem ârea de PODZOL HIDROMÔRFICO fase
cerrado relevo piano (inclusao na ârea de LVd4). Munici'pio de Igarassu.

30.2 — VERTISOL fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamen to de simbolo V2.
Material originârio — Na zona do Agreste estes solos sâo desenvolvidos do
saprolito de rochas dominantemente calcârias cristalinas e biotita-gnaisse, referidas ao Pré-Cambriano (CD). Na zona fisiogrâfica do Sertâo, sâo desenvolvidos a
partir de calcârios ou do meta-arenito com matriz carbonâtica, referidas a Formaçâo Aliança do Jurâssico.
Relevo — Piano e suave ondulado, abrangendo um conjunto de muito baixas
colinas de vertentes longas, com declividades variando de 0 a 8°/o. As altitudes variam de 350 a 500 métros na zona do Agreste e de 450 a 700 métros na zona fisiogrâfica do Sertâo.
Clima — Segundo Koeppen ocorrem os tipos climâticos BSs'h' e BSwh'. Na
classificaçâo de Gaussen, corresponde a très bioclimas: 3cTh, 4bTh e 4aTh, com indice xerotérmico variando desde 40 até 200 e meses secos de 5 a 6. Precipitaçôes pluviornétricas médias anuais de 600 a 700 mm.
Vegetaçao — Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva densa, destacando-se as
espécies jurema, canafïstula, braüna, catingueira, mandacaru, facheiro e macambira. Esta cobertura natural se encontra atualmente substituida, em grande parte,
por culturas e formaçôes arbustivas secundârias.
Consideraçoes gérais sobre utilizaçao.
Sâo cultivados com milho (fig. 92), feijâo e algodâo.
Como foi abordado na unidade anterior, o que também prevalece para fases
seguintes desta classe, sâo solos de alta fertilidade natural, mas que possuem
condiçôes fisicas que dificultam o manejo agricola. A principal limitaçâo ao uso
agrîcola reside na forte escassez de âgua. A erosâo é pouco acentuada nos solos
desta fase, graças ao seu relevo que é piano e suave ondulado. Para o seu uso
racional requerem irrigaçâo e drenagem, além de pequenas adubaçôes complementares, nâo dispensando também prâticas simples conservacionistas. De um modo
gérai as consideraçoes fei tas para a unidade précédente sâo validas para estes
solos.
30.3 — VERTISOL fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento de simbolo VI.
Material originârio — Saprolito de rochas dominantemente calcârias cristalinas (zona do Agreste), podendo ocorrer biotita-gnaisse, referidas ao Pré-Cambriano (CD), ou folhelhos calciferos sobre gipsita (fig. 10) referidos a Formaçâo
Santana (Cretâcico) na zona do Sertâo.
Relevo — Ondulado formado por elevacöes de topos arredondados, vertentes
de dezenas de métros com declividades variando normalmente de 8 a 20% e vales
abertos ou. em V. As altitudes sâo da ordem.de 500 a 600 me.tros.
Clima — Segundo Koeppen pode ser o BSs'h' ou o BSwh'. Na classificaçâo
de Gaussen, corresponde aos bioclimas 4aTh e 3cTh, sendo o primeiro com indice
xerotérmico entre 150 e 200 e o segundo entre 40 e 100. Numero de meses secos
6 a 7. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam dos 600 aos 700mm.
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Vegetaçao — Caatinga hipoxerófila, densa, arbóreoarbustiva, onde destacamse jurema, canafistula, braûna, catingueira, mandacaru e facheiro, entre outras
espécies menos fréquentes.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçào.

Em gérai säo cultivados com milho, algodâo e feijâo.
Em decorrência do relevo mais movimentado, em relaçâo as outras fases jâ
descritas, estes solos apresentam maiores limitaçôes agrîcolas no tocante aos impedimentos à mecanizaçâo e susceptibilidade à erosâo.
Sâo solos de alta fertilidade natural e sem problemas com acidez, onde as
adubaçôes podem ser apenas complementares, dispensando o uso de corretivos.
De um modo gérai as consideraçôes feitas para a unidade descrita anteriormente
no item 30.1, sâo aplicâveis a estes solos, exceto aqueles decorrentes do relevo ondulado. Necessitam de intenso controle da erosâo.
30.4 — VERTISOL jase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Ocorre como 1." componente da associaçâo de simbolo V3.
Estes solos ocorrem em areas tipicamente semi-âridas (zona do Sertâo de
Säo Francisco) e, naturalmente, sob vegetaçao de carâter xerófilo acentuado. Portanto, distinguem-se das demais fases da classe Vertisol, por ocorrerem em areas
mais secas.
Material originârio — Calcârios, arenitos e siltitos com delgados leitos de
calcârios, referidos a Formaçào Aliança (Jurâssico). Em pequenas âreas de vârzeas,
onde estes solos constituem inclusôes, o material de origem é constituido por sedimentos fluviais ricos em câlcio referidos ao Holoceno.
Relevo — Piano e suave ondulado, com declividades que variam de 0 a 8%.
As altitudes estâo compreendidas geralmente entre 250 e 380 métros.
Clima — BSs'h' ou BSwh', da classificaçâo de Koeppen. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, ocorre apenas o 3aTh, com indice xerotérmico entre 150 e 200
e 7 a 8 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais em torno de
400 mm.
Vegetaçao — Caatinga hiperxerófila, densa, pouco densa, ou aberta, de porte
arbustivo ou arbóreo-arbustivo, tendo como principals espécies as seguintes: pereiro, catingueira, faveleiro, mofumbo, pinhâo bravo, aroeira, facheiro, xiquexique, mandacaru, palmatória, quipâ, caroâ, coroa-de-frade.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçào.

Säo cultivados em algumas âreas com algodäo arbóreo.
Assim como foi mencionado generalizadamente para todas as outras fases
da classe Ver<:isol, estes solos, pelas suas boas condiçôes de fertilidade natural,
sugerem um aproveitamento agricola racional, malgrado as suas condiçôes de manejo nâo serem boas.
Apesar de sua localizaçâo em regiâo semi-ârida, com mui to baixas precipitaçôes pluviométricas, a limitaçâo pela falta d'âgua poderâ ser solucionado corn
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irrigaçâo graças a sua localizaçâo próxima ao rio S. Francisco. Um planejamento
cuidadoso deverâ précéder a futuras irrigaçôes, isto porque estes solos possuem
permeabilidade lenta ou muito lenta, drenagem imperfeita, textura argilosa e teo>çes considerâveis de sódio trocâvel na parte subsuperficial. Levando-se em consideraçâo estes aspectos, deve-se ter muito cuidado no manejo deste solos com irrigaçâo.
Sendo solos de alta fertilidade natural e de reaçào moderadamente âcida a
moderadamente alcalina, requerem apenas reduzidas adubaçôes complementares,
dispensando porém o uso de corretivos. Nas areas, mesmo com pequenas declividades, deve-se fazer o controle da erosäo.
31 — SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada.
Esta unidade inclui solos halomórficos com horizonte B solonétzico ou nâtrico (73), ou seja, uma modalidade especial de horizonte B textural, com saturaçâo com sódio trocâvel (100.Na+/T) acima de 15% e estrutura normalmente colunar ou prismâtica, sendo raramente em blocos. Se um horizonte subjacente C tem
em alguma parte mais que 15% de Na+, um horizonte B textural sobrejacente que
tenha Mg++ + Na + maior que Ca++ + H+ é considerado um horizonte B solonétzico (73).
Apresentam-se normalmente corn argila de atividade alta, valor T (após correçào para carbono) variando de 23 a 95 mE/lOOg de argila nos horizontes B t e C
e alta saturaçâo de bases (V%). Sâo solos imperfeitamente drenados a mal drenados, moderadamente âcidos no horizonte A até ligeiramente alcalinos nos horizontes B t e C, com gradiente textural (B/A) variando de 2,0 a 7,0 e permeabilidade
lenta ou muito lênta no B t .
A distribuiçâo geogrâfica destes solos se faz quase que exclusivamente pelas
regiôes semi-âridas do Estado, exceçâo fei ta apenas para pequenas. âreas nâo significativas da zona do Agreste, nos municipios de Limoeiro, Passira, Gravatâ e
Caruaru.
Estes solos geologicamente podem se relacionar com os terrenos mais récentes do Quaternârio (Holoceno), onde os sedimentos areno-argilosos lhes servem de
material originârio. Hâ porém âreas em que eles sâo desenvolvidos a partir de
saprolito de granitos e de gnaisses de coloraçâo clara. No desenvolvimento do horizonte A pode haver alguma influência de cobertura pedimentar. O relevo pode
ser piano ou suave ondulado em altitudes que variam dos 200 até os 650 métros.
Segundo a classificaçào de Koeppen, verifica-se predomînio do tipo climâtico BSwh'. vindo a seguir os tipos BSw'h' e BSs'h'. Segundo Gaussen o bioclima
que tem maior importância é o 4aTh, ocorrendo também o 3aTh e 2b e uma pequena ârea o 3bTh. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais sâo frequentemente
da ordern de 400 500 mm, porém compreendem uma variaçâo de 350 até cerca de
700 mm. A vegetaçâo tîpica destes solos é a caatinga hiperxerófila apresentandose, porém, em sua grande parte aberta e com porte baixo.
Apresentam, quase sempre, perfis cuja seqiiência de horizontes é A, B t e C.
O A apresenta transiçâo abrupta e plana (por vezes ondulada) para o B t . Deste
para o C, as transiçôes sâo claras ou graduais e planas ou onduladas.
O horizonte A, normalmente varia de 10 a 30 cm de espessura. As suas cores, para o solo seco, sâo geralmente claras, apresentando, quando ûmido, coloraçôes bruno escuro, bruno acinzentado, bruno acinzentado escuro e bruno amarelado escuro, de matiz 10YR (ocorrência de matizes 7,5YR e 3,5YR), valores 3 a 5 e
211

cromas 2 a 4. É um horizonte com predorhinio das texturas franco-arenosa, areia
franca e areia. A estrutura, quase sempre maciça, pode se apresentar também em
grâos simples ou fraca pequena blocos subangulares. A consistência varia de solto
a duro quando seco, de solto a friâvel quando ümido e de nâo plâstico e nâo pega ;
joso, quando molhado. Por vezes ocorre um A2 pouco espesso.
O horizonte B t , com 20 a 50 cm de espessura tem, quando ümido, cores bruno,
bruno amarelado, bruno avermelhado e bruno acinzentadb escuro, matiz variando
de 10YR a 5YR, valores e cromas variando d e 4 a 7 e d e 2 a 4 respectivamente.
Este horizonte pode apresentar mosqueado de cores bruno claro acinzentado e
vermelho amarelado. A textura varia de franco-argilo-arenosa a argila, sendo a primeira a que mais comumente ocorre. Praticamente sem poros, a nâo ser muito
pequenos, este horizonte tem consistência, para o solo molhado, variando de ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso a muito plâstico e muito pegajoso, quando seco sempre extremamente duro e quando ümido extremamente firme. A caracteristica morfológica principal deste horizonte é a sua estrutura colunar (por
vezes prismâtica), geralmente moderada a forte e grande.
O horizonte C, com 10 a 15 cm de espessura, normalmente apresenta mosqueado ou mesmo coloraçâo variegada. As cores para o solo ümido mais encontradas
sâo: einzen to brunado claro, bruno amarelado, einzen to avermelhado, amarelo
avermelhado, bruno amarelado e o bruno escuro, em diversos matizes (2.5Y, 5Y,
10YR e 7,5YR), cujos valores estâo entre 4 e 6 e cromas variando de 2 a 4. É um
horizonte de textura argilo-arenosa ou argilosa; estrutura prismâtica composta
de forte grande blocos angulares, consistência variando de duro a extremamente
duro quando seco, de friâvel a muito firme quando ümido e de ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso a muito plâstico e pegajoso, quando molhado. Quando a atividade da argila é muito alta, este horizonte ou mesmo o. B t podem apresentar "slickenside".
As fraçôes cascalhos e calhaus, podem estar ausentes ou ocorrem em percentagens baixas. Na composiçâo granulométrica da terra fina sâo encontradas
percentagens elevadas para a fraçâo areia (fina + grossa). A fraçâo silte tem
valores baixos. Para a fraçâo argila nota-se uma grande variaçâo do A (3-10%) para
o B t (20-30% normalmente). Valores maiores ocorrem no horizonte B t . Os valores para a argila natural sâo altos e conseqüentemente o grau de floculaçâo é muito baixo ou tem valor 0 (zero), nos horizontes B t e/ou C, indicando que a argila
encontra-se praticamente toda dispersa.
Quimicamente sâo solos que se caracterizam pelas elevadas percentagens
de saturaçâo com sódio troeâvel (100.Na+/T) nos horizontes subsuperficiais. Säo
de reaçâo moderadamente âcida na superficie (pH de 5,5 a 6,0) e praticamente
neutra a moderadamente alcalina nos horizontes subsuperficiais (B t e/ou C) com
pH que chega até 8,0. A soma de bases permutâveis varia de baixa a alta na superficie, sendo normalmente alta ou média nos horizontes B t e/ou C. A mesma vaviaçâo é valida para a capacidade de permuta de cations, visto que aluminio e hidrogênio troeâveis estâo ausentes ou ocorrem em percentagens muito baixas.
A saturaçâo com sódio troeâvel (100.Na+/T) é baixa no A, porém aumenta
nos horizontes B t e/ou C, onde atinge valores altos, da ordern de 15% a 30%, correspondendo muitas vezes, as maiores percentagens ao horizonte C.
A saturaçâo de bases (V%) é sempre alta nos horizontes subsuperficiais,
com percentagens acima de 80%. No horizonte A ocorrem valores médios a altos,
em gérai maiores que 60%. Os valores para o fósforo assimilâvel variam de desde
baixos até altos.
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Â reiaçao molecular ki é normaimente aita, com vaïorés entre 2,90 e 4,0Û.
Para'a relaçâo kr verifica-se variaçâo de 2,38 a 3,00. A relaçâo molecular A12O3/
Fe2O3 tem seus valores situados entre 2,20 e 4,50.
A anâlise mineralógica révéla predomfnio de quartzo nas fraçôes areia,
cascalho e calhaus, com percentagens de 93% a 99%. Ocorrem em percentagens
baixas os feldspatos e outros minerais. Verifica-se que minerais primârios de
fâcil intemperizaçâo ocorrem em pequenas quantidades.
Os solos desta classe — SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada,
compreende duas fases:
fase caatinga hiperxerófila relevo piano; e
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
DESCRIÇÀO DAS FASES
31.1 — SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
Constituem o 1." componente da associaçâo SS3 e o 2° componente das
associaçôes Ael e Ae2.
Material originârio — Sedimentos arenosos, areno-argilosos ou argilo-arenosos do Holoceno e saprolito de granitos e gnaisses do Pré-Cambriano (CD). Verifica-se também influência de cobertura pedimentar arenosa no desenvolvimento
doA.
,
Relevo — É predominantemente piano (fig. 94) com ocorrência de pequenos
desnfveis. As altitudes variam de 250 a 500 métros. É muito comum a ocorrência de erosâo em sulcos (fig. 93) fréquentes ou muito fréquentes.
Clima — Semi-ârido quente. Prédomina o tipo BSwh' da classificaçâo de
Koeppen, ocorrendo também o BSw'h' e BSs'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, prédomina o bioclima 2b, ocorrendo também 4aTh e 3aTh. O bioclima 2b
apresenta indice xerotérmico entre 200 e 300 e com 9 a 10 meses secos; e os bioclimas 4aTh e 3aTh têm indice xerotérmico entre 150 e 200 e 7 a 8 meses secos.
As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam dos 350 até cerca de
600 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila aberta (fig. 94), com ocorrência de
pequenos trechos praticamente desprovidos de 'vegetaçâo arbustiva ou arbórea.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçào.

Estes solos acham-se cobertos quase totalmente pela vegetaçâo natural (caatinga hiperxerófila), a quai é aproveitada para pecuâria extensiva em condiçôes
extremamente precârias.
Quanto ao uso agricola, apresentam limitaçôes muitos fortes pela falta
d'âgua, além das restriçôes impostas pelas mâs condiçôes fisicas e teores elevados em sódio trocdvel dos horizontes subsuperficiais, notadamente o B t . Sâo
muito susceptiveis à erosâo.
31.2 — SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase pedregosa caatinga
hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento SS1 e o 1 ° componente da associaçâo SS2; o 2.° componente das associaçôes V3 e REe5 e como
3.° componente das associaçôes REeó, REe8 e NC9.
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Material origlnàrlo — Saproiito de Plutônicas Äcidas (granitos) e de gnaisses claros referidos ao Pré-Cambriano (CD), com alguma influência de cobertura
pedimentar de carâter arenoso no desenvolvimento do A. Em algumas âreas estes
solos sâo formados a partir de sedimentos arenosos, areno-argilosos ou argiloarenosos do Holoceno.
Relevo — Predomfnio de relevo piano e suave ondulado, ocorrendo neste
ultimo elevaçôes muito baixas corn declividades predominantemente variando de
4 a 5%.
Clima •— Semi-ârido quente. Segundo Koeppen, nota-se ligeira predominância do tipo climâtico BSwh' sobre os tipos BSs'h' e BSw'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, o bioclima 4aTh tem maior importância nas âreas destes solos
do que o 3aTh. Indice xerotérmico entre 150 e 200 e 7 a 8 meses secos. Ocorrem também pequenas âreas sob condiçôes de bioclimas 3bTh e 2b. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais sâo da ordern de 350 a 750 mm, sendo mais
fréquentes de 400 a 500 mm.
Vegetaçao — Caatinga hiperxerófila aberta com pequenos trechos praticamente desprovidos de vegetaçao arbustiva ou arbórea.
• Consideraçôes gérais sobre

ulilizaçao.

A quase totalidade da area destes solos esta coberta pela vegetaçao natural
de caatinga hiperxerófila, que é aproveitada em condiçôes extremamente precârias para pecuâria extensiva.
Sâo solos com limitaçôes ao uso agricola muito fortes pela falta d'âgua,
além das grandes restriçôes decorrentes das mâs condiçôes fisicas e teores elevados em sódio trocâvel. Sâo também muito susceptiveis à erosâo.
32 — SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscriminada.
Compreende solos halomórficos indiscriminados, alagados, que se distribuem nas partes baixas da orla maritima sob influência das mares e com vegetaçao denominada mangues ou manguesais (fig. 35). Engloba principalmente Solonchcks e Solos Gley Thyomórficos ou Solos Äcidos Suif atados.
Os Solonchaks sâo solos halomórficos (alagados no caso) com altos teores
em sais diversos, pouco diferenciados e que apresentam, normalmente, um horizon te sâlico (73). Os solos Gley Thyomórficos apresentam horizonte gley e contêm teores de sulfatos e/ou enxofre elementar suficientemente elevados, que poderâo causar grande acidificaçùo quando oxidados (após serem drenados), tornando o pH do solo muito baixo.
Os solos Indiscriminados de Mangues sâo portanto, solos gleizados nâo ou
muito poucos desenvolvidos, muito mal drenados, com alto conteûdo em sais provenientes da âgua do mar e de compostas de enxofre que se formam nestas âreas
sedimentäres baixas e alagadas, notadamente onde existem mais matéria orgânica.
De uma maneira gérai nâo possuem nitida diferenciaçâo de horizontes exceto nas âreas marginais, onde verifica-se o desenvolvimento de um horizonte A,.
Apresentam textura variâvel desde argilosa até arenosa.
Ocorrem nas desembocaduras de rios, margens de lagoas e partes baixas
da orla maritima, sob influência das mares, onde a diminuiçào da corrente de
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âgua favorece a deposîçâo de sedimentos finos de natufèzâ argilo-siltosâ, argilosa
e arenosa, em mistura com detritos orgânicos, ocorrendo também material mineral de natureza arenosa. Nâo sâo usados para agricultura, estando totalmente
cobertos pela vegetaçâo natural (mangues).
Esta unidade compreende apenas uma fase, ou seja, SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscriminada:
jase relevo piano.
DESCRIÇAO DAS FASES
32.1 — SOLOS INDISCRIMINADOS
relevo piano.

DE MANGUES textura indiscriminada fase

Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento cujo sfmbolo
é SM.
Material originârio — Sedimentos nâo consolidados récentes constituîdos
por material mineral muito fino, em mistura com detritos orgânicos, referidos
ao Holoceno. Material de natureza mais grosseira (sedimentos arenosos) ocorre
principalmente nas areas marginais ou fora das desembocaduras dos rios. Os
sedimentos sâo depositados pelas âguas dos rios, que em seus baixos cursos diminuem a correnteza ao encontrarem as âguas do mar, favorecendo sobretudo o
deposito de materiais finos. Os detritos orgânicos sâo originârios principalmente da decomposiçâo das plantas dos mangues e da atividade biológica intensa
produzida principalmente pelos caranguejos, que sâo numerosos nestes terrenos
lamacentos.
Relevo — Sao solos que ocorrem nas vârzeas da baixada litorânea, com relevo piano. As altitudes estâo ao nivel do mar, ou até urn pouco abaixo. O relevo,
condicionando uma ma drenagem nesta orla maritima, destaca-se como fator de
Formaçâo destes solos, além da influência da âgua do mar.
Clima — Ams' da classificaçâo de Koeppen e 3dTh da divisäo bioclimâtica
de Gaussen. Indice xerotérmico de 0 a 40 e 1 a 2 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais oscilando entre 1.800 e 2.200 mm.
Vegetaçâo — É conhecida por mangues ou manguesais (fig. 35). Tem aspecto peculiar, é muito uniforme, dominada por uma ou poucas espécies, normalmente apresentando raizes suportes (adventicias). Destacam-se o mangue vermelho, mangue manso, mangue-de-botâo e mangue canoé, sendo esta ültima espécie
encontrada nas partes mais afastadas do mar. Nas âreas marginais é comum a
presença de samambaias. Algumas espécies de mangues atingem porte de 8 a 10
métros, sendo utilizadas como madeira para construçâo.
Consideraçoes gérais sobre

utilizaçao.

Estes solos nâo sào utilizados agricolamente, encontrando-se totalmente
cobertos pela vegetaçâo natural, jâ bastante devastada. As limitaçôes ao uso agricola sâo muito fortes pelos excessos d'âgua e sais, em virtude de se encontrarem
sujeitos ao movimento das mares. A mecanizaçâo é impraticâvel, devido à constantes inundaçôes resul tantes das mares.
O aproveitamento destes solos requer vultosos investimentos, grandes obras
para controle das mares, etc. Tendo em vista este aspecto e a existência de outras solos de fâcil utilizaçao, nào é viâvel aproveitâ-los atualmente para fins agrîcolas.
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3J — SOLOS GLÈY INDISCRIMINÀDOS textura inciiscriminada.
Sâo solos hidromórficos (fig. 95), pouco profundos, âcidos, mal drenados,
originados de sedimentos récentes do Holoceno, em areas das vârzeas, constantemente sob influência do lençol freâtico elevado durante todo ano, ou pelo menos
durante um longo perfodo. Sob estas condiçôes, forma-se um solo com horizon te
A escuro, seguido de horizontes ou camadas gleyzadas, as quais se caracterizam
pelas cores cinzentas, podendo ter mosqueado.
Esta unidade compreende Gley Hümico, Gley Pouco Hûmico, os quais ocorrem intimamente associados em âreas de difîcil acesso (vârzeas encharcadas) e
nâo puderam ser mapeados isoladamente, em face de pequena escala do mapa
bâsico e do tipo de levantamento executado, que é de carâter generalizado. Mesmo assim, pode-se constatar que o Gley Pouco Hûmico é encontrado com maior
freqüência e ocupando maiores extensôes.
Distribuem-.se estes solos na zona do Litoral e Mata, na baixada litorânea,
alcançando maior expressâo nos municipios de Goiana, Barreiros, Rio Formoso,
Cabo, Jaboatâo, Recife e Igarassu, onde foram mapeadas as maiores âreas.
Sâo derivados dé sedimentos récentes nâo Consolidados, argilosos, argiloarenosos e arenosos do Holoceno com algum acümulo de matéria orgânica na
parte superficial.
O relevo é sempre piano e constitui o principal fator de formaçâo destes
solos, tendo em vista, que condiciona uma ma drenagem. Ocorrem pequenos
desniveis ou entâo abaciamentos, com declividades nâo superiores a 2%. As altitudes prédominantes variam de 5 a 15 métros, chegando raramente a 40 métros . .
Quanto ao clima, dominam totalmente nas âreas destes solos os tipos As' e
Ams' da classificaçâo de Koeppen. Pela divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde unicamente ao bioclima 3dTh, cujo indice xerotérmico varia de 0 a 40, com
1 a 2 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam normalmente de 1.700 a 2.300mm.
A vegetaçâo dominante nas âreas destes solos é constitufda por campos
de vârzea, ocorrendo com menos freqüência a floresta perenifólia de vârzea.
Os campos de vârzea sâo caracterizados pela presença de espécies em sua maioria hidrófilas (fig. 42) como junco, aninga e tâbua, entre outras. A floresta perenifólia de vârzea ocorre, na maioria das vezes, na periferia dos brejos ou pântanos, ou margeando os cursos d'âgua (mata-ciliar), geralmente possuindo porte
baixo a médio.
Morfologicamente estes solos variam bastante de uma ârea para outra e
também num mesmo perfil (fig. 95). O horizonte A possui espessura prédominante variando de 20 a 30 cm (com extremo de 10 a 40 cm); coloraçâo variando
de preto a cinza escuro, com matiz de 5YR a 2,5Y, valor de 2 a 4 e croma geralmente em 1, podendo raramente apresentar mosqueado amarelo-avermelhado;
quanto à classe textural verifica-se variaçâo de franco-argilo-arenosa a muito argilosa; estrutura geralmente fraca a moderada, granular, média a grande e/ou em
blocos subangulares, pequenos a médios, ou ainda, pode se apresentar maciça;
porosidade constituida de muitos poros pequenos e comuns médios; quanto à
consistência, o solo varia de duro a extremamente duro quando seco, de friâvel a
muito firme quando ûmido, sendo plâstico ou muito plâstico e pegajoso ou muito
pegajcso, quando molhado; sua transiçâo para os horizontes ou camadas subjacentes é clara e plana. Podem apresentar um HA3g.
2.16

Ó horizonte Cg, muitas vezes compreendendo Cjg e C2g, podendo ou nâo
apresentar descontinuidade de material de origem (HCjg, IHC^g, e t c ) , possui ,
espessura variando de 50 a 150 cm ou mais; sua coloraçào varia de cinzento escuro a cinzento claro (cores de reduçâo) com matiz geralmente de 10YR e 2,5Y,
valor de 4 a 7 e croma de 1 a 2, com pouco a muito mosqueado proeminente (ou
raramente difuso) pequeno a médio, de tbnalidade bruno a bruno amarelado, com
matiz 7,5YR a 10YR, valor de 4 a 6 e croma de 3 a 6, acompanhando, geralmente,
canais de raizes; quanto à textura, verifica-se predominio das classes argua ou
muito argilosa; por vezes ocorrem perfis com textura mais leve; estrutura normalmente maciça, muitas vezes com tendência para prismâtica, ou podendo ser
prismâtica composta de blocos subangulares; poros comuns ou poucos muito pequenos e poucos pequenos; quanto à consistência, nota-se a mesma variaçâo citada no horizonte A.
• A estes horizontes e/ou camadas seguem-se outras, podendo inclusive serem constatadas camadas orgânicas em alguns perfis.
As raizes sâo muitas ou abundantes no horizonte superficial, diminuindo
com a profundidade e poucas atingindo as camadas gleyzadas. Percebe-se atividade biológica mais intensa no A. Verifica-se que estes solos possuem permeabilidade geralmente lenta na parte superior, com o lençol d'âgua no horizonte
gley. Quanto à drenagem, estes solos sâo mal ou muito mal drenados, por vezes
com riscos de inundaçâo. A erosâo é nula (nâo aparente).
Quanto à composiçâo granulométrica, tanto no A como nos diversos horizontes e/ou camadas, pode-se notar dois aspectos: o primeiro que é o mais comum, apresenta menor variaçâo no teor de silte (cerca de 10 a 30%), dominância
da fraçâo argila (60 a 80%) e pequena quantidade de areia (grossa e fina), normalmen te entre 1 e 10%; enquanto no segundo verifica-se o seguinte: areia grossa
35 a 60%, areia fina 20 a 30%, silte 7 a 15% e argila 16 a 22%.
O teor de argila natural varia de 8 a 50% no horizonte A e de 13 a 71% nas
partes subsuperficiais, refletindo no grau de floculaçâo que varia de 2 até 64%
no A e com maior amplitude nos horizontes subjacentes (5 a 80%).
O equivalente de umidade, é mais alto no horizonte A e varia entre 30 e 50g
de âgua/lOOg de terra rina nos solos mais argilosos e de 13 a 23g d'âgua/lOOg de
terra fina nos solos menos argilosos.
Quimicamente sâo solos de reaçâo âcida, cujo pH em âgua varia de 4,5 a 5,5
podendo, no entanto, ser fortemente âcido (pH até 4,0) ou até moderadamente
âcido (pH 6,0).
O teor de carbono orgânico varia geralmente de 1,50 a 5,00%, podendo ultrapassar os 9,00% no horizonte A e, diminuindo com a profundidade, ondesitua-se
entre 0,30 e 1,40%. O mesmo se verifica com a relaçâo C/N que decresce, de 10
a 16 no A, para 6 a 13 nos horizontes subjacentes.
Estes solos sâo normalmente distróficos, ocorrendo também solos eutróficos. Quando distróficos eles apresentam no horizonte A, soma de bases trocâveis
(S) da ordern de 1,5 a 4,5mE/100g de terra fina, capacidade de troca de cations
(T) de 19,0 a 33,0mE/100g de terra fina e saturaçâo de bases (V%) entre 7 e 14%;
para os demais horizontes e/ou camadas, variam de 0,5 a 1,5 mE e de 5,0 a 30,0
mE/lOOg de terra fina, respectivamente para os valores S e T, resultando nuraa
saturaçâo de bases dà ordern dos 5 a 10%.
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Nos soios eutróficos sâo encontrados os seguintes vaîores: no Horizonte A,
> soma de bases trocâveis (S) 4,0 a 20,0 mE/lOOg de terra fina, capacidade de troca
de cations 12,5 a 28,0 mE/lCOg de terra fina, enquanto nos horizontes seguintes ou
camadas subjacentes esses valores mudam, respectivamente, para 3,5 a 18,0 mE e
6,0 a 26,0mE/100g de terra fina, resultando numa variaçâo da saturaçâo de bases
(V%) da ordern dos 35 a 70% para todo o perfil.
O aluminio trocâvel possui valores de 0,2 a 2,2 mE e 0,2 a 0,8 mE/lOOg de
terra fina, respectivamente, no horizonte A e nos demais horizontes ou camadas
dos solos eutróficos, enquanto nos solos distróficos estes valores sâo altos, respectivamente, de 3,0 a 6,0mE e 1,0 a 10,0mE/100g de terra fina. Quanto ao hidrogênio trocâvel, podem' ser constatados nos solos eutróficos valores de 6,4 a 8,1 mE
e 2,0 a 3,0mE/100g de terra fina, respectivamente para o horizonte A e demais horizontes e/ou camadas; estes valores nos solos distróficos säo altos e oscilam
de 15,0 a 23,0 mE no A e de 5,0 a 17,0 mE/100g de terra fina nos demais horizontes e/ou camadas.
A relaçâo molecular ki varia de 2,40 a 3,40 no horizonte A e de 1,50 a 2,50
nos horizontes e/ou camadas abaixo; enquanto a relaçâo kr varia, respectivamente, de 1,90 a 3,00 e de 1,50 a 2,00. A relaçâo molecular AI 2 0 3 /Fe 2 0 3 varia principalmente de 4,00 a 20,00.
Na anâlise mineralógica destes solos, observa-se uma grande variaçâo,
podendo ser constatado os seguintes valores: no horizonte A, a fraçâo areia
possui maior percentagem de quartzo hialino (40 a 95%) e de concreçôes
argilo-humosas (40 a 60%), ocorrendo também concreçôes argilo-leitosas (até 10%),
concreçôes argilo-ferruginosas (que podem chegar aos 5%); concreçôes mangano
sas e traços de minerais os mais diversos como ilmenita, turmalina, zirconita,
mica, opala, kianita, etc, além de detritos (desde traços até 30%). No horizonte
Cg constatou-se na fraçâo areia maior quantidade de quartzo hialino (30 a 95%)
e de concreçôes ferro-argilosas e concreçôes ferruginosas (podendo juntas ou
nâo atingirem 70%), seguindo-se traços de turmalina, feldspato intemperizado,
concreçôes argilosas, micas, concreçôes argilo-humosas, anfibolito, opala, flogopita, kianita, etc, além de detritos (desde traços até 30%). De um modo gérai
sâo solos com muito baixa réserva de minerais primârios facilmente decomponîveis.
Esta unidade — SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS textura indiscriminada,
compreende apenas uma fase:
fase campas de vârzea e flores ta perenifólia de vârzea relevo piano.
DESCRICÄO DAS FASES
33.1 — SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campos de
vârzea e flor esta perenifólia de vârzea relevo piano.
Constitui o 1 ° componente da associaçâo de simbolo HG, ocorrendo como
2 ° componente da associaçâo de sfmbolo A2.
Material originârio — Sedimentos nâo consolidados récentes de natureza argilosa, argilo-arenosa ou arenosa do Holoceno (Quaternârio).
Relevo — Piano de vârzea (fig. 96) com ocorrência de pequenos desnîveis
com menos de 2% de declividade. As altitudes variam gerajmente de 5 a 15 métros, com ocorrência de areas com até 40 métros.
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Clima — As' e Âms' da dassificaçâo de Koeppen, correspondendo ao 3dTh
da classificaçâo de Gaussen. ïndice xerotérmico entre 0 e 40 e 1 a 2 meses secos.
A pluviosidade média anual mais comum situa-se entre 1.700 e 2.300 mm.
Vegetaçao — Campos de vârzea (fig. 42) e flores ta perenifólia de vârzea.
O primeiro tipo de vegetaçao é prédominante e caracteriza-se pela grande freqiiência de espécies hidrófilas, tipicas de âreas rebaixadas e encharcadas das vârzeas. Jâ a floresta perenifólia de vârzea se restringe comumente as âreas raarginais de rios e riachos (mata-ciliar).
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

Estes solos sâo aproveitados principalmente com cultura da cana-de-açûcar
(fig. 96) e pastagens naturais ou artificiais, seguindo-se hortaliças e arroz em menores proporçôes.
Apresentam limitaçôes muito fortes pelo excesso d'âgua. Possuem de modo
gérai fertilidade natural baixa a média e o relevo é piano e sem problemas com
erosâo, mas com limitaçôes moderada a forte ao uso de mâquinas agricolas (em
suas condiçôes naturais), devido ao excesso d'âgua.
O aproveitamento racional destes solos requer drenagem a fim de manter
o lençol d'âgua em nivel adequado à cultura que se deseja fazer. Em gérai necessitam de correçâo da acidez, através de calagens, tendo em vista que os solos
prédominantes sâo distróficos e com teores elevados em aluminio e/ou hidrogênio trocâveis.
Quando drenados e adubados eles se prestam para culturas da cana-deacücar. Além disso, após a correçâo da acidez, eles adaptam-se bem as culturas de
banana e de hortaliças. Sem drenagem, apenas a cultura de arroz é feita nestes
solos.
34 — SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS E EUTRÖFICOS.
Compreendem solos hidromórficos, pouco desenvolvidos, essencialmente orgânicos, muito âcidos, constituido por residuos végétais fibrosos de coloraçâo prêta a cinzenta muito escura, com elevado conteüdo de matéria organica, muito mal
drenados, encontrados sob condiçôes de permanente encharcamento e originados
de progressivas acumulacöes de matéria organica preveniente dos végétais.
Estes solos säo conhecidos por turfas e paus, podendo-se distinguir dois estâgios principais de decomposiçâo da matéria organica: "muck" quando a matéria
organica jâ se encontra bastante decomposta e "peat", quando a matéria organica
é de carâter fibroso, em estâgio incipiente de decomposiçâo.
Sua distribuiçào geogrâfica se faz por toda faixa litorânea da zona do Litoral e Mata, mas somente têm expressâo nos municipios de Goiana, Igarassu, Recife,
Jaboatâo, Cabo, Rio Formoso e Barreiros.
Segundo Koeppen, nas âreas destes solos predominam os tipos climâticos
As' e Ams'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen ocorre apenas o bioclima 3dTh,
com indice xerotérmico entre 0 e 40 e 1 a 2 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de 1.700 a 2.300mm.
A vegetaçao natural encontrada dominantemente sobre estes solos corresponde aos campos de vârzea alagados (hidrófilos), destacando-se junco, tâbua,
aninga e outras espécies dos gêneros Acrosticum, Panicum, etc.
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Morfologicamente, apresentam um Horizonte A (podendo compreender A n
e A12) com espessura variando de 20 a 40 cm, de coloraçâo geralmente prêta
(ÎOYR 2/1). As camadas subjacentes säo constitufdas, quase sempre, por matéria
-orgânica muito pouco decomposta, sendo maior a proporçâo de residuos végétais
em diferentes graus de transformaçào, com grandes quantidades de raïzes mortas. Apresentam também coloraçâo prêta ou cinzenta muito escura.
Sâo solos que apesar de essencialmente orgânicos, apresentam fraçôes
minerais, cujas percentagens variam de 8 a 55% para areia grossa, 3 a 30% para
areia fina, 13 a 50% para silte e de 7 a 42% para a argila. O equivalente de umidade é sempre muito elevado, com vaîores prédominantes entre 70 e llOg/lOOg dû
terra fina.
Em se tratando de Solos Orgânicos, os teores de carbono sâo sempre muito
elevados, com percentagens normalmente majores que 12% e menores que 45%.
Consequentemente os valores para a matéria orgânica situam-se normalmente
entre 20% e 76%. O nitrogênio total é também alto, com percentagens de 0,65%
a 2,00%. Como evidência da presença de matéria orgânica pouco decomposta, verifica-se uma relaçâo C/N muito alta, com valores da ordern de 18 a 22.
Sâo solos com reaçâo extremamente âcida a moderadamente
com pH normalmente de 4,0 a 5,0. Nos solos eutróficos o pH chega a 5,3.

âcida

A soma de bases trocâveis varia de baixa a alta, com valores de 0,6 a 11,2
mE/lOOg de terra fina nos solos distróficos, atingindo 59,6 niE nos solos eutróficos. O valor T é alto e situa-se entre 21,5 e 100,0 mE/lOOg de terra fina, ocorrendo os maiores valores nos solos eutróficos.
Os teores de hidrogênio trocâvel säo sempre altos (18,3 a 81,1 mE/lOOg de
terra fina), enquanto que alumfnio trocâvel varia desde baixo até alto (0,4 a 7,4
mE/lOOg de terra fina. O fósforo assimilâve! é sempre baixo, com valores inferiores a 5ppm.
Na composiçâo mineralógica da fraçào areia destes solos verifica-se predominio de detritos e concrecöes argilo-humosas, seguindo-se o quartzo que pode
atingir 40%, porém normalmente seus valores säo menores. Em algumas camadas sâo encontrados apenas detritos e concrecöes argilo-humosas.
Esta classe '— SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS, compreende apenas uma fase:
•fase campos de vdrzea relevo piano.
DESCRICÄO DAS FASES
34.1 _ SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS E EUTROFICOS fase campos de varzea relevo piano.
Ocorrem como 2.° componente da associaçâo HG e como 3.p na associaçâo
A2.
Material originârio — Material predominantemente orgânico, referido ao
Holoceno (Quaternârio), em mistura com particulas minerais.
Relevo — Piano de vârzea. Altitudes variando geralmente de 3 a 10 metres.
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China — Conforme Koeppen, predominant os tipos climâticos As' e Ams'.
Segundo Gaussen, corresponde apenas ao bioclima 3dTh, cujo indice xerotérmico
varia de 0 a 40 e numero de meses secos de 1 a 2. A pluviosidade média anual
situa-se entre 1.700 e 2.300 mm.
Vegetaçào — Campos hidrófilos de vârzea com dominancia de espécies caracterfsticas de areas alagadas.
Consideraçôes gérais sobre

utilizaçao.

AtuaJmente muitas areas destes solos, depois de drenados, sâo utilizadas
com as culturas de cana-de-açûcar, hortaliças, arroz, além de pastagens. Em condiçôes naturais somente a cultura do arroz se adapta a estes solos, mesmo com
algumas restriçôes.
A fertilidade destes solos varia de baixa até alta. Em gérai tem elevada
acidez, com presença de muito hidrogênio (e normalmente aluminio) trocâvel, e
pH variando de 4,0 a 5,3.
O aproveitamento agricola racional destes solos requer drenagem, correçâo
da acidez e adubaçào. De um modo gérai se adaptam a olericultura, culturas da
bananeira, arroz, cana-de-açûcar e pastagens.
35 — PODZOL HIDROMÛRFICO
Compreende solos coin horizonte spódico (73) ou B podzol (fig. 97), dcsenvolvidos a partir de sedimentos arenosos quartzosos do Grupo Barreiras (Terciâno) em âreas de tabuleiro e do Holoceno na baixada litorânea. Sâo solos arenosos extremamente pobres e muito âcidos, com m'tida diferenciaçâo de horizontes.
Sào facilmente identificados pela presença de um horizonte A espesso, arenoso, de consistência solta, compreendendo normalmente Aj (de cor acinzentada
escura) e AL, de coloraçào clara, que contrastam com os horizontes subjacentes
de concentraçâo iluvial de carbono e/ou sesquióxidos livres (principalmente ferro), de cores escuras (Bh) e amareladas ou avermelhadas (Bir) com mosqueado
(vermelho normalmente).
A distribuiçâo geogrâfica destes solos se faz pela zona do Litoral e Mata,
abrangendo âreas por toda faixa litorânea, próximas da orla marftima, em vârios
munici'pios ou entâo, em menores extensöes, nos tabuleiros costeiros dos municfpios de Igarassu e Goiana.
Sào derivados de sedimentos arenosos do Grupo Barreiras (Terciârio), em
âreas de tabuleiro, ou do Holoceno compreendendo âreas rebaixadas de restingas,
próximas a orla mari'tima (fig. 5).
O relevo se apresenta dominan temen te piano tanto nos tabuleiros como nas
âreas de restingas, sendo que estes Ultimos apresentam alguns desnïveis e cujas
declividades podem alcançar 3 a 4%. As altitudes variam de 2 até cerca de 100
métros.
Quanto ao clima, estes solos sâo desenvolvidos em âreas onde vigoram tipos
climâticos As' e Ams' da classificaçâo de Koeppen. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, ocorre apenas o bioclima 3dTh, com indice xerotérmico entre 0 e 40 e 1 a 3 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de 1.500 a 2.300 mm.
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A vegetaçâo natural destes solos é representada pelos cerrados, que conslituem vegetaçâo de porte baixo a medio, arbóreo-arbustivo aberto ou pouco denso,
cujas espécies têm conformaçâo tortuosa, suber espesso e muitas folhas coriâceas.
Nas zonas baixas litorâneas das proximidades da orla maritima, a vegetaçâo é de
campos de restinga ou de floresta perenifólia de restinga (fig. 31A).
Quanto as caracteristicas morfológicas, apresentam um horizonte A normalmente compreendendo Aj (pode ter ou nâo urn A n e A12) e A2 (podendo conter
AoX e A,,, ou mesmo A23) (fig. 97), com espessuras bastantes variâveis, podendo
até ultrapassar os 2 métros. Comumente a espessura do Al varia de 8 a 35 cm, podendo atingir 90 cm. O A , é ligeiramente mais escuro que o A2, devido à matéria
orgânica superficial, apresentando cores (para o solo ûmido) einzen to muito eseufo, bruno muito escuro, bruno acinzentado escuro a bruno acinzentado, com
matiz 10YR, valor de 3 a 6 e croma de 1 a 2. Estas tonalidades sâo mais claras
quando seco (sendo normalmente cinzento). O A2, constituindo um horizonte eluvial, apresenta espessura bastante variâvel, chegando a ultrapassar os 3 métros
em solos de baixada litorânea, enquanto nos tabuleiros é menos espesso, geralmente variando de 50 a 150 cm. Sua coloraçào é mais clara que do A1( sendo geralmente, quando ûmido, bruno acinzentado, bruno pâlido, cinzento brunado claro,
cinzento e cinzento claro, com matiz em 10YR, valor de 4 a 8 e croma de 2 a 3;
também estas tonalidades sâo ainda mais claras quando o solo esta seco. Quanto
as demais caracteristicas morfológicas, sâo praticamente as mesmas em todo o
horizonte A: textura da classe areia; muitos poros pequenos; consistência, tanto
para o solo seco como ûmido se apresenta solto, sendo nâo plâstico e nâo pegajoso
quando molhado; transiçôes plana ou ondulada e gradual ou clara entre os subhorizontes do A e clara ou abrupta do A para o B.
O horizonte B geralmente apresenta maior concentraçâo de matéria orgânica
iluvial (constituindo o Bh) na parte superior. Segue-se o horizonte Bhir ou Bir,
muitas vezes endurecido constituindo um "ortstein".
O Bh ou Bhir possui, normalmente, espessura variando de 10 a 30 cm (raramente ultrapassa os 50 cm); coloraçâo para o solo ûmido, em geral bruno avermelhado escuro (semelhante ao pó de café) podendo ser raramente bruno amarelado
ou bruno escuro, matiz de 5YR, valor e croma de 2 a 4; texturas das classes areia
ou areia franca; estrutura fraca pequena a média blocos subangulares ou maciça
muito coesa, ou em grâos simples; muitos poros pequenos; quanto à consistência,
o solo seco varia de macio a duro, quando ümido é friâvel ou firme, sendo näo
plâstico e nào pegajoso quando molhado; a transiçâo para o Bir é normalmente
ondulada e abrupta.
O Bir, que ocorre à profundidades que variam de 1 a 2 métros, apresenta
cores (em mistura ou formando mosqueado) variando desde vermelho escuro até
amarelo, destacando-se bruno avermelhado, vermelho amarelado, amarelo avermeIhado, bruno e bruno amarelado, com matiz entre 2,5YR e 10YR, valor e croma
entre 3, 5 e 7; textura da classe areia; estrutura maciça; poros pequenos poucos a
comuns; consistência extremamente duro (quando seco), muito firme (quando
ûmido) e nâo plâstico e näo pegajoso (quando molhado).
Muitas raizes, principalmente fasciculares, se concentram no Al( diminuindo
com a profundidade, sendo raras na parte superior do Bir.
Apresentam permeabilidade râpida no horizonte A e lenta ou muito lenta no
horizonte Bir.
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Uma caracteri'stica marcante nesses solos é a dominância da fraçâo areia,
quase sempre ultrapassando "os 90% da massa do solo, principalmente no A, mas
com ligeira reduçâo no B, onde as percentagens das fraçôes silte + argila aumentam ligeiramente (com mais de 10%). Entre areia grossa e areia fina, nota-se,
mais comumente, o predominio da primeira, podendo raramente ocorrer o inverso.
Foram constatados os seguintes valores: para todo o horizonte A, areia grossa de
5 a 75%, areia fina 15 a 25%, silte 0 a 3% e argila 1 a 3%; no Bh areia grossa
50 a 65%, areia fina 25 a 30%, silte 1 a 6% e argila 3 a 8%; e no Bir areia grossa
50 a 65%, areia fina 20 a 30%, silte 1 a 11% e argila 5 a 10%.
O equivalente de umidade é baixo ou muito baixo, com valores de 2 a 6g.
de âgua/lOOg de terra fina no A, podendo atingir 20 g de âgua/lOOg de terra fina
nos horizontes Bh e Bir.
Quimicamente estes solos apresentam, em gérai, reaçào âcida a fortemente
âcida, com pH em âgua entre 4,3 e 5,5. O teor de carbono orgânico varia nos
quatro horizontes, tendo sido constatados percentagens de 0,33 a 0,91% no Ax,
0,04 a 0,26% no A;,, 1,46 a 3,44% no Bh (maior acumulaçâo iluvial de matéria orgânica) e com maior amplitude de variaçâo no Bir, onde estâo compreendidas entre 0,18 a 2,24%. A relaçâo C/N oscila entre 8 e 13 no A, e entre 5 e 11 no A2,
sendo dos mais altos no Bh, onde varia de 18 a 29 e, no Bir, varia de 9 a 27.
A soma de bases trocaveis (S) é das mais baixas, variando de 0,4 a 0,9
mE/lOOg de terra fina para todos os horizontes, enquanto a capacidade de troca
de cations (T), também baixa, esta compreendida entre 2,1 e 5,5 mE, 0,8 a 3,2 mE,
8,3 e 27,1 mE e 10,6 e 15,3 mE (mE/100g de terra fina), respectivamente no A1(
A2, Bh e Bir.
Quanto à saturaçâo de bases (V%), sempre muito baixa, verificam-se valores de 15 a 19% no At, 12 a 50% no AÔ e 3 a 5% no B (Bh e Bir). O aluminio trocâvel se apresenta com valores de 0 a 0,5 mE, 0,5 a 3,0 mE e 0,4 a 1,2 mE (mE/
100g de terra fina) para o horizonte A, Bh e Bir, respectivamente.
O fósforo assimilâvel é um elemento de que esses solos sâo praticamente
desprovidos, sendo encontrado apenas cerca de l p p m .
A relaçâo molecular Ki apresenta valores entre 1,20 e 2,40 no A,, bastante
variâvel no A,,, onde situam-se entre 0,80 e 8,50, estando no B entre 0,80 e 1,50.
Quanto aos valores da relaçâo molecular Kr, estâo compreendidos entre 1,00 e 2,10
no A1( de 0,60 a 5,10 no A2 (em maior amplitude) e de 0,70 a 1,40 no B. Para relaçâo molecular Al2O.s/Fe2O3 foram constatados valores desde 1,50 até 9,40 no horizonte A, 6,70 a 51,80 no Bh e 3,60 a 32,50 no Bir.
Nota-se geralmente uma concentraçâo variâvel dos óxidos de sih'cio, alumfnio e ferro no Bh e maior no Bir, sendo constatados os seguintes acréscimos em
relaçâo ao horizonte A (cujos valores variam de 0,1 a 1,0%); no Bh, 2 a 17 vezes
mais de SiO2, 25 vezes mais de A12O3 e 2 a 3 vezes mais de Fe2O3; e no Bir, 6 a
36 vezes mais de SiO2, 13 a 41 vezes mais de ALO3 e 3 a 17 vezes mais de Fe2O3,
indicando acumulaçâo destas substâncias.
Observando-se o quadro mineralógico de alguns perfis, percebe-se tanto na
areia (mais de 90% da massa do solo) como no cascalho (0 a 3%), compléta ausência de réserva minerai para as plantas, o que reflète o estado muito avançado de
intemperismo destes solos, onde se constata dominância total, em todos os horizontes, de quartzo hialino, uns triturados e outros desarestados (sendo com ade223

rência ferruginosa no B). Podem ser ainda encontrados traços de turmalina,
magnetita, ilmenita, zirconita, além de concreçôes ferruginosas e argiloferruginosas no B.
Esta classe — PODZOL HIDROMÖRFICO compreende as seguintes fases:
fase cerrado relevo piano: e
fase campos de restinga e floresta perenifólia de restinga relevo piano.
DESCRIÇÀO DAS FASES
35.1 _ PODZOL HIDROMÓRFICO fase cerrado relevo piano.
Ocorre como 3." componente da associaçâo de simbolo do PV9.
Material origindrio — Sedimentos arenosos quartzosos do Grupo Barreiras
(Terciârio).
Relevo — Piano (figs. 98 e 99) com pequenos desnïveis locais. As altitudes
variam de 10 a 100 métros.
Clima — Corresponde na classificaçâo de Koeppen aos tipos As' e Ams'. Na
divisâo bioclimâtica de Gaussen, ocorre apenas o bioclima 3dTh, cujo indice xerotérmico esta compreendido entre 0 e 40, com I a 3 meses secos. Precipitaçôes
pluviométricas médias anuais de 1.500 a 2.000mm.
Vegetaçâo — Cerrado (fig. 98) que é uma formaçâo natural oligotrófica,
constituida por extrato herbâceo, onde se destacam gramineas, ciperâceas, rubiâceas e algumas leguminosas e um extrato arbóreo-arbustivo aberto ou pouco denso, onde aparecem espécies com caule e galho tortuosos, suber espesso e muitas
folhas coriâceas, como por exemplo a lixeira, o murici de tabuleiro, a mangabeira,
alguns aglomerados isolados de florestas, sendo de porte baixo a médio, jâ em sua
transiçâo para os cerrados.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Grande parte da ârea destes solos encontra-se coberta com vegetaçâo natural
constituida por cerrados. Sâo cultivados com abacaxi, cajueiro, coqueiro e canade-açûcar (fig. 99).
Sào de fertilidade extremamente baixa, com deficiências de macro e micronutrientes, de acidez elevada e com problemas de drenagem nas âreas onde o horizonte endurecido (Bir) encontra-se pouco profundo. Além disso, possuem textura
arenosa e conseqüentemente verifica-se intensa lixiviaçâo nestes solos.
Sâo também mui to susceptîveis à erosào e ressecam-sc com relativa facilidade durante o curto perîodo seco.
Cultura como a cana-de-açûcar é feita com adubaçôes maciças.
35.2 — PODZOL HIDROMÓRFICO fase campos de restinga e floresta perenifólia
de restinga relevo piano.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento HP, ou associadamente com 2° componente da associaçâo de simbolo AMd..
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Fig. 99
Relevo e uso (cana-de-açûcar) em area de tabuleiro com PODZOL
HIDROMORFICO fase cerrado relevo piano (Associaçao PV9). Munici'pio
de Igarassu.

Fig. 100
Perfil de SOLO
ALUVIAL DISTRÓFICO textura média
/argilosa fase floresta
perenifólia de vârzea
relevo piano. Munici'pio do Cabo.

Fig. 101
Aspecto da cultura da cana-de-acücar em area de SOLOS ALUVIAIS
EUTRÓFICOS textura arenosa fase floresta perenifólia de vérzea relevo
piano (Associacäo A2). Varzea do ribeiräo Botafogo. Munici'pio de Igarassu.

Fig. 102
Ao fundo serra da Arara ou do Exu, vendo-se arenitos da Formacäo
Taracatu (Siluriano). Ärea da associacäo Rd2 com dominância de SOLOS
L1TÔLICOS DISTRÖFICOS com A fraco textura arenosa fase pedregosa e
rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso.
Munici'pio de Serra Talhada.

Material originârio — Sedimentos arenosos quartzosos näo consolidados do
Holoceno.
Relevo — Piano de baixada litorânea, com declividades dominantes entre
0 e 2°/o, ocorrendo por vezes desniveis que acusam declividades da ordern de 3 a
4%, formando ligeiras ondulaçôes. As altitudes variam de 2 a 15 métros.
Clima — Segundo Koeppen, ocorrem os tipos As' e Ams'. Na divisäo bioclimâtica de Gaussen, prédomina o bioclima 3dTh, com indice xerotérmico entre
0 e 4 e 1 a 2 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais estâo
compreendidas entre 1.650 e 2.300mm.
Vegetaçao — Ocorrem dois tipos: 1) Campos de restinga (fig. 41), que é
uma vegetaçao arbustiva de densidade variâvel, geralmente formando moitas esparsas num extrato rasteiro, possuindo coma espécies principals a paquevira, o
murici-da-praia, murta, algumas cactâceas, orquidiâceas e gutiferas, entre outras
menos fréquentes; 2) floresta perenifólia de restinga (fig. 31A), representada por
formaçôes relativamente pouco densas, com ârvores de porte 12 a 15 métros, com
troncos finos, por vezes tortuosos e copas irreguläres, destacando-se entre outras
espécies o angelim, o pau-d'arco e o cajueiro nativo.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
A maior parte da area destes solos acha-se coberta pela vegetaçao natural
que é aproveitada como pasto em condiçôes precârias. Sâo encontrados muitos
cajueiros e coqueiros, alguns cultivados e outros em condiçôes naturais.
De um modo gérai, as consideraçôes feitas para a unidade précédente sâo
validas para estes solos. Deve-se ressaltar que muitas vezes, nas partes mais
baixas a drenagem constitui também um forte fator limitante ao uso agricola
destes solos. A presença do horizonte Bir (muito duro ou extremamente duro quando seco) proximo a superficie limita muito a penetraçâo das raizes das plantas e
faz com que as areas fiquem encharcadas na época das chuvas mais intensas.
36 — SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS textura indiscriminada.
Sâo solos pouco desenvolvidos, nâo hidromórficos, provenientes de deposiçôes fluviais récentes, que apresentam apenas um horizonte superficial — A —
diferenciado, ao quai se seguem camadas estratificadas (IIC, IIIC, IVC, . . . ) , sem
relaçâo genetica entre si, normalmente. Em algumas âreas nota-se o infcio de
formaçâo de um horizonte B ou mesmo um (B) incipiente. Compreendem solos
eutróficos e distróficos, com textura arenosa, média ou argilosa.
Säo de fertilidade natural variando de baixa a alta, moderadamente profundos ou profundos, em gérai moderada ou imperfeitamente drenados, âcidos
a moderadamente âcidos.
Distribuem-se em diversos trechos da baixada litorânea, ocorrendo principalmente nos municipios de Cabo, Recife, Igarassu e Rio Formoso. Säo originados de sedimentos arenosos, argilo-arenosos ou argilosos, principalmente de deposiçôes fluviais récentes näo consolidados, referidos ao Holoceno. Possuem relevo piano com declividades que podem atingir até 3% e altitudes variando de
5 a 40 métros, sendo fréquentes entre 10 e 20 métros.
Quanto ao clima, nas âreas destes solos ocorrem, segundo Koeppen, os
tipos As' e Ams'. Na divisäo de Gaussen, domina o bioclima 3dTh, com I a 3
meses secos e indice xerotérmico entre 0 e 40. As precipitaçôes pluviométricas
médias anuais variam de 1.700 a 2.000 mm.
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A vegetaçao natural, compreende a floresta perenifólia de vârzea, constituindo formaçâo predominantemente higrófila, densa, de porte médio, com
ocorrência de ârvores com troncos finos, onde se destacam o camaçari, o mulungû e o ingâ, entre outras. Ocorrem também os campos de vârzea. A vegetaçao
natural em sua maior parte encontra-se alterada ou destruida, tendo em seu
lugar, atualmente, culturas diversas (principalmente cana-de-açûcar) e pastagens
constituindo os campos antrópicos.
Em suas caracteristicas morfológicas, verifica-se que somente o horizonte
A se apresenta bem diferenciado, constituindo normalmente um Ap, que pode
estar'seguido ou nâo de A3. Raramente possuem um (B) incipiente, isto nos solos
Aluviais mais evoluidos sobre terraços mais antigos. A esse horizonte A seguemse camadas estratificadas normalmente sem relaçâo genetica entre si.
De um modo gérai as caracteristicas destes solos variam muito, principalmente em funçâo da natureza do material originârio, tendo em vista que sâo pouco desenvolvidos e formados de horizonte A sobrejacente a camadas récentes.
O horizonte A ou comumente o Ap, tern espessura (fig. 100) variando de 18
a 40 cm; coloraçâo (solo ümido) bruno acinzentado muito escuro, bruno acinzentado escuro e cinzento brunado claro, com matiz em 10YR, valor de 3 a 6 e
croma geralmente 2; textura desde areia iranca até franco-argilo-arenosa (podendo apresentar sensaçâo micâcea); estrutura fraca a moderadà, pequena a média
granular e/ou em pequenos blocos subangulares fracamente desenvolvidos, muitos poros pequenos, comuns médios e poucos grandes; quanto à consistência,
para o solo seco, varia de macio a ligeiramente duro, sendo geralmente friâvel
quando ümido e näo plâstico a plâstico e nâo pegajoso a pegajoso quando molhado. Sua transiçâo é plana e gradual ou clara.
Quando presente, o horizonte A3 possui espessura em torno dos 25 cm, geralmente com mosqueado de tonalidade bruno avermelhado em torno dos canais de raizes. O mesmo se verifica, tanto no (B) incipiente (que ocorre raramente) como na maioria das vezes nas camadas subjacentes ao horizonte A,
cujas caracteristicas variam grandemente de solo para solo, vez que elas dependem da natureza e disposiçâo do material depositado, impedindo que se estabeleça uma descriçâo conjunta obedecendo determinada seqiiência.
Pode-se adiantar, no entanto, que as espessuras dessas camadas sâo muito
variâveis, oscilando de 50 a 100 cm e diversas vezes ultrapassam a 1 metro; variam na classe textural desde areia até argilo-arenosa (podendo ter sensaçâo
micâcea ou ser com cascalho). Quanto à coloraçâo, o solo ûmido varia principalmente em torno de bruno amarelado a cinzento claro, com matiz de 10YR a
2,5Y, valor de 5 a 7 e croma de 2 a 4. Além da presença de mosqueado avermelhado ou bruno amarelado, também pode apresentar mosqueado cinzento devido
à reduçâo do ferro, condicionado pela restriçâo de drenagem, o que pode evoluir
para a formaçâo de um horizonte gley (näo fugindo à classe dos Solos Aluviais,
desde que isto ocorra a maiores profundidades).
As raizes se apresentam comum ou abundantemente distribuîdas no A, diminuindo com a profundidade e o impedimento das camadas; o mesmo ocorrendo com a atiyidade biológica que é normalmente intensa no horizonte superficial.
Apresentam permeabilidade muito condicionada pela natureza e seqiiência
dos estratos, variando de moderadà a lenta, geralmente reduzindo-se com a pe226

netraçâo no perfil. A drenagem é, o mais das vezes, moderada a imperfeita, muito
influenciada pelo nivel do lençol freâtico, geralmente proximo à superficie. A
erosâo é nula (nâo aparente) devido ao relevo piano de vârzea.
A composiçâo granulométrica destes solos, como pode ser verificada nos
dados anah'ticos, varia muito, nâo só de perfil para perfil, bem como no mesmo
perfil, notando-se geralmente dominância de sedimentos arenosos sobre os de natureza siltosa. e argilosa. Constatou-se as seguintes variaçôes ao longo dos perfis: areia grossa 30 a 60%, areia fina 14 a 43%, silte 5 a 16% e argila 8 e 48%.
O teor de argila natural varia, com mais freqüência, de 6 a 17% no A e de 0 a 10%
nas camadas subjacentes, variando o grau de floculaçâo, respectivamente, de 33
a 53% e de 30 a 100%.
O equivalente de umidade situa-se comumente entre 10 e 30 g de âgua/100 g
de terra fina.
Sâo solos forte a moderadamente âcidos, com os valores de pH em âgua
em torno de 5,0 a 5,5. O oarbono orgânico diminui com a profundidade, de 0,50
a 1,50% no horizonte A para 0,10 a 0,20% nas camadas subjacentes; o mesmo ocorrendo com a relaçâo C/N que decresce, respectivamente, de 9 a 11 para 5 a 6.
A soma de bases trocâveis (S) destes solos oscila geralmente de 0,8' a 2,1
mE/lOOg de terra fina no horizonte A, reduzindo-se praticamente à metade nas
camadas subséquentes, de 0,5 a l,3mE/100g de terra fina. Os valores da capacidade de troca de cations (T) se colocam respectivamente, entre 4,5 a 6,0 e 3,1 a
5,7mE/100g de terra fina, o que implica numa saturaçao de bases (V%) oscilando
principalmente entre 10'e 45%.
O aluminio trocâvel se apresenta com teores de 0,2 a 1,1 mE/lOOg de terra
fina no A e de 0,4 a l,7mE/100g de terra fina nas camadas subjacentes; ehquanto o hidrogènio trocâvel situa-se entre 2,4 a 4,0 mE no A e de 1,4 a 4,0mE/100g
de terra fina nas camadas abaixo.
Os valores da relaçâo molecular Ki oscilam, o mais das vezes, entre 1,80
e 2,30 e os de Kr de 1,50 a 2,10. A relaçâo molecular Al2O3/Fe2O3 varia de 1,80 a
10,50 (por vezes se aproximando da casa dos 20,0).
O fósforo assimilâvel é normalmente baixo nestes solos. Pesquisado pelo
processo Bray n.° 1 em alguns perfis, constatou-se 0,3 a 3,1 mg/100g de terra
fina, estando os valores maiores na parte superficial.
A anâlise mineralógica destes solos varia de acordo com o material sedimentado que constitui suas diversas camadas. Pode-se observar que a quantidade
de minerais como fonte de réserva para as plantas é muito pequena, refletido na
quase compléta predominância de grâos de quartzo (98 a 100%) na areia e presença de arguas de baixa atividade. Foram constatados os seguintes valores:
no cascalho (presente em percentagem de 0 a 7% do solo) verifica-se dominância
de quartzo (com aderência ferruginosa ou manganosa) e incluindo-se apenas traços ou um pouco mais de concreçôes argilosas, magnetita, feldspato e detritos;
na fraçâo areia (que représenta 40 a 70% da massa do solo) ocorre 98 a 100% de
quartzo hialino (podendo ser com aderência ferruginosa ou de material argiloso,
de magnetita ou de manganês), desde traços até 2% de ilmenita e concreçôes argilosas, traços até 1% de concreçôes ferruginosas, idem para magnetita, além
de traços de minerais diversos como biotita, muscovita, feldspato, turmalina, estaurolita, titanita, apatita, anfibôlio, hornblenda, concreçôes argilosas, detritos,
etc.
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. Esta classe — SOLOS ALUVIAIS DISTRÖFICOS E EUTRÓFICOS textura
indiscriminada apresenta apenas uma fase ou seja:
fase floresta perenifólia de vânea relevo piano.
DESCRIÇAO DAS FASES
36.1 — SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS textura indiscriminada
fase floresta perenifólia de vdrzea relevo piano.
Ocorrem isoladamente constituindo a unidade de mapeamento de simboio
Al e como componente dominante da associaçâo de simbolo A2.
Material originârio — Sedimentes arenosos, argilo-arenosos ou argilosos,
referidos ao Holoceno.
Relevo — Piano com pequenas ondulacöes constituindo microrrelevo, apresentando desm'veis que acusam declividades até 3°/o. As altitudes mais fréquentes
sâo da ordern de 10 a 15 métros, mas podem ocorrer maiores variaçôes de 5 até 40
métros.
Clima — Segundo Koeppen, ocorrem os tipos As' e Ams'. Na divisào bioclimâtica de Gaussen, domina o bioclima 3dTh, com indice xerotérmico entre 0 e 40
e 1 a 3 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuäis variam de
1.700 a 2.300mm.
Vegetaçao — Floresta perenifólia de vârzea, predominantemente higrófila
densa e de porte médio.
Cbnsideraçôes gérais sobre utilizaçâo
Graças principalmente ao relevo piano, a boa retençâo de umidade, fertilidade natural variando de baixa a média e com suas propriedades fisicas geralmente favorâveis, nestes solos estäo concentradas as preferências dos agricultures, sendo cultivados intensamente com cana-de-açùcar (fig. 101) e em menor
escala com hortaliças, arroz, banana, milho, feijâo, batata doce, mandioca e alguma fruticultura, além de pastagem.
Apresentam, em algumas âreas, problemas de acidez e de fosforo, além 'de
necessitarem de drenagem nas partes mais baixas.
Em face das condiçôes favorâveis de relevo, sem problemas de erosào e
das boas condiçôes fisicas de um modo gérai, estes solos devem ser intensivamente
aproveitados para agricultura e pecuâria. Por vezes necessitam de alguma calagem e adubaçôes levés, principalmente com fosforo. Os problemas de drenagem
que por Ventura ocorram, podem ser resolvidos com prâticas relativamente simples, ao alcance da grande maioria dos agricultures da regiäo.
37 — SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura arenosa e/ou média.
Estes solos, assim como todos outros compreendidos nos Solos Aluviais, sào
originados de deposiçôes fluviais récentes e, por isso, pouco desenvolvidos, apresentando apenas o horizonte A bem definido. Abaixo deste horizonte seguem-se
camadas de sedimentos cujas seqüências e caracterïsticas sâo as mais variâveis,
porém, nestes solos estes sedimentos sâo, em sua maioria, de natureza arenosa.
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Säo soios que âprésentam aha saturaçao de bases, sâo moderadamente âcidos e neutres, em gérai moderadamente drenados e, devido a sua localizaçào em
clima semi-ârido, apresentam maior réserva minerai, a quai pode liberar nutrientes para as plantas.
A sua distribuiçâo se fez pela zona do Sertâo do Sâo Francisco, em âreas
que margeiam o rio de mesmo nome, abrangendo partes dos municipios de Petrolina, Sta. Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém de Säo Francisco, Itacuruba
e Petrolândia.
Sâo derivados de sedimentos arenosos ou areno-argilosos, récentes, nâo consolidados, referidos ao Holoceno. Ocupam superficies de relevo piano, podendo
apresentar raras e suaves saliências ou depressöes e constituem antigos terraços
fluviais. Pode apresentar declividades até 3% e as altitudes mais fréquentes variam entre 250 e 350 métros.
O clima prédominante, segundo a classificaçâo de Koeppen, é do tipo BSwh',
mas ocorrendo pequeno trecho sob clima do tipo BSw'h'. Na divisâo bioclimâtica
de Gaussen prédomina o 2b, com indice xerotérmico entre 200 e 300 e numero de
meses secos de 9 a 10. Ocorre também o bioclima 4aTh. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais mais cómuns situam-se entre 350 e 450 mm.
Quanto à vegetaçâo, prédomina a caatinga hiperxerófila, densa ou pouco
densa, de porte arbustivo, a quai se encontra, em maior parte, substitufda por
culturas e vegetaçâo secundâria arbustiva de baixo porte, onde destacam o vélame,
o alecrim e a jurubeba, entre outras espécies.
Apresentam o horizonte A assente diretamente sobre as camadas superpostas sem natureza e seqüência definida, que nâo evoluîram bastante para formaçâo de horizontes pedogenéticos.
Em face da grande variaçâo de caracteristicas dos Solos Aluviais, a seguir
sera feita uma conceituaçâo ampla, considerando-se comó prédominantes as caracteristicas que serâo apresentadas a seguir.
O horizonte A possui espessura quase sempre entre 10 e 35 cm. Quanto à coIoraçâo, o solo ûmido varia principalmente de bruno escuro, amarelo-averrhelhado
a bruno amarelado, cujos matizes situam-se entre 7,5YR e 10YR, valor de 4 a 6 e
croma de 3 a 6 (por vezes apresentando mosqueado geralmente vermelho amarelado) e para o solo seco, estas tonalidades se tornam ligeiramente mais claras,
quase sempre aumentando em uma unidade para valor. Quanto à textura, verificase variaçâo de areia a franco-arenosa. A estrutura se apresenta quase sempre
fraca, pequena a grande granular e/ou em pequenos blocos subangulares e muitas
vezes maciça. Quanto à consistência, o solo varia de macio a duro (quando seco),
de muito friâvel a friâvel (quando lïmido) e de nào plâstico a ligeiramente plâstico e de nâo pegâjoso a ligeiramente pegajoso (quando molhado). Sua transiçâo
para a camada subjacente pode ser plana ou ondulada, variando de difusa a clara.
As demais camadas foram estudadas até uma profundidade de 120 a 230 cm.
Considerando-se apenas as camadas IIC, IIIC, IVC e VC, notam-se caracteristicas
um tanto variâveis no confronto dos diversos perfis. Suas espessuras individuals
ficam entre 25 e 55 cm, tendo cores (solo ûmido) geralmente variando de bruno
escuro, bruno forte, amarelo avermelhado a bruno amarelado claro, com matiz
em 7,5YR a 10YR, valor de 3 a 6 e croma de 2 a 6, podendo apresentar mosqueado principalmente bruno forte, amarelo avermelhado ou bruno amarelado; para o
229

soio seco estas tonaiidades se iornam Ügeiramente mais claras, diminuindo geralmente em uma unidade no valor. Quanto à textura, estrutura e consistência, as
variaçôes sâo praticamente as mesmas fixadas para o horizonte A. As transiçôes
entre si e para as outras camadas inferiores podem ser planas ou onduladas, variando desde difusa até abrupta.
As rafzes sâo comumente fasciculares e variam de poucas a abundantes no
A, diminuindo com a profundidade.
Estes solos sâo, com mais freqüência, acentuadamente drenados e possuem
'permeabilidade moderada a râpida. A erosâo praticamente nâo se manifesta (nâo
aparente ou nula), graças ao. relevo piano de vârzea.
Entre as fraçôes grosseiras, apenas o cascalho pode ocorrer, mesmo assim
sem qualquer significaçâo (0 a 1%). Quanto à composiçào granulométrica, observa-se para esta unidade uma predominância de areia fina sobre as demais fraçôes, constatando-se os seguintes intervalos de variaçôes: areia grossa 0 a 40°/o,
areia fina 41 a 96%, silte 2 a 19% e argila 2 a 17%.
O teor de argila dispersa em âgua (argila natural) varia de 4 a 9% no A e
de 4 a 17% nas camadas subjacentes, correspondendo a um grau de floculaçâo, respectivamente, da ordern de 23 a 44% e 0 a 51%.
O equivalente de umidade oscila, na maioria das vezes, de 8 a 20 g de âgua/
100g de terra fina.
Em suas propriedades quimicas, apresentam reaçào âcida até praticamente
neutra, com pH (em âgua) variando de 5,0 a 7,0, porém, com maior freqüência,
entre 5,4 e 6,5. O teor de carbono orgânico varia de 0,40 a 0,80% no horizonte A
e de 0,10 a 0,50% nas demais camadas, enquanto a relaçâo C/N diminui, respectivamente de 6 a 10 para 3 a 8.
No complexo sortivo, tanto do horizonte A como nas demais camadas destes
solos, constatou-se valores prédominantes, para soma de bases permutaveis (S),
de 2,0 a 10,0 (com extremos em 1,3 e 12,0) mE/lOOg de terra fina e podendo a capacidade de troca de cations (T) estar aumentada em até 3,0 (muito raramente
ultrapassando a casa dos 6.) mE/100g de terra fina. Nisso résulta uma saturaçâo
de bases (V%) variando desde 50 até 100% (com mais freqüência de 60 a 100%).
Os valores da relaçâo molecular Ki variam principalmente de 2,20 a 4,20
e os de Kr'entre 1,80 e 3,00. A relr.çf.o molecular Al„0 3 /Fe 2 0 3 se apresenta variando de 2,20 a 7,90.
Para a anâlise mineralógica, verifica-se de urn modo geral, que alguns perfis
analisados, apresentam para a fraçâo areia, dominância do quartzo (52 a 98%)
e geralmente a presença dos seguintes elementos: concrecöes argilosas, argilo-arenosas ou areno-argilosas (desde traços até 40%); hornblenda (traços a 25%); feldspato (traços a 15%), concrecöes manganosas (traços a 5%), mica (traços a 3%);
turmalina (traços a 3%); concrecöes ferruginosas (traços a 1%); além de detritos
e carvâo e apenas traços de estaurolita, ilmenita e desselita. Verifica-se presença
de maior percentagem de minerais primârios facilmente decomponiveis, que nos
Solos Aluviais da zona ümida costeira descritos anteriormente. Isto decorre da
•regiào onde sâo encontrados estes solos, onde vigora clima semi-ârido e o grau
de intemperizaçâo dos sedimentos é muito menor.
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Esta classe — SOLOS ALUVIAIS EUTRöFICOS textura arenosa e/ou média
apresenta apenas uma fase ou seja:
fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
DESCRIÇAO DAS FASES
37.1 — SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura arenosa e/ou média fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
Constituem principal componente da associaçâo de sfmbolo Ael.
Material originârio — Sedimentos arenosos ou areno-argilosos, récentes, nâo
consolidâdos, referidos ao Holoceno.
Relevo — Piano apresentando pequenas declividades até 3%. Altitudes variando mais freqüentemente entre 250 e 350 métros.
Clima — BSwh' de Koeppen. Na classificaçâo de Gaussen, domina o bioclima 2b, com indice xerotérmico entre 200 e 300 e 9 a 10 meses secos. Ocorre
também, com muito pouca freqüência, o bioclima 4aTh. As precipitacöes pluviométricas médias anuais säo da ordern de 350 a 450 mm.
Vegetacäo — Caatinga hiperxerófila, densa ou pouco densa, de porte arbustivo, a quai na maior parte da ârea foi destruida, estando atualmente substituida
por culturas e formaçoes arbustivas secundârias.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo
Atualmente estes solos säo bastantes utilizados com diversas culturàs, destacando-se as de feijâo, milho, mandioca, cebola, tomate, algodäo, além de fruticultura (notadamente cultura da videira).
Suas areas oferecem condiçôes de planejamento para irrigaçôes, isto devido
a sua localizaçâo nas partes que margeiam o rio Sâo Francisco. Este fato jâ é
verificado em muitas âreas, as quais jâ estào sendo irrigadas.
O sistema de irrigaçào a' ser aplicado, assim como o modo de conduzf-lo,
influenciarâ nos resultados de qualquer cultura implantada, tendo em vista que
hâ grandes riscos de salinizaçâo destes solos.
O relevo é piano, oferecendo condiçôes favorâveis à mecanizaçâo. Para aumento da produçào exigem, além da irrigaçào, adubaçôes complementares.
38 — SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada.
Compreendem solos pouco desenvolvidos, bastante récentes., moderadamente
âcidos a moderadamente alcalinos, com saturaçâo de bases alta, moderada ou imperfeitamente drenados, originados de sedimentos fluviais nâo consolidâdos do
Holoceno.
Diferem dos Solos Aluviais Eutróficos textura arenosa e/ou média (descritos
anteriormente) principalmente por possuir textura até argilosa, muito maior desenvolvimento estrutural, pH mais alto e maior saturaçâo de bases.
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Estes solos compôem pequenàs extensôes ao longo de vârios rios e riachos,
inas alcançando maior expressâo somente em alguns trechos dos rios Moxotó,
Pajeû e de Brigida, na zona do Sertâo, compreendendo pequenàs partes dos municipios de Bodocó, Exu, Sitio dos Moreiras, Granito, Parnamirim, Floresta, Itacuruba, Ibimirim, Inajâ e Sâo José do Belmonte. Constituem muitas inclusôes nas zonas do Sertâo e Agreste.
Sâo provenientes de sedimentos de natureza argilo-arenosa, argilo-siltosa ou
areno-argilosa do Holoceno (Quaternârio). Possuem relevo piano com pequenos
desnfveis locais e as altitudes em gérai oscilam entre 270 e 500 métros.
O clima, segundo Koeppen, abränge très tipos: BSwh', BSw'h' e BSs'h' correspondendo, na classificaçâo de Gaussen, apenas a dois bioclimas, 4aTh e 3aTh,
cujo indice xerotérmico varia de 150 a 200, com 7 a 8 meses secos. As precipitaçôes
pluviométricas médias anuais situam-se normalmente entre 350 e 600 mm.
A vegetaçào é representada pela caatinga hiperxerófila, jâ em grande parte
devastada, onde aparecem muitas formaçôes espontâneas herbâceo-arbustivas.
Morfologicamente estes solos apresentam, até as camadas IVC ou VC, coloraçâo (solo ümido) variando geralmente de .bruno avermelhado escuro, cinzento
-escuro (ou muito escuro) a bruno acinzentado escuro (ou muito escuro), com matiz entre 5YR e 10YR, valor de 2 a 4 e croma de 1 a 3. A textura quase sempre
varia de franco-arenosa até franco-argilo-siltosa. A estrutura é fraca ou moderada
(ou mesmo chegando a forte) em blocos angulares e subangulares pequenos a
grandes, muitas vezes com tendência para a prismâtica. Quanto à consistência, o
solo varia de duro a extremamente duro (quando seco), de muito friâvel a friâvel
(quando ümido) e de ligeiramente plâstico a muito plâstico e de ligeiramente pegajoso a muito pegajoso (quando molhado).
Sâo moderadamente drenados e a permeabilidade oscila entre moderada e
lenta. Na composiçâo granulométrica, do horizonte A até a camada IVG ou VC
constatou-se os seguintes valores: areia grossa 8 a 31%, areia fina 5 a 49%, silte 21
a 54% e argila 11 a 45%. O teor de argila natural varia de 7 a 21%, correspondendo a um grau de floculaçâo de ordern dos 43 a 63%. A relaçâo silte/argila varia de
1,35 a 1,90.
O equivalente de umidade situa-se, com mais freqiiência, entre 15 e 25g de
âgua/lOOg de terra fina.
Quimicamente sâo solos moderadamente âcidos a praticamente neutros ou
oscilando para alcalinos, com pH em âgua variando de 6,6 a 7,7. O téor de carbono
orgânico varia de 1,50 a 1,70% no horizonte A, diminuindo para 0,25 a 0,60% nas
demais camadas. A relaçâo C/N apresenta variaçôes de 6 a 10 e 3 a 8, respectivamente no A e nas camadas subjacentes. Os valores da soma de bases trocâveis (S)
sào altos, variando de 18,0 a 26,0mE/100g de terra fina, podendo sua capacidade
de troca (T) estar aumentada no mâximo em até duas unidades, resultando numa
saturaçâo de bases (V%) variando de 90 a 100%. Os valores de Ki e Kr estâo em
gérai, entre 3,50 e 4,10 e 2,50 e 3,00, respectivamente, enquanto a relaçâo molecular
Al2O3/Fe2O3 varia de 2,00 a 2,50.
Quanto as anâlises mineralógicas, nota-se maior riqueza nestes solos, em
relaçâo as unidades descritas antes, principal mente pela maior presença de hornblenda (2 a 25%), feldspato (1 a 15%). O quartzo participa com 6 a 92% da composiçâo. Verifica-se uma boa réserva de minerais primârios facilmente decompom'veis.
' . _
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Esta classe — SOLOS ALUVIAIS EUTRÓF1C0S textura indiscriminad'a, corripreende somente uma fase, ou seja:
fase caatinga hiperxerófüa relevo piano.
DESCRIÇÀO DAS FASES
38.1 — SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófüa relevo piano.
Ocorrem como o principal componente da associaçâo de si'mbolo Ae2.
Material origindrio — Sedimentos argilo-arenosos, areno-argilosos ou argilo'siltosos nâo consolidados, referidos ao Holoceno.
Relevo — Piano com pequenos desm'veis locais e declividades nâo superiores
a 3%. As altitudes estâo compreendidas entre 270 e 500 métros.
Clima — Segundo Koeppen, ocorrem très tipos climâticos: BSwh', BSw'h' e
BSs'h'. Segundo Gaussen, corresponde a dois bioclimas, o 4aTh e o 3aTh, com
indice xerotérmico variando de 150 a 200 e numero de meses secos de 7 a 8. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais de 350 e 600 mm.
Vegetaçào — Caatinga hiperxerófüa em grande parte jâ destruida, encontrando-se muitas areas com formaçoes herbâceo-arbustivas secundârias e culturas
diversas...
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao
De um modo gérai estes solos sâo bastante cultivados com algodâo arbóreo,
milho, feijâo, algumas capineiras e pastos.
Sào de boa fertilidade natural, porém apresentam, em algumas areas, teores
médios a altos em sódio na parte subsuperficial.
Além disso, os solos de textura argilosa e com argila de atividade alta, tem
problemas fi'sicos e relacionados com drenagem. O principal fator limitante ao
uso agricola nestas areas é a falta d'âgua durante a maior parte do ano.
Quando irrigados, deve-se ter todo o cuidado com os problemas de salinizaçào, notadamente no caso de solos argilosos ou com camadas argilosas na parte
subsuperficial.
39 — SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS com A fraco textura arenosa.
Solos rasos a muito rasos, pouco desenvolvidos, possuindo horizonte A fraco
assente diretamente sobre a rocha ou com horizonte C ou A/C entre o A1 e a rocha.
Possuem baixa saturaçào de bases e sâo fortemente âcidos. Sâo acentuada a excessivamente drenados, pedregosos e rochosos, derivados de arenitos.
Estâo distribuîdos na zona do Sertâo, entre os paralelos 37" 30' e 38" 30',
compreendendo geralmente areas serranas, isoladas, nos municfpios de Serra Ta.lhada, Betânia, Custódia, Afogados de Ingazeira, Inajâ, Tacaratu, Buique e Tupanatinga.
Sao solos desenvolvidos a partir dos arenitos superiores da Formaçâo Tacàratu do periodo Siluriano. O relevo varia de forte ondulado a. montanhoso, com
yertentes ingremes ou escarpadas, vales em V e declividades compreendidas, em
sua maioria, entre 25 e 50%. As altitudes säo da ordern de 400 a 920 métros.
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Segundo a ciassificaçao de Koeppen, nas areas destes solos vîgoram dois
tipos climâticos: BSw'h' e BSs'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde aos bioclimas 4aTh e 3aTh, com pequena ocorrência de 3bTh e 3cTh. Os indices xerotérmicos estâo mais freqiientemente compreendidos entre 150 e 200, com
7 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de 500 a
750 mm.
A vegetaçâo é constituida por caatinga hipoxerófila, arbóreo-arbustiva, densa
ou pouco densa, onde se destacam canafîstula, jurema catingueira, braûna, joazeiro, mandacaru e facheiro, entre outras espécies.
Em suas caracten'sticas morfológicas apresentam, com mais freqüência, apenas um horizonte superficial desenvolvido A assente sobre a rocha em processo
de meteorizaçâo. Ocorre, algumas vezes, após o horizonte A, um horizonte C em
inicio de formaçâo, o quai se confunde com a propria rocha semidecomposta.
O horizonte A possui geralmente as seguintes caracteristicas: cerca de 20 cm
de espessura, coloraçâo brunada (matiz 10YR 4/3, ûmido), textura de classe areia
franca, estrutura fracamente desenvolvida, pequena granular e/ou em grâos simples; muitos poros pequenos; e apresentando-se macio (quando seco), muito friâvel
(quando ümido) e nào plâstico e nâo pegajoso (quando molhado); a transiçâo é
plana, clara ou abrupta para o CR ou R.
Muitas raizes se encontram distribuidas no horizonte superior. Sâo acentuadamente drenados e com râpida permeabilidade até a rocha. Quando desprotegidos, a erosâo se manifesta sobre os solos, tanto na forma laminar moderada ou
severa, como em sulcos repetidos com freqüência ou formando voçorocas.
Entre as fraçôes grosseiras, obviamente, os cascalhos sâo mais fréquentes
(cerca de 6%) que os calhaus (2°/o).
Quanto à composiçâo granulométrica, nota-se predominância da fraçâo areia
sobre silte e argila, tendo-se constatado os seguintes valores numéricos: areia
grossa 55%, areia fina 27%, silte 6% e argila 12%. A argila dispersa em âgua
(argila natural), tem valores da ordern de 8% significando um grau de floculaçâo
em torno de 33%. A relaçâo silte/argila varia em torno dos 0,50. O equivalente de
umidade é da ordern 7 a 10g de âgua/lOOg de terra fina.
Quimicamente sâo de reaçâo fortemente âcida, cujo pH em âgua varia de
4,3 a 5,3. O teor de carbono orgânico do horizonte A atinge cerca de 1,10%, enquanto a relaçâo C/N é da ordern de 16. Sâo solos com muito baixa soma de bases trocâveis (S), com valores em torno de l,0mE/100g de terra fina; capacidade
de troca de cations (T) chegando a 6,0 mE/lOOg de terra fina, isto devido aos
valores de aluminio e hidrogênio trocâveis, respectivamente com 1,0 e 4,0 m E /
100g de terra fina. Saturaçâo de bases baixa da ordern de 10 a 20%.
Quanto ao fósforo assimilâvel, estes solos sâo fracamente providos deste elemento, constatando-se cerca de 2 ppm.
Quanto as anâlises mineralógicas verifica-se que, ao contrario dos demais
Solos Litólicos de Pernambuco, sào praticamente desprovidos de fonte de réserva
de nutrientes para as plantas, isto devido a predominância quase total do quartzo
(99%) na fraçao areia (que por sua vez représenta cerca de 80% da massa do solo),
em decorrência do material originârio ser constituido por arenito quartzoso.
Esta classe — SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS com A fraco textura arenosa, compreende apenas uma fase:
fase pedregusa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso.
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DËSCRIÇAO DAS FÀSES
39.1 — SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS corn A fraco textura arenosa fase pddregosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado a montanhoso.
Ocorrem isoladamente constituirido a unidade de mapeamento de simbolo
Rdl e como componente dominante da associaçâo de simbolo Rd2.
Material origindrio — Arenitos da Formaçâo Tacaratu do Siluriano.
Relevo — Dominantemente forte ondulado (fig. 102) a montanhoso, com encostas fngremes ou escarpadas, vales em V e declividades em sua maioria de 25
a 50%. As altitudes variam de 400 a 920- métros.
Clima— Segundo Koeppen, ocorrem dois tipos climâticos: o BSwh' e o
BSs'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, correspondem aos bioclimas 4aTh e
3aTh, ambos com valores do indice xerotérmico entre 150 e 200 e com 7 a 8 meses
secos. Ocorrem pequenos trechos com os bioclimas 3bTh e 3cTh. Pluviosidade.
média anual da ordern dos 500 aos 750mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila, arbóreo-arbustiva, densa ou pouco
densa.
Consideraçôes gérais sobre utitizaçâo
Sâo solos praticamente sem utilizaçâo agricola em decorrência das limitaçôes fortes pela falta d'âgua, além das restriçôes decorrentes da pedregosidade
e/ou rochosidade, erosâo e pequena profundidade do solo. Nestas areas deve-se
conservar a vegetaçâo natural.
40 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média.
Solos rasos a muito rasos (fig. 103) (20 a 30 cm), pouco desenvolvidos, possuindo apenas um horizonte A fraco seguido de horizonte C e da rocha. Possuem
média a alta saturaçâo de bases, sâo moderadamente âcidos, moderadamente drenados, de textura média e geralmente com teores elevados em silte.
Sua distribuiçâo geogrâfica se faz principalmente pelas zonas do Sertâo
Central, onde ocupam grandes extensôes.
Ocorrem em âreas referidas ao Pré-Cambriano (B), tendo como material originârio filitos, biotita-xistos, sericita-xistos e xisto-muscovita-quartzoso.
O relevo se apresenta variando de suave ondulado a forte ondulado, com
declividades variando de 4 a 40% ou mais. Os vales sâo secos e as altitudes variam
de 350 a 800 métros.
O clima prédominante segundo Koeppen, é o BSwh', ocorrendo em menor
ârea o tipo BSw'h' e pequena area com o Aw'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, enquadra-se principalmente no tipo 4aTh, com indice xerotérmico entre 150
e 200 e 7 a 8 meses secos. Verifica-se também o bioclima 4bTh. As precipitaçôes
.pluviométricas médias anuais variam de 500 a 700 mm.
Quanto à vegetaçâo, prédomina a caatinga hiperxerófila, que é uma formaçâo arbustiva ou arbóreo-arbustiva, densa, onde se destacam as seguintes espécies:
marmeleiro, catingueira, jurema, pereiro, mufumbo, xique-xique, mandacaru e ma,-235

cambifa, entre outras. Êm muitas areas esta vegetaçâo se apresenta alterada ou
substituïda por culturas e formaçôes espontâneas secundârias com muito velame,
jurubeba, alecrim e marmeleiro, além de outras espécies arbustivas e herbâceas
de porte baixo.
Morfologicamente apresentam apena's o horizonte A desenvolvido, militas
vezes seguido de um pouco espesso horizonte C em formaçâo, antes do embasamento rochoso (R j . O horizonte A possui espessura da ordern de 10 a 15 cm, coloraçâo (do solo ûmido) bruno avermelhado escuro, bruno avermelhado, bruno escuro, bruno e bruno amarelado escuro, matiz entre 5YR e 10YR, valor de 3 a 5 e
crama de 3 a 4, podendo apresentar pequeno e pouco mosqueado bruno amarelado
(pontos de material primârio); para o solo seco as tonalidades variam desde bruno
avermelhado até bruno pâlido, com valor e/ou croma aumentando em uma unidade, podendo este aumento chegar até a duas unidades. Quanto à textura, podem
ocorrer diversas classes: areia franca, franco-arenosa, franco siltosa ou francoargilo-arenosa, geralmente com cascalho; a estrutura se apresenta fracamente desenvolvida, pequena a média em blocos subangulares e/ou granular; a porosidade
é representada por muitos poros muito pequenos, muitos a comuns pequenos e
poucos grandes; quanto à consistência, o solo se apresenta em gérai ligeiramente
duro quando seco, friâvel quando ûmido e ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso quando molhado, podendo eventualmente chegar a plâstico e/ou pegajoso;
sua transiçâo para o C é normalmente plana, clara ou abrupta.
O horizonte C (ou mesmo considerando-se o AC ou AR) apresentam como
caracten'sticas mais comuns: 6 a 20 cm de espessura; coloraçâo do solo ûmido
variando principalmente de bruno avermelhado, bruno escuro, bruno a bruno amarelado escuro, com matiz entre 5YR e 10YR, valor e croma de 3 a 4, podendo apresentar mosqueado abundante e médio de cor bruno amarelado proveniente de
material primârio; as classes de texturas variam desde franco-arenosa até franca,
com cascalho ou cascalhenta e geralmente com sensaçâo micâcea; estrutura quase sempre em blocos subangulares pequenos a médios, fracamente desenvolvidos;
porosidade e consistência idêntica ao horizonte A; a transiçâo para a rocha (R)
pode ser piana ou ondulada, clara ou abrupta.
Muitas raizes sâo encontradas no horizonte A e poucas a comuns no C (ou
AC ou AR). Apresentam drenagem moderada. A erosâo é laminar quase sempre
moderada (por vezes chegando a severa) ou formando sulcos rasos repetidos
ocasionalmente ou com freqiiência.
É muito comum nos Solos Litólicos a presença de maior ou menor quantidade das fraçôes grosseiras de calhaus e cascalhos principalmente estas ultimas.
Foram constatados predominantemente, no horizonte A, calhaus com 0 a 6% e
cascalho com 6 a 40%, enquanto no horizonte C (ou AC ou AR) estes numéros sâo
mais fréquentes entre 0 e 12% e entre 8 e 50%, respectivamente.
Na composiçâo granulométrica das fraçôes menores de 2 mm, nota-se como
caracteristica nestes solos (desenvolvidos de micaxisto e filito), a grande percentagem de silte na maioria dos perfis. Foram constatados os seguintes valores nu-,
méricos, com amplitude relativamente igual tanto no A como no C (ou AC ou AR):
areia grossa e areia fina entre 8 e 40% cada; silte quase sempre entre 20 e 60%
(podendo raramente diminuir até 2%); e argila entre 9 e 35% no horizonte A e
entre 15 e 26% nos horizontes subjacentes.
O teor de argila natural esta normalmente entre 10 e 18% no A e entre 13 a
22% no C (ou AC ou AR), resultando num grau de floculaçâo da ordern de 25 a
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66% (podendo chegar a 100%) no A e de 5 a 25% (extremos 0 e 31%) no horizonte.
ou camada subjacente. A relaçâo silte/argila oscila quase sempre entre 1,50 e 3,00
no A e entre 1,30 e 2,60 no horizonte C (ou AC ou AR).
O equivalente de umidade tem valores principalmente compreendidps entre
15 e 30g de âgua/lOOg de terra fina.
Quanto as propriedades quïmicas, apresentam mais comumente acidez moderada, onde o pH em âgua varia de 5,4 a 6,5; por vezes sào fortemente âcidos (pH
diminuindo até 5,1) ou praticamente neutros (pH aumentando até 7,2). O teor
de carbono orgânico do horizonte A varia, com mais freqüência de 0,80 a 3,50%
(embora apresente um amplo intervalo de variaçôes, isto é, 0,35 a 4,50), diminuindo no horizonte C (ou AC ou AR) para 0,30 a 1,00%. A relaçâo C/N decresce, respectivamente, de 7 a 12 para 6 a 8, na superficie e no horizonte subjacente respectivamente.
No complexo sortivo encontram-se valores urn tanto distintos entre os Solos Litólicos originados de micaxisto e os de filito, principalmente devido a maior
presença (muitas vezes o dobro ou triplo) de câlcio, o que implica numa maior
soma de bases nos solos derivados de filito. Assim sendo, foram constatados os
seguintes valores no horizonte A: para os Solos Litólicos de micaxisto, eles variam
de 6,0 a 12,0 mE (extremos 3,7 e 12,2 mE) e de 7,0 a 14,0mE/100g de terra fina,
respectivamente para soma de bases trocâveis (S) e capacidade de troca de cations
(T); enquanto para os Solos Litólicos de filito estes valores aumentam geralmente para 16 e 17,5 mE/lOOg de terra fina para o valor S e a 19,0 e 20,5 mE para o
valor T. Em ambós os casos, porém, résulta uma saturaçâo de bases alta, quase
sempre entre 80 e 88% (podendo raramente decrescer até 55%). No horizonte C
(ou AC ou AR) estes valores situam-se na maioria das vezes entre 5,0 e 18,0 mE
e entre 8,0 e 20,0mE/100g de terra fina, respectivamente para os valores S e T em
todos os Solos Litólicos (embora os solos derivados de filito tendam para extremos mais altos). A saturaçâo de bases é alta ou média (V%) com valores principalmente entre 60 e 90% (com extremos de 58 e 100%).
O aluminio trocâvel em gérai esta ausente ou aparecendo poucas vezes em
quantidade insignificante, isto é,4variando de 0 a 0,5 mE/lOOg de terra fina. O hidrogênio trocâvel apresenta valores entre 1,0 e 3,0mE/100g de terra fina no horizonte A e de 2,0 a 3,0 (com extremos 0 e 3,6) mE/100g de terra fina no C (ou AC
ou AR).
Os valores da relaçâo molecular Ki estâo mais freqüentemente entre 2,50 e
4,00 no A e entre 2,60 e 4,50 nos horizontes subjacentes. Os valores da relaçâo molecular Kr variam principalmente de 1,80 a 2,50 para todo o perfil. A relaçâo molecular AlL,O3/Fe2O8 situa-se normalmente entre 1,40 e 2,60.
O fósforo assimilâvel é normalmente baixo, podendo ocorrer valor médio,
com variaçâo de 3 a 21 ppm no horizonté A e de 2 a 12ppm abaixo deste.
Quanto à anâlise' mineralógica, verifica-se que estes solos, por serem jovens,
pouco desenvolvidos e com presença da rocha (em estado de meteorizaçâo) logo
aos 20 e 30 cm de profundidade, sâo dos que possuem maior réserva de minerais
facilmente decompom'veis, constituindo boa fonte de nutrientes para as plantas,
notadamente os desenvolvidos de filito.
De um modo gérai pode-se resumir as anâlises mineralógicas como segue.
Para o horizonte A cónstata-se que o cascalho quase sempre apresenta predomînio
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de quartzo, geralmente com aderência ferruginosa, podendo-se destacar também
fragmentos de rocha, muscovita e feldspato, além de traços de minerais diversos
como magnetita, hornblenda, biotita intemperizada, turmalina, granada e de detritos; na fraçào areia deste mesmo horizonte prédomina o quartzo (75 a 95%), seguindo-se.biotita intemperizada e muscovita (desde traços até 25%); feldspato (traços até 10%); idem para concreçôes ferruginosas e manganosas, ilmenita e fragmentos de rocha; concreçôes ferruginosas e manganosas, ilmenita e fragmentos
de rocha; concreçôes argilo-humosas (até 3%); traços a 1% de magnetita; idem
para hornblenda; e apenas traços de turmalina, titanita, concreçôes argilosas, etc;
além de detritos orgânicos (desde traços até 2%); nas fraçôes silte + argua encontram-se nontronita, ilita e motmorilonita. Para o horizonte C (ou AC ou AR)
yerifica-se para o cascalho praticamente a mesma composiçâo citada no A, enqüanto a fraçâo areia esta constituïda por 50 a 85% de quartzo (muitas vezes com
aderência ferruginosa); 15 a 50% de mica (biotita em maior parte intemperizada
e muscovita); desde traços até 40% de feldspato; até 3% de concreçôes ferruginosas e manganosas; até 1% de concreçôes argilo-humosas; e geralmente traços de
fragmentos de rocha e minerais diversos como hornblenda, magnetita, ilmenita,
granada, turmalina, além de detritos. Nas fraçôes silte + argila foi encontrada a
nontronita.
Esta classe — SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média
compreende duas fases descritas a seguir:
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte
ondulado.
DESCR1CÄO DAS FASES
40.1 — SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
NC3.

Esta unidade ocorre como Ultimo componente da associaçâo de simbolo
!'

Material origindrio — Saprolito de micaxisto, filito e raramente biotitagnaisse.
Relevo — Predominio de suave ondulado sobre o ondulado. É formado por
colinas e outeiros de topos arredondados, vertentes curtas ou médias, geralmente
com declividades dominantes variando de 5 a 15% e ocorrência de topos com pequenas declividades. As altitudes säo da ordern 350 a 500 métros.
Clima — BSwh' de Koeppen e 4aTh de Gaussen. ïndice xerotérmico de 150 a
200 e 7 a 8 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern
dos 550 aos 800 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila, arbustiva ou arbóreo-arbustiva, com
muitas formaçôes espontâneas secundârias e algumas culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Sâo muito pouco aproveitados corn agricultura, sendo constatadas pequenas lavouras de algodâo, milho, feijâo e palma forrageira, além do uso com pecuâria extensiva, principalmente com caprinos.
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Apresentam como principals fa tores limitantes a escassez de âgua na regiäo
a sua susceptibilidade à erosâo, devido principalmente a pouca profundidade do
solo, e os impedimentos à mecanizaçâo, pela ocorrência constante de pedregosidade 'e/ou rochosidade.
Quimica e mineralogicamente sâo de boa potencialidade e possuem acidez
moderada que é favorâvel ao desenvolvimento da maioria das plantas cultivadas.
Sâo mais adaptados ao uso com pecuâria e para tanto deve-se escolher âreas
que apresentem menos pedregosidade e/ou rochosidade, bem como, melhorar as
pastagens existentes e incrementar o cultivo da palma forrageira. Deve-se também reservar forragens para o periodo seco.
40.2 — SOLOS LITÛLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento Rel ou como
1.' componente da associacäo de simbolo Re2.
Material originârio — Saprolito de filito, biotita-xisto, xisto-muscovita-quartzoso e sericita-xisto. A ârea é referida ao Pré-Cambriano (B).
Relevo — Prédomina o forte ondulado sobre o ondulado, constituido por
outeiros e morros de topos arredondados, ver ten tes com predominio de declividades entre 20 e 40%. As altitudes sâo da ordern de 450 a 800 métros.
Clima — Segundo Koeppen pi-edomina o BSwh' com ocorrência também do
tipo BSw'h' e pequena ârea com o Aw'. Na classificaçâo de Gaussen, o bioclima
4cTh prédomina nestas âreas, com indice xerotérmico de 150 a 200 e com 7 a 8
meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais estâo entre 500 e
650 mm. Ocorre também em pequena ârea o bioclima 4bTh.
Vegetaçào — Caatinga hiperxerófila, arbustiva ou arbóreo-arbustiva, que em
muitas âreas se apresenta alterada ou destruida, aparecendo formaçôes espontâneas
secundârias, dôminantemente arbustivas baixas, além de culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
As consideraçôes para a unidade anterior sào também validas para estes
solos, acrescentando-se limitaçôes mais fortes devido ao relevo com declividades
muito acentuadas. Por isso sâo solos inadequados para uma agricultura racional.
Deveriam ser estudadas e introduzidas forageiras adaptadas as condiçôes de escassez de âgua. As âreas mais acidentadas e com maior pedregosidade, deveriam ser
usadas para preservaçâo da flora e fauna regionais.
41 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média
Solos pouco desenvolvidos, rasos ou muito rasos, freqiientemente apresentando um horizonte A ausente diretamente sobre a rocha (R), ou com camadas C
ou CR entre o horizonte A e a rocha.
Sào solos de textura arenosa e média, pedregosos e rochosos, moderada a
acentuadamente drenados, âcidos a praticamente neutros, com alta saturaçâo de
bases e possuindo em sua massa, grande quantidade de minerais primârios facilmente decomponîveis que constituent fonte de nutrientes para-as plantas.
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Ocorrem por toda zona do Agreste e zona do Sertâo, abrangendo, em conjunto, grandes extensöes no Estado.
Sâo derivados de gnaisses, granitos, migmatitos, xistos e filitos raramente,
em areas referidas ao Pré-Cambriano (CD) e (B) com ocorrência de Plutônicas
Âcidas. Apresentam uma grande variaçâo de relevo, desde suave ondulado a montanhoso. As altitudes, assim como o clima, sâo as mais diversas devido a grande
disseminàçâo destes solos pelo Estado. De modo geral o clima é semi-ârido muito
quente, podendo variar apenas os tipos, os quais serâo descritos nas fases correspondentes desta classe. A vegetaçào pode ser caatirrga hipoxerófila ou hiperxeróf ila.
Quanto as caracteristicas morfológicas, estes solos apresentam apenas o horizonte A bem desenvolvido seguido imediatamente da rocha — R —, ou podendo
ocorrer uma camada C proveniente da rocha bastante decomposta, por vezes, conslituindo uma camada CR.
O horizonte A, algumas vezes pode compreender A n e Ar>, ou A1 e A3 e possui espessuras normalmente de 15 a 25 cm (com extremo de 12 a 40 cm). Quanto
à coloraçâo, o solo ümido se apresenfa mais freqüentemente bruno acinzentado
ou bruno, com matiz em torno de 10YR. vaior de 3 a 5 e croma de 2 a 3, embora
possam ser encontrados perfis bruno avermelhado escuro, bruno avermelhado, ou
vermelho amarelado, com matiz 5YR, valor de 3 a 4 e croma de 3 a 6; para o solo
seco estas tonalidades tornam-se mais claras, quase sempre bruno acinzentado,
bruno ou bruno acinzentado claro, com matiz entre 10YR e 2,5Y, valor de 5 a 6
e croma de 2 a 3, enquanto nos solos mais avermelhados as cores oscilam em
torno de bruno avermelhado e bruno, matiz entre 5YR e 7,5YR, valor de 4 a 5 e
croma de 3 a 4. A textura é das classes franco e franco-arenosa, freqüentemente
com cascalho; estrutura fracamente desenvolvida e pequena em blocos subangulares e/ou granular e/ou em grâos simples; porosidade representada por muitos
poros pequenos, comuns médios e poucos grandes; quanto à consistência, o solo
varia de macio a muito duro quando seco, de muito rriâvel à friâvel quando ümido e de nào plâstico a ligeiramente plâstico e nâo pegajoso, quando molhado; sua
transiçâo para a rocha ou para outro possivel horizonte em formaçâo ou camada,
pode ser ondulada ou plana e clara ou abrupta.
Geralmente sâo encontradas muitas raizes no horizonte A e poucas perietrando no C ou CR. Como jâ foi referido, estes solos ocupam grandes extensöes
nas zonas do Agreste e do Sertäo e possuem também algumas variaçôes, principalmente morfológicas, as quais, em conjunto, poderiam abranger areas significativas
dentro da classe referida.
As variaçôes mais importantes encontradas sâo:
a)

Solos com horizonte A muito pouco espesso;

b) Solos que apresentam urn horizonte (B) incipiente em formaçâo com menor ou maior quantidade de minerais primârios.
Sâo acentuadamente drenados ou bem drenados, com permeabilidade moderada ou râpida até a. rocha. Geralmente a erosâo nestas areas é laminar moderada ou severa e menos freqüentemente ligeira. Muitas vezes nota-se a ocorrência de sulcos desde ocasionais até repetidos com freqüência.
É comum a presença das fraçôes grosseiras constituidas por calhaus e cascalhos, (principalmente), tanto em meio à massa do solo como na sua superficie,
tendo-se constatado no horizonte A, com maior freqüência, 0 a 12% de calhaus e
2 a 3% de cascalho. Quanto à composiçâo granulométrica, nota-se a predominân240

Fig. 103
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Fig. 104
Relevo e vegetaçâo na area da associaçao RelO. Municipio de Sertania.

Fig. 105
Relevo e uso (cultura de abacaxi) em ärea de SOLOS LITÔLICOS
EUTRÔFIGOS textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa
caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso (Associaçao
Re6). Serra das Russas. Munici'pio de Gravaté.

Fig. 106
Perfil de REGOSOL
EUTRÓFICO com
fragipan fase rochosa
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. Munici'pio de
Salgueiro.

cia de areia (principalmente areia grossa) sobre as demais fraçôes. Em termos
numéricos constatou-se as seguintes variaçôes: areia grossa 30 a 60%, areia fina
20.a .40%, silte 15 a 30% e argila 5 a 15%. A argila dispersa em àgua, geralmente
varia de,3 a 8%, resultando num grau de floculaçâo de 20 a 60%. A relaçâo silte/
irgila, bastante alta, varia de 1,50 a 3,00.
Sâo solos com baixa capacidade de retençâo d'âgua, com seu equivalente de
umidade registrando apenas 9 a 15g de âgua/lOOg de terra fina.
Quimicamente, apresentam-se moderadamente âcidos a praticamente neutros, com pH em âgua variando de 5,6 a 7,0. O teor de carbono orgânico no horizon te A varia de 0,50% a 2,00%, enquanto a relaçâo C/N varia de 7 a 11.
No complexo sortivo destes solos constatou-se para a soma de bases permutâveis (S) valores médios a altos quase sempre entre 4,0 e 8,5 mE/100g de terra
fina e para a capacidade de troca de cations (T) valores principalmente de 5,0 a
13,OmE/100g de terra fina. O hidrogênio trocâvel tem valores de 0 a 4,5 mE/100g
de terra fina e o aluminio trocâvel esta geralmente ausente. A saturaçâo de bases
(V%) é média a alta com percentagens de 53 a 100% (mais freqüentemente entre
60 e 90%).
Os valores da relaçâo molecular Ki variam de 2,00 a 3,50, enquanto os de
Kr variam de 1,50 a 2,50. A relaçâo molecular Alo0 3 /Fe 2 0 3 esta compreendida entre 2,00 e 6,00.
O fósforo assimilâvel varia de baixo a alto com valores de 3 a 30ppm.
Em sua anâlise mineralógica, verifica-se que estes solos possuem geralmente
grande quantidade de minerais primârios facilmente decomponfveis, os quais constituem fonte de nutrientes para as plantas. Nos cascalhos constatou-se uma predominância, ora do quartzo ( l a 99%), ora do feldspato (1 a 97%), quase sempre com
aderência ferruginosa ou ainda, com aderência de biotita e/ou magnetita. Pode-se
ainda distinguir também concreçôes ferruginosas, concreçôes argilo-humosas e/ou
fragmentos de rochas (2 a 5%). Para a fraçâo areia observa-se, com mais freqiiência, 50 a 95% de quartzo (muitos com aderência ferruginosa e poucos com aderência de feldspato e mica); 5 a 45% de feldspato potâssico (semi-intemperizado
ou nâo); desde traços até 5% de mica (biotita intemperizada em maior quantidade
e muscovita); concreçôes ferruginosas (traços até 2%); ilmenita (traços até 1%);
e apenas traços de minerais diversos como turmalina, hornblenda, além de detritos (traços até 1%).
Esta classe — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média, compreende sete (7) fases, discriminadas e descritas a seguir:
fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado;
fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso;
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerôfila relevo suave ondulado;
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerôfila relevo suave ondulado e
ondulado;
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerôfila relevo ondulado e forte
ondulado; e
fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerôfila relevo forte ondulado e
montanhoso.
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DESCRICÄO DAS FASES
41.1 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado
e ondulado.
Ocorrem somente na zona do Agreste, constituindo o 2.° componente das associaçôes de sfmbolo PL2 e PL10 e l . " componente da associaçâo de simbolo Re4.
Material originârio — Saprolito de gnaisses, granitos e migmatitos.
Relevo — Predominio de suave ondulado, com trechos até ondulado. É formado por elevaçôes de topos ligeiramente esbatidos, vertentes longas com declividades em sua maioria compreendidas entre 5 e 15%; vales abertos. As altitudes
variam de 250 a 700 métros.
Clima — Semi-ârido muito quente. BSs'h' da classificaçâo de Koeppen.
Segundo Gaussen domina o bioclima 3cTh, com indice xerotérmico entre 40 e 100
e 5 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais estâo normalmente
compreendidas entre 600 e 800 mm.
Vegetaçao — Caatinga hipoxerófila arbustiva, densa, destacando-se jurema
prêta, catingueira, canafïstula, braüna, juazeiro, mandacaru, facheiro e macambira. Em muitas âreas esta vegetaçao natural se encontra alterada ou destrufda,
substituida por algumas culturas e formaçôes secundârias herbâceo-arbustivas de
baixo porte, com muito velame, jurubeba, alecrim, barba de bode e outras.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Estas âreas sâo aproveitadas com pecuâria extensiva em condiçôes precârias
e com algumas culturas de milho, feijâo e algodâo.
Possuem boa fertilidade natural, nias os fatores adversos sâo bem mais
numerosos, destacando-se a pequena profundidade do solo, os fortes impedimentos à mecanizaçâo em decorrência de pedregosidade e/ou rochosidade e relativa
escassez de âgua na regiâo, além dos problemas de erosâo.
Sâo mais adaptados ao uso com pecuâria, devendo-se, para tanto, melhorar
as pastagens naturais, cultivai' paima forrageira ou ainda, introduzir pastagens
artificiais adaptadas ao clima e à regiâo e fazer réserva de forragens para o periodo seco. Nas âreas mais acidentadas e com maiores declividades, deve-se preservar a vegetaçao natural.
41.2 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte
ondulado.
Esta unidade ocorre como 1.° componente das associaçôes Re7 e Re8, como
2." nas associacöes REe2 e PE16 e como 3." nas associaçôes PL4, PE5 e LVe3.
Material originârio — Saprolito de gnaisses e granitos.
Relevo
Ondulado e forte ondulado, formado por elevaçôes de topos arredondados ou ligeiramente esbatidos, vertentes médias ou longas com declividades
variando entre 8 e 40%. As altitudes variam de 200 até 900 métros.
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Clima — Semi-ârido mui to quente. Prédomina o tipo BSs'h' da classificaçâo
de Koeppen. Ocorrèm também os tipos BSw'h', BSwh' e reduzida area com ó
Aw'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen ocorrem com mais freqiiência os bioclimas 4aTh e 3cTh. Algumas âreas apresentam o bioclima 3bTh. Indice xerotérmico
pode variar desde 40 até 200 e numero de meses secos de 4 a 7. As precipitaçôes
pluviométricas médias anuais situam-se entre 550 e 800 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva, densa, a quai em muitos trechos se encontra alterada ou destruîda, substituida por vegetaçâo de porte
menor, arbustivo-herbâcea e poucas culturas.
Consideraçoes gérais sobre utilizaçâo.
Sâo usados principalmente com pecuâria extensiva de maneira precâria.

'

Sâo solos muito rasos, que apresentam freqüentemente pedregosidade e/ou
rochosidade e declividades acentuadas, muito susceptiveis à erosâo e com fortes
limitaçôes pela falta d'âgua. Seu uso pode ficar restringido apenas à pecuâria
extensiva, devendo-se para isso escolher âreas com menos pedregosidade superficial e menores declividades, introduzir pastagens artificiais que se adaptem ao
clima e à regiào, incrementar o cultivo da palma forrageira e reservar forragens
para o perfodo seco. A maior parte destas âreas deve ser destinada para preservaçâo da flora e fauna regionais.
41.3 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado
e montanhoso.
Constituem o principal componente das associaçôes de simbolo Re5, Re6 e
Re9, ocorrendo como 2° componente das associaçôes de simbölos PEU e Ce2 e
como 3." componente da associaçâo de sfmbolo REe3.
Material origindrio — Saprolito de gnaisses, granitos, xistos e filitos.
Relevo — Ondulado e forte ondulado, formado por elevaçôes com encostas
ingremes a escarpadas, com muita rochosidade e pedregosidade, declividades prédominantes entre 30 e 50%. As altitudes prédominantes situam-se entre 400 e 800
métros, mas podem ocorrer extremos de variaçâo, desde 200 até 1.000 métros.
Clima — Semi-ârido muito quente. Predominantemente do tipo BSs'h' da
classificaçâo de Koeppen. Ocorrem poucas âreas sob influência dos tipos BSw'h'
e uma reduzida area com o Aw'. Na divisâo' bioclimâtica de Gaussen é muito variâvel, ocorrendo os tipos 3cTh, 3bTh, 3aTh e 4aTh, sendo os dois primeiros de
maior importância nas âreas destes solos. Numero de meses secos de 4 a 7. As
precipitaçôes pluviométricas médias anuais podem variar dos 500 até cerca de
900 mm, sendo mais freqüentemente entre 550 e 750 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva densa ou pouco densa.
Consideraçoes gérais sobre utilizaçâo.
De um modo gérai sâo pouco aproveitados com pecuâria extensiva em condiçôes muito precârias.
Na serra das Russas, eles sâo muito pouco cultivados com abacaxi (fig.
105), porém a erosâo é severa.
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Sâo solos com limitaçôes muito fortes pela falta d'âgua, erosâo e pelos impedimentos ao uso de mâquinas agricolas, em decorrência do relevo, pedregosidade e rochosidade, além de pequena profundidade do solo. Nestas areas deve-se
preservar a vegetaçâo natural existente a f im de protéger a flora e fauna.
41.4 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÛFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
Esta unidade ocorre como 2.° componente das associaçôes PL5 e PL6, ou como ultimo componente da associaçâo PL7.
Material originârio — Saprolito de gnaisse, milonito-gnaisse, granito gnâissico (migmatizado) e biotita-granito.
Relevo — Predominantemente suave ondulado, apresentando vales secos e
abertos. As altitudes säo da ordern de 300 a 600 métros.
Clitna — Semi-ârido muito quente, correspondendo ao tipo BSs'h' de Koeppen. Na classificaçâo de Gaussen, prédomina o bioclima 3cTh, vindo a seguir 3bTh
e 3aTh. O indice xerotérmico pode variar desde 40 até 200 e numero de meses secos de 5 a 8. A pluviosidade média anual varia de 400 a 700 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila densa ou pouco densa, de porte geralmente arbóreo-arbustivo.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Praticamente nâo säo cultivados. A quase totalidade da area acha-se coberta
por vegetaçâo de caatinga; que é aproveitada para criaçâo extensiva de caprinos
e bovinos em condiçôes precârias.
Além das limitaçôes muito fortes pela falta d'âgua, säo solos rasos ou muito
rasos, pedregosos e rochosos, bastante susceptiveis à erosâo.
O uso com pecuâria extensiva tem limitaçôes muito fortes pela falta de
âgua, tendo em vista que a regiâo é semi-ârida, onde as chuvas säo escassas s
irreguläres.
41.5 — SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado
e ondulado.
1

Constitui o 2° componente das associaçôes NC1, NC2, NC9, REe4 e REe8
e ultimo componente das associaçôes NC8, SS2 e SS3.

Material originârio — Saprolito predominantemente de gnaisses (biotitagnaisses), com ocorrência de micaxisto, granito e raramenté anfibolito.
Relevo — Suave ondulado e ondulado com vales secos abertos. As elevaçôes
possuem topos ligeiramente esbatidos e vertentes longas com declividades variando de 3 a 20°/o. As altitudes variam de 250 a 800 métros.
Clima — Semi-ârido muito quente. Segundo Koeppen, ocorrem os tipos climâticos BSw'h', BSwh' e BSs'h', sendo prédominante o primeiro. Na divisào
bioclimâtica de Gaussen, prédomina o 4aTh, ocorrendo também o bioclima 3aTh
e poucas areas com os bioclimas 2b, 3cTh e 3bTh. A pluviosidade média anual
varia de 350 a 700 mm. Numero de meses secos de 6 a 10.
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Vegetaçao — Caatinga hiperxerofila densa oli póuco densa, de porte arbustivo ou arbóreo-arbustivo, destacando-se as seguintes espécies: catingueira, pereiro, faveleiro, mofumbo, aroeira, pinhâo bravo, xique-xique, facheiro, mandacaru,
palmatória, quipâ, caroâ, coroa-de-frade. Esta cobertura vegetal em parte se encontra destruîda ou alterada, substituida atualmente por formaçôes arbustivas ou
culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Sâo solos muito pouco usados com agricultura. Apenas alguns trechos se encontram cultivados com palma forrageira, algodâo arbóreo, milho e feijâo, entre
outras culturas. O aproveitamento atual mais comum déstes solos é com a pecuâria extensiva em condiçôes precârias, ern meio a vegetaçao natural.
A pouca profundidade do solo e a grande susceptibilidade à erosâo, a ocorrência de pedregosidade e/ou rochosidade, o que constitui muito forte impedimento
à mecanizaçâo e a escassa pluviosidade na regiâo, constituem os principals fatores
limitantes ao uso agricola destes solos.
O uso com pecuâria extensiva é limitada fortemente pela falta de âgua durante o longo periodo seco.
41.6 — SOLOS LITÛLICOS EUTRÛFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerofila relevo ondulado e forte
ondulado.
Esta unidade constitui o 3.° componente das associaçôes de sfmbolos NC4 e
REe7.
Material originârio — Saprolito de gnaisses e granitos, com ocorrência de
micaxistos com veios de quartzo.
Relevo — Ondulado e forte ondulado com vales secos, vertentes com declividades variando de 8 a 40%, topos ligeiramente esbatidos e altitudes da ordern
de 300 a 850 métros.
Clima — Semi-ârido muito quente. Segundo Koeppen, prédomina o tipo
climâtico BSwh', ocorrendo também o BSw'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde ao bioclima 4aTh, com indice xerotérmico entre 150 e 200 e 7 a 8
meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam dos 350 aos
700 mm.
Vegetaçao — Caatinga hiperxerofila densa ou pouco densa de porte arbóreoarbustivo .
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Praticamente nào sâo utilizados com agricultura / Apenas nas âreas de relevo
pouco movimentado constatou-se umas poucas lavouras de subsistência. Sâo aproveitados com a pecuâria extensiva, em condiçôes precârias, em meio a vegetaçao
natural.
As limitaçôes sâo muito fortes à mecanizaçâo, à falta d'âgua e pela susceptibilidade à erosâo. Sâo rasos a muito rasos, freqüentemente apresentando pedregosidade e/ou rochosidade, que nâo oferecem condiçôes para uma agricultura racional. Mesmo para pecuâria verifica-se uma limitaçâo muito forte pela falta
d'âgua.
Estas âreas deveriam ser destinadas à preservaçâo da flora e fauna regionais.
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41.7 — SÓLÓS. LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou media fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado
e montanhoso.
Constituem o principal componente da associàçâo de sfmbolo R.elO e o 2."
componente na associaçâo de si'mbolo PE18.
Material originârio — Saprolito de gnaisses e granitos, com ocorrências de
micaxistos.
Relevo — Forte ondulado (fig. 104) e montanhoso, com declividades prédominantes entre 30 e 50%. Altitudes de 4C0 a 1.000 métros, sendo mais' comuns entre 500 e 800 métros.
Clirna — Semi-ârido muito quente. Segundo Koeppen, predominam os tipos
BSw'h' e BSwh', ocorrendo também o BSs'h'. Na classificaçâo de Gaussen o bioclima prédominante é o 4aTh, com indice xerotérmico entre 150 e 200 e 7 a 8 meses secos. Ocorrem também os bioclimas 3aTh, 3bTh e 2b. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais mais comuns situam-se 'entre 450 e 550 mm, mas apresentam uma variaçâo de cerca de 400 até 700 mm.
Vegetaçao — Caatinga hiperxerófila de porte arbóreo-arbustivo, densa ou
pouco densa.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
—.- Sào solos inaptos para agricultura. Praticamente nâs sâo cultivados e somente a- vegetaçao natural é aproveitada com pecuâria extensiva de maneira muito
precâria.
Apresentam muito fortes limitaçôes pela falta d'âgua, erosâo e pelos impedimentos' ao uso de mâquinas agrfcolas, em decorrência do relevo, pedregosidade
e/ou rochosidade, além de pequena profundidade do solo. Nestas areas deve-se
preservar a vegetaçao natural existente a fim de protéger a flora e fauna regionais.
42 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFICOS com A moderado textura arenosa e/ou
média.
Compreende solos com horizonte A moderado, pouco desenvolvidos, com
saturaçâo de bases média a al ta, em muito assemelhando-se aos Solos Litólicos
Eutróficos com A fraco, diferenciando-se deste apenas pelo tipo de horizonte A e
por ocorrerem em zonas-de transiçâo para areas menos secas do Agreste, sob vegetaçao de floresta caducifólia.
A caracterizaçào da presente unidade sera feita tomando-se por base o estudo dos Solos Litólicos Eutróficos com A fraco textura arenosa e/ou média, procurando-se evidenciar, nesta descriçâo, alguns aspectos relativos à própria natureza do solo, sendo a descriçâo de relevo, clima, vegetaçao, material de origem, bem
como, as consideraçôes sobre a utilizaçao agricola, abordados mais pormenorizadamente no estudo das respectivâs fases. Dentro deste principio, deve-se estar sempre alerta para as caracteristicas que aqui, se nâo foram mencionadas, é porque
se identificam com a classe tomada por comparaçâo" Nesse estudo comparativo,
percebe-se como diferença fundamental a espessura e coloraçâo do horizonte A,
que nestes solos se apresentam respectivamente pouco mais espesso com tonalidades mais escuras.
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Estâo distribuidos na zona fisiogrâfica do Agreste, abrangendo partes de
alguns munici'pios, principalmente os de Bom Conselho, Lagoa do Ouro, Lagoa dos
Gatos, Panelas, Cupira, Bonito, Orobó e Surubim.
Säo areas referidas ao Pré-Cambriano (CD) ou a Plutônicas Acidas, sendo o
material originârio dos solos constituido por saprolito de gnaisses, granitos e
migmatitos. O relevo varia de suave ondulado a montanhoso, com altitudes desde
350 a 9C0 métros.
O clima prédominante, segundo Koeppen, é do tipo As', ocorrendo também
o BSs'h'. Na classificaçâo de Gaussen corresponde ao bioclima 3cTh. Indice xerotérmico de 40 a 190 e numero de meses secos 3 ou 4. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais vâo de 600 até cerca de 900 mm, sendo mais fréquentes de
700 a 850 mm.
A vegetaçâo é a floresta caducifólia, que ocorre na ârea de transiçâo entre
o clima ümido e o seco, onde muitas vezes tomam o aspecto de uma caatinga arbórea alta. É uma vegetaçâo densa e de porte médio, onde se destacam espécies
como braûna, pau-d'arco, pau-brasil, brito e outros. Em muitas areas destes solos, principalmente nas de relevo suave ondulado, esta vegetaçâo foi alterada ou
devastada, cedendo lugar as culturas ou formaçôes secundârias (capoeiras).
Entre as caracteristicas morfológicas principals destes solos, podem ser
destacadas a espessura do horizonte A de 25 a 35 cm e a coloraçâo (solo ümido)
bruno acinzentado mui to escuro (10YR 3/2), enquanto para o solo seco a cor é
bruno acinzentado ou bruno escuro (10YR 4 ou 5/2).
Dentre as fraçôes grosseiras deve-se mencionar que os valores encontrados
mais fréquentes sâo: calhaus 0 a 10%, cascalho 2 a 25%. Na composiçâo granulométrica a areia grossa se apresenta com 3CT a 55%, areia fina com 25 a 35%, silte
com 19 a 30% e argila com 7 a 15%. A argila natural é da ordern de 5 a 8%, correspondendo a um grau de floculaçào de 20 a 50%. Relaçâo silte/argila é de 1,70
a 3,00 e o equivalente de umidade varia de 10 a 15g de âgua/lOOg de terra fina.
Quimicamente apresentam pH em âgua de 5,4 a 6,5; teor de carbono orgânico entre 1,00 e 2,C0 e relaçâo C/N em torno de 10. No complexo sortivo foram
constatados valores de 3,0 a 7,0 e 4,0 a 9,0 (mE/lOOg de terra fina), respectivamente para os valores S e T, implicando numa saturaçâo de bases (V%) de 40 e 70%.
Os valores de Ki e Kr variam quase sempre de 2,50 a 3,00 e de 1,80 a 2,20, respectivamente, enquanto a relaçâo molecular Al2O3/Fe2O3 é da ordern de 2,00 a 5,00.
Quanto as anâlises mineralógicas, pode-se destacar com mais freqiiência,
na fraçâo areia, cerca de 65 a 95% de quartzo (muitos com aderência de óxido de
ferro); 5 a 30% de feldspato; traços até 5% de mica e geralmente apenas traços
(ou um pouco mais) de detritos e minerais diversos como ilmenita, concreçôes
ferruginosas, hornblenda e turmalina.
Esta classe —
arenosa e/ou média,
fase pedregosa
lado;
fase pedregosa
dulado; e
fase pedregosa
tanhoso,
0

SOLOS LITÓLICOS EÜTRÓFICOS com A moderado textura
compreende tres fases conforme segue:
e rochosa floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondue rochosa floresta caducifólia relevo ondulado e forte one rochosa floresta caducifólia relevo forte ondulado e mon-
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DESCRIÇAO DAS FASES
42.1 — SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS com A moderado textura arenösa e/ou
média fase pedregosa e rochosa floresta caducifólia relevo suave ondulado
e ondulado.
Esta unidade constitui o 2." componente da associaçào de simbolo PL9.
Material originârio — Saprolito de granitos, gnaisses e migmatitos.
Relevo — Suave ondulado e ondulado, com vales em sua maioria abertos.
As vertentes sâo ligeiramente convexas com declividade variando dos 3 aos 20%
e os topos sâo ligeiramente esbatidos. As altitudes sâo da ordern de 400 a 600 métros.
Clima — As' e BSs'h' da cïassificaçâo- de Koeppen. Segundo Gaussen, corresponde apenas ao bioclima 3cTh, com indice xerotérmico entre 40 e 100, com
cerca de 4 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern de
700 a 800mm.
Vegetaçâo — Pelos poucos remanescentes encontrados, nota-se que é do
tipo floresta caducifólia, com aspecto acaatingado e de porte arbóreo medio e denso. Em grande parte encontra-se formaçoes secundârias, bem como algumas culturas e pastagens naturais ou artificiais.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Atualmente sâo estes solos utilizados com algumas culturas de subsistência
(milho e feijâo), palma forrageira e pastagens.
A exemplo da maioria dos solos litólicos existentes por todo o Estado, estes
também possuem propriedades quimicas e mineralógicas que indicam ser de boa
potencialidade agricola. Entretanto, a pequena espessura dos solos, a grande susceptibilidade à erosâo e a pedregosidade e/ou rochosidade, limitam' o uso agricola racional destes solos. Deve-sc levar em conta que a falta d'âgua nestas areas
é forte durante o perfodo seco.
Sao mais apropriados para o uso com pecuâria, devendo-se procéder a seleçâo de area com menos pedregosidade e/ou rochosidade e com declividades menores. Deve-se também incrementar o cultivo de palma forrageira, bem como promover a melhoria das pastagens existentes ou com introduçâo de outras, adaptadas ao clima e à regiâo. É necessârio que se faça réserva de forragens para o periodo seco.
42.2 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A moderado textura arenosa e/ou
média fase pedregosa e rochosa floresta caducifólia relevo ondulado e forte
ondulado.
Constitui o 2." componente da associaçào de simbolo PL8.
Material originârio — Saprolito de gnaisses e migmatitos, com ocorrência
de granitos.
Relevo — Ondulado a forte ondulado, com vales em forma de V, encostas
apresentando declividades prédominantes de 8 até .40% e topos arredondados.
As altitudes geralmente vâo de 500 a 700 métros. .
.. '
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Clima — As' de Koeppen, correspondendo ao bioclima 3cTh da classificaçâo
de Gaussen. ïndice xerotérmico de 40 a 100 e 4 a 5 meses secos. Precipitaçôes
pluviométricas médias anuais da ordern dos 600 a 800 mm, podendo ser ligeiramente mais baixas.
Vegetaçâo — Floresta caducifólia que em muitas areas, especialmente nas de
relevo ondulado, se apresenta alterada ou destruida, onde atualmente aparecem
formaçôes secundârias e algumas culturas, além de pastagens naturais ou artificiais.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
As consideraçôes feitas para a unidade précédente sâo validas, em sua maioria, para os solos da presente fase, acrescentando-se porém que as limitaçôes sâo
mais fortes quanto ao relevo e conseqüentemente sào mais susceptiveis à erosâo.
As areas menos acidentadas adaptam-se melhor ao uso com pecuâria. Nas partes
com relevo forte ondulado, onde as declividades sâo muito fortes, deveria ser preservada a vegetaçâo natural.
42.3 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A moderado textura arenosa e/ou
média fase pedregosa e rochosa floresta caducifólia relevo forte ondulado
e montanhoso.
Constituem o principal componente da associaçâo de sfmbolo Re3 e o 2° componente da associaçâo PE6.
Material originârio — Saprolito de granitos e migmatitos, com ocorrência
de gnaisses.
Relevo — Forte ondulado e montanhoso, formado por elevaçôes com topos
arredondados ou ligeiramente esbatidos, vertentes apresentando declividades geralmente situadas entre 25 e 50% e vales em V. As altitudes prédominantes estâo
compreendidas entre 400 e 700 métros, mas com extremos de variaçâo de 350 até
os 900 métros.
Clima — Predominio do tipo As' e pequena area com o BSs'h', ambos de
classificaçâo de Koeppen. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde aos
bioclimas 3cTh e 3bTh. Indice xerotérmico compreendido entre 40 e 150 e numéro
de meses secos de 3 a 5. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais mais
fréquentes sâo de 700 a 900 mm.
Vegetaçâo — Floresta caducifólia, densa, de porte médio, com muito poucas
âreas apresentando formaçôes secundârias e culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Atualmente quase nâo se encontra nestes solos atividade agricola que se
destaque, a nâo ser com pecuâria de modo extensivo e precârio. O relevo muito acidentado, a erosâo, a pedregosidade e/ou rochosidade constituem os principals
fatores limitantes ao uso agricola destes solos.
Portanto, as âreas destes solos sâo impróprias para um uso agricola racionaï, devendo assim ser preservada a vegetaçâo natural existente a fim de protéger
a flora e fauna regionais.
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43 — SOLOS LITÓLICÓS ÈUTRÓFICOS corn À proeminente textura argilosâ.
Compreende solos pouco desenvolvidos, rasos, com horizonte A proeminente,
textura argilosâ, bem drenados, âcidos a moderadamente âcidos, desenvolvidos a
partir de granitos. Apresentam saturaçâo de bases média, seqüência de horizontes
A, C e R ou ainda, A e CR, cujo horizonte A é espesso e escuro, de estrutura granular moderadamente desenvolvida.
Distribuem-se em pequena extensào na zona de Triunfo, no municipio de
mesmo nome. Säo originarios de saprolito de granodiorito, piroxênio-granito e granito porfiróide. O relevo nestas âreas é forte ondulado e montanhoso, onde as
vertentes säo ligeiramente convexas com declividades geralmente variando de 25
a 50°/o, vales em V e altitudes da ordern de 800 a 1.100 métros.
Quanto ao clima, segundo Koeppen, destacam-se os tipos Cw'a e Aw'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen,. correspondem ao bioclima 4cTh, com indice xerotérmico entre 40 e 100 e com 3 ou 4 meses secos. A pluviosidade média anual é da
ordern de 1.000 a 1.200mm.
A vegetaçâo é constituida por floresta subcaducifólia, que é uma formaçâo
mesófila densa, com extrato arbóreo alcaiiçando cerca de 20 métros. Em substituiçâo a esta vegetaçâo natural, muitas âreas apresentam formaçôes secundârias (capoeira arbóreo-arbustiva densa) ou culturas.
Quanto as caracteri'sticas morfológicas, possuem um horizonte A espesso,
seguido de um horizonte C e/ou CR. Muito raramente pode ocorrer um horizonte
(B) em inîcio de formaçâo, com muito material primârio.
O horizonte A possui cerca de 70 cm de espessura; coloraçâo (solo ûmido)
bruno avermelhado escuro (5YR 3/3), sendo cinzento avermelhado escuro (5YR
4/2) quando seco; a classe textural é geralmente franco-argilosa; estrutura quase
sempre moderada, pequena a média, granular; quanto à consistência, o solo é ligeiramente duro (quando seco), muito friâvel (quando ûmido), plâstico e pegajoso
(quando molhado).
Muitas rai'zes distribuem-se no horizonte superficial. Sâo bem drenados e
de permeabilidade moderada.
Säo encontradas as fraçôes grosseiras constituidas por cascalho e calhaus,
principalmente as primeiras. Na composiçâo granulométrica verifica-se, para o
horizonte A, muitas vezes, dominância da fraçao argila, além de boa percentagem
de silte, sendo constatados: areia grossa 10%, areia fina 34%, silte 19°/o e argila
37%.
A argila natural é da ordern de 9%, resultando num grau de floculaçâo de
cerca de 76%. A relaçâo silte/argila situa-se em torno de 0,50.
Säo solos com média capacidade de retençâo d'âgua, vez que o equivalente
de umidade chega a cerca de 28g de âgua/lOOg de terra fina.
Quimicamente säo solos moderadamente âcidos cujo pH em âgua alcança
5,7. O teor de carbono orgânico no horizonte A varia em torno de 1,56%. A relaçâo
C/N fica em torno.de 6.
A soma de bases trocâveis (S) apresenta valores em torno de 5,8mE/100g
de terra fina, enquanto a capacidade de troca de cations (T) chega a 17,0, isto devido aos teores de 0,6 e 10,6 (mE/lOÖg de terra fina) de aluminio e hidrogênio
trocâveis respectivamente. A saturaçâo de bases é da ordern de 34%.
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Os valores de Ki oscilam em torno de 1,80, enqüanto os de Kr ficam errt
1,30. A relaçâo molecular A^Og/Fe^Oj apresenta valores principalmente da ordern
de 2,50.
Quanto as anâlises mineralógicas, verifica-se que o horizonte A jâ apresenta
grande numero de minerais primârios facilmente decomponfveis, sendo maiores
as quantidades na parte subsuperficial. Constatou-se na fraçâo areia do horizonte
A, cerca de 14% de quartzo hialino, 30% de concrecöes ferromanganosas, 30% de
concrecöes ferruginosas, 20% de feldspato, 5% de magnetita, 1% de concrecöes
ferro-argilosas, traços de detritos e mica. Jâ o cascalho neste horizonte esta constitufdo, em maior percentagem, de quartzo com leve aderência ferruginosa, concrecöes ferromanganosas e concrecöes ferruginosas; e ainda feldspato com aderência ferruginosa.
j
Esta classe — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura
argilosa, compreende apenas uma fase, ou seja:
fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso.
DESCRIÇAO DAS FASES
43.1 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura argilosa
fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e
montanhoso.
Esta unidade ocorre como 2.° componente da associaçào de simbolo Cel.
Material origindrio — Saprolito de granito porfiróide, granodiorito e piroxênio granito.
Relevo — Forte ondulado e montanhoso, formado por elevacöes de vertentes
ligeiramente convexas, vales em V e declividades prédominantes entre 25 e 5O°/o.
As altitudes sâo da ordern dos 800 aos 1.100 métros.
Clima — Cw'a e Aw' da classificaçâo de Koeppen. Na classificaçâo de Gaussen, corresponde ao tipo 4cTh, com indice xerotérmico entre 40 e 100 e 3 ou 4 meses
secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais da ordern de 1.000 a 1.200mm.
Vegetaçâo — Floresta subcaducifólia, densa, cujo extrato arbóreo alcança
20 métros de altura. Em boa parte esta vegetaçâo foi alterada ou destruida, quando entào é comum a presença de formaçôes secundârias arbóreo-arbustivas (capoeiras), bem como culturas diversas e pastagens.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Estes solos atualmente sâo cultivados com diversas lavouras de subsistência, bem como pastagens, mesmo considerando-se que suas areas apresentam muito fortes limitaçôes pelos impedimentos à mecanizaçâo, devido ao relevo muito
acidentado com muita pedregosidade e/ou rochosidade. Verifica-se que essa utilizaçâo dos solos é favorecido pelo clima, pela boa espessura do horizonte A, pela
fertilidade natural que é média e pela boa réserva de minerais primârios facilmente decomponiveis.
Malgrado as suas desfavorâveis condiçôes de relevo e a intensa pedregosidade e/ou rochosidade que apresentam, sâo solos que ainda podem ser aproveitados na agricultura e/ou na pecuâria, devendo-se, para tanto, serem selecionadas
âreas que apresentam as menores declividades e menos pedregosidade e/ou rochosidade. Deve-se ter em vista o uso de prâticas de conservaçâo do solo.
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44 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFICÓS corn A proeminente textura média.
Compreende solos rasos, pouco desenvolvidos, moderadamente âcidos e com
satui-açâo de bases média a alta.
Distinguem-se de todos os demais Solos Litólicos mapeados no Estado de
Pernambuco, principalmente pela quase ausência de pedregosidade e/ou rochosidade. Devido a sua ocorrência em âreas mais ûmidas, é comum algumas vezes serem encontrados em estâgio mais evolui'dos em seu desenvolvimento, embora sem
fugir a classe de Solos Litólicos. Assim, o aparecimento de urn horizonte (B) em
formaçâo pode ocorrer em alguns locais. Neste caso este horizonte tem em sua
massa muito material primârio semidecomposto, notadamente feldspatos.
Estäo distribufdos em parte elevadas, nos limites da zona do Agreste com
a do Literal e Mata, ou ocupando topos de serras ou elevaçôes relativamente ûmidas da zona do Agreste, como sâo exemplos as serras Ororobâ e Negra, bem como
âreas elevadas dos municipios de Garanhuns e Poçâo.
Estas âreas estâo referidas ao Pré-Cambriano (CD) com ocorrência de Plutônicas Acidas e os solos tem como material originârio principalmente gnaisses,
migmatitos, milonito-gnaisses, gnaisses graniticos e granitos.
O relevo varia de ondulado a montanhoso e a vegetaçâo é do tipo floresta
subcaducifólia. As altitudes sâo da ordern de 500 a 750 métros.
Com relaçâo ao clima, verifica-se, segundo Koeppen, dois tipos climâticos
ou sejam, As' e BSs'h'. Na classificaçâo de Gaussen, ocorre unicamente o bioclima 3cTh, com indice xerotérmico entre 40 e 100 e 3 a 5 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de 700 a 1.000 mm.
Quanto as caracteristicas morfológicas, possuem normalmente um horizonte
A seguido imediatamente por um horizonte C o quai muitas vezes, constitui uma
mistura com a propria rocha (CR); ou podendo apresentar apenas o horizonte
superior junto ou em meio a rocha semidecomposta, ou ainda, num estâgio mais
avançado, pode possuir um horizonte (B) em inicio de formaçâo, com teores elevados em feldspatos misturados a massa do solo.
O horizonte A possui cerca de 30 a 40 cm de espessura, coloraçâo (solo ûmido) principalmente bruno muito escuro, bruno acinzentado muito escuro, bruno
escuro e bruno acinzentado escuro, matiz 10YR, valor de 2 a 4 e croma de 2 a 3,
enquanto o solo seco muda geralmente para bruno acinzentado escüro a bruno
escuro, com matiz 10YR, valor de 4 a 5 e croma em torno de 2. A textura é noi-malmente das classes franco-arenosa ou franco-argilo-arenosa (muitas vezes com
cascalho ou cascalhenta); estrutura fracamente desenvolvida, pequena a média
granular e/ou em blocos subangulares; porosidade constitufda por muitos poros
pequenos e poucos ou comuns médios. Quanto à cónsistência, o solo varia de ligeiramente duro a duro quando seco, geralmente friâvel quando ûmido e ligeiramente plâstico e ligeiramente pegajoso quando molhado, ou podendo chegar a
plâstico e pegajoso; a transiçâo geralmente é clara, podendo ser plana ou ondulada,
O horizonte subjacente ao A, com mais freqiiência constitui um C e apresenta como principals caracteristicas as seguintes: espessura da ordern de 30 a
50 cm; textura franco-arenosa ou franco-argilo-arenosa (muitas vezes com cascalho ou cascalhenta ou ainda com sensaçâo micâcea).
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Muitas raizes distribuem-se no horizonte superior e poucas penetram no C.
Merece destaque a ocorrência, em diversos perfis, de uma linha de pedras na parte central ou inferior do horizonte A. Possuem drenagem moderada, erosäo laminar ligeira a moderada e em sulcos repetidos ocasionalmente ou com freqüência. Poäe ocorrer também erosäo laminar severa.
Entre as fraçôes grosseiras, os calhaus podem estar présentes na proporcäo de 0 a 3% e os cascalhos de 3 a 25%. A granulometria é representada por 35
a 45% de areia grossa, 18 a 20% de areia fina, 20 a 25% de silte e 15 a 25% de
argila. A argila natural varia de 10 a 15% acarretando um grau de flocUlaçâo da
ordern dos 20 a 50%. A relaçâo silte/argila situa-së geralmente entre 1,00 e 1,50.
O equivalente de umidade fica entre 10 e 20g de âgua/lOOg de terra fina.
Quanto as propriedades quimicas sào solos moderadamente âcidos, cujo pH
em âgua oscila entre 5,4 e 6,5. O teor de carbono orgânico no horizonte A varia
de 1,00 a 2,00%, com mais freqiiência entre 1,50 e 1,70%, enquanto a relaçâo C/N
é de cerca de 10 a 12.
A soma de bases permutaveis (S) no horizonte A apresenta valores variando
de 5,5 a 7,0 mE/lOOg de terra fina, e a capacidade de troca de cations tem valores
de 8,5 e 12,0 mE/100g de terra fina, devido à presença de hidrogênio trocâvel com
cerca de 3,0 a 5,5mE/100g de terra fina, pois o alumïnio esta quase sempre ausente. A saturaçâo de bases (V%) é de 50 a 70%.
Os valores de Ki e de Kr situam-se com mais freqiiência entre 2,50 e 3,00
e entre 2,00 e 2,20, respectivamente. A relaçâo molecular AL0 3 /Feo0 3 varia de 2,00
a 6,00.
Sâo soJos fracamente providos de fósforo assimilâvel, com apenas 2 a 3 ppm.
Quanto as anâlises mineralógicas, constatou-se na fraçâo areia do horizonte
A, 80 a 90% de quartzo, geralmente com aderência de óxido de ferro e/ou ainda
biotita intemperizada e feldspato; 10 a 15% de feldspato potâssico; cerca de 5%
de biotita intemperizada; desde traços até 2% de detritos; ou ainda traços de concreçôes ferruginosas, hornblenda e carvâo. O cascalho é formado predominantemente por quartzo com aderência ferruginosa, biotita e/ou feldspato. Em menor
escala aparece concreçôes argilo-humosas (diversas vezes agregadas de feldspato
e biotita intemperizada), concreçôes ferruginosas, detritos, biotita intemperizada
e feldspato. Sâo solos com boa réserva de minerais primârios facilmente decomponîveis.
Esta classe — SOLOS LITÖLICOS EUTROFICOS com A proeminente textura média, compreende duas fases:
fase -floresta subcaducifólia releva ondulado e forte ondulado; e
fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso.
DESCRIÇAO DAS FASES
44.1 — SOLOS LITÓLJCOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura média fase
floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte'ondulado.
Esta unidade figura como 2." componente da associaçâo PE17 e como 3.°
na associaçâo PE15.
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Material originârio — Saprolito de gnaisse, milonitognaisse e migmatito,
entre outras rochas menos fréquentes.
Relevo — Ondulado e forte ondulado, formado por elevaçôes de topos arredondados e vertentes ligeiramente conve.xas cujas declividades variam de 8 a 40%.
Os valores säo em forma de V e as altitudes variam de 500 a 750 métros. A rochosidade ocorre numa proporçâo variando de 2 a 10°/o na ârea em gérai.
Clima — Predominio do tipo As' da classificaçâo de Koeppen, ocorrendo
também pequena ârea ûmida inclusa em clima BSs'h'. Segundo Gaussen, ocorre
somente o bioclima 3cTh, com 3 a 5 meses secos e valores de indice xerotérmico
entre 40 e 100. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais normalmente vâo de
700 a 1.000 mm, com mais freqiiência estâo entre 750 e 900 mm.
Vegelaçao — Floresta subcaducifólia, que é uma formaçâo mesófila cujo extrato superior alcança cerca de 20 métros, destacando-se com mais freqiiência as
ospécies: sucupira, louro, ingazeiro, pau-d'arco e aroeira. Em muitas areas esta
vegetaçâo primitiva foi alterada ou mesmo destruîda, sendo comum encontrar-se
vegetaçâo de porte menor (capoeira arbóreo-arbustiva) e algumas culturas.
Consideraçôes gérais sobre ulilizaçao.
Sâo aproveitados com pastagens e culturas de milho, feijâo, banana e palma
forrageira. Apresentam relativamente boas condiçôes quimicas e mineralógicas,
porém o relevo é ondulado ou forte ondulado, com grandes limitaçôes pela susceptibifidade à erosâo e à mecanizaçâo.
Sâo solos mais adaptados à pecuâria, corn pastagens naturais ou artificiais,
devendo-se selecionar areas com menores declividades e controlar a erosâo. Deve
ser feita réserva de forragens para o periodo seco.
44.2 — SOLOS LITÓLICOS EUTRÛFICOS com A proeminente textura média fase
floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e monianhoso.
Constituem o 2." componente da associaçào de simbolo PE14.
Material originârio — Saprolito de gnaisse, milonito-gnaisse, migmatito e
granito, entre outras rochas.
Relevo — Forte ondulado e montanhoso, formado por elevaçôes de topos arredondados, vertentes ligeiramente convexas com declividades prédominantes entre 25 e 50% e vales em V. A rochosidade ocorre numa proporçâo variando de 10
a 25% da area em geral. As altitudes oscilam de 500 a 750 métros.
Clima — BSs'h' de Koeppen, correspondendo ao bioclima 3cTh da classificaçâo de Gaussen. Indices xerotérmicos entre 40 e 100 e numero de meses secos de
4 a 5. Pluviosidade média anual da ordern dos 700 mm.
Vegetaçâo — Floresta subcaducifólia, que é uma formaçâo mesófila, cujo extrato superior alcança cerca de 20 métros. Em algumas areas, principalmente
aquelas em trechos menos declivosos do relevo forte ondulado, a vegetaçâo natural foi alterada ou destrufda, onde aparecem atualmente formaçôes espontâneas
secundârias e culturas.
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As consideraçôes feitas para a fase anterior sâo também validas para estes
solos, exceto com relaçâo as limitaçôes pela erosâo e impedimentos à mecanizaçâo
que sâo mais fortes, devido ao relevo mais acidentado. Além do mais, apresentam
muitas areas, principalmente as de relevo montanhoso, com maior freqiiência de
Afloramentos de Rocha, com as quais estâo estes solos associados. As cores menos
acidentadas podem ser usada com pastagens, reservando-se as partes montanhosas.
para preservaçâo da vegetaçâo natural.
45 — REGOSOL EUTRÓFICO corn fragipan.
Compreende solos AC, pouco desenvolvidos, arenosos (fig. 106), medianamente profundos ou profundos e que apresentam teores médios ou elevados de materiais primârios de fâcil intemperizaçâo (principalmente feldspato potâssico) nas
fraçôes areia e/ou cascalho. Possuem fragipan, em gérai logo acima da rocha.
Este horizonte pode encontrar-se em formaçào. Sâo acentuada ou fortemente drenados, âcidos a moderadamente âcidos e com saturaçâo de bases média a alta
(V>35%).
Em sua distribuiçâo geogrâfica, estes solos ocorrem mais freqiientemente
na zona fisiogrâfica do Sertâo, embora também ocorram na zona do Agreste. Abrangem grandes extensôes em um grande numero de municipios das citadas zonas
f isiogrâf icas.
Relacionam-se geologicamente com rochas Plutônicas Äcidas ou do Pré-Cambriano (CD), sendo identificadas entre outras, as seguintes: biotita-granito, granito
pórfiro, granito gnâissico, calc-âlcali-granito, gnaisse lenticular metassomâtico com
biotita e migmatito.
O relevo apresenta-se predominantemente suave ondulado, ocorrendo partes
com relevo ondulado, em altitudes que variam desde os 200 até cerca de 900 métros, sendo mais comuns altitudes da ordern de 450 a 750 métros.
O clima é bastante variâvel. pois estes solos ocorrem desde os limites da
zona do Agreste com a do Litoral e Mata, até aos limites PE/PI na zona do Sertào.
As precipitaçôes pluviométricas médias anuais podem variar desde 400 mm até
800 mm.
Com relaçâo a vegetaçâo, destacam-se as caatingas hipoxerófila e hiperxerófila, ambas caracterizando-se por ser uma comunidade vegetal geralmente densa
de porte arbóreo-arbustivo, com formaçôes lenhosas, xerófilas e espinhosas, sendo
a caatinga hiperxerófila de aspecto mais seco.
Quanto as caracten'sticas morfológicas, apresentam um horizonte A normalmente compreendendo A, (ou Ap) e AH, espessura variando de 7 a 35 cm; coloraçâo
(solo ûmido) bruno acinzentado escuro, bruno acinzentado, bruno escuro a bruno,
com matiz geralmente em 10YR, valor 4 a 5 e croma 2 a 3; quando seco, as cores
sâo principalmente cinzento brunado claro, bruno pâlido e bruno muito pâlido,
com matiz, por vezes, tendendo para 2,5Y e com valor aumentando, em relaçâo ao
solo ûmido, em 2 ou 3 unidades. A textura é da classe areia ou areia franca. Praticamente nâo se nota desenvolvimento de estrutura, que normalmente se apresenta como grâos simples ou maciça muito pouco coesa; muitos poros pequenos,
poros médios e grandes variando de comuns a muitos. Quanto à consistência, o
solo se apresenta solto a macio (quando seco), solto a muito friâvel (quando ûmido) e nâo plâstico e nâo pegajoso (quando molhado). As transiçôes para o C sâo
normalmente planas, variando de difusa a clara.
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O horizonte C geralmente compreende Clf C2 e C3, quase sempre constituirtdo fragipan nos dois Ultimos ou apenas no ultimo horizonte (C2x e/ou C 3x ), ou
sendo simplesmente Cj e C2x. Os horizontes C1 e C2 possuem espessuras individuais
geralmente variando de 30 a 60 cm, enquanto suas demais caracterîsticas muito se
aproximam daquelas citadas para o horizonte A, destacando-se principalmente as tonalidades ligeiramente mais claras.
O horizonte fragipan (Cx) comumente compreende C2x e C3x, cuja espessuras individuais variam de 25 a 45 cm; coloraçâo (quando ûmido) varia de bruno
acirizentado, bruno pâlido a bruno amarelado claro, com matiz geralmente 10YR
(por vezes 2,5Y), valor de 5 a 6, croma de 2,5 a 4, possuindo, em muitos perfis,
mosqueado vermelho-amarelado, com matiz 5YR, valor de 4 a 5 e croma 8, on
podendo apresentar mosqueado mais avermelhado ou de cores brunadas, em menor quantidade. A textura é das classes areia franca ou franco-arenosa, geralmente
com cascalho, ou passando a cascalhenta na parte inferior (proximo ao R). Estrutura nâo ou pouco desenvolvida, podendo ser maciça ou em blocos subangulares fracamente desenvolvidos. A consistência varia de duro a extremamente duro quando seco, sendo friâvel ou firme quando ümido, nào plâstico ou ligeiramente plâstico e nâo pegajoso ou ligeiramente pegajoso, quando molhado. Transiçâo ondulada e abrupta para o R.
As raîzes distribuem-se em quantidade comum no horizonte A, diminuindo
com a profundidade até raras no Cx. Estes solos possuem uma permeabilidade
aparentemente râpida até encontrar o fragipan, onde diminui (podendo ser lenta)
e sofre impedimento junto ao R (que por vezes esta bastante profundo). Sâo bastantes susceptiveis à erosâo, que normalmente é moderada ou ligeira. Nas âreas
com maiores declividades à erosâo é severa.
Nas fraçôes grosseiras destes solos, verifica-se pequena ocorrência de calhaus (0 a 2%) e maior concentraçâo de cascalho, que pode ser bem elevada na
parte centro-inferior do perfil, tendo sido constatado 3 a 16% no A e Cx e 3 a 45%
no Cx. Na composiçâo granulométrica nota-se uma dominância total de areia
grossa, sendo muito baixas as percentagens de silte e argila (ligeiramente maiores na parte inferior do perfil). Foram encontrados valores prédominantes variando nos seguintes numéros: areia grossa 50 a 75%, areia fina 10 a 35%, silte 10 a 20%
e argila 2 a 15%. O teor de argila natural varia geralmente de 2 a 10%, correspondendo a um grau de floculaçâo entre 10 e 80%. O equivalente de umidade é da
ordern de 4 a 10g de âgua/lOOg de terra fina.
Quanto as propriedades qufmicas, estes solos sâo moderadamente âcidos
(com pH em âgua entre 5,4 e 6,5) no horizonte A, passando a fortemente âcidos
(pH 4,3 a 5,3) no C e C x . (Observa-se ligeira diminuiçâo no Cj).
Säo solos muito pobres em carbono orgânico, cujos teores sâo de 0,35 a
0,65% no horizonte A, diminuindo para 0,08 a 0,20% no C e Cx. O mesmo se verifica com a relaçâo C/N que decresce, de 6 a 11 para 4 a 8, respectivamente no A e
C e/ou Cx.
No complexo sortivo os valores para a soma de bases permutaveis (S) e para
capacidade de troca de cations (T), säo respectivamente de 0,7 a 2,2 mE e de 1,5
a 3,5 mE/lOOg de terra fina. A saturaçâo de bases (V%) é média e varia geralmente de 60 a 70% no A, 30 a 45% no C, (ou também C2) e 45 a 65% no Cx (corn
extrereos, respectivamente, em 48 a 72%, 29 a 59% e 43 a 65%).
O aluminio trocâvel pode estar presente ou nâo, variando de 0 a 0,7 m E /
100g de terra fina, enquanto o hidrogênio trocâvel participa com 0,4 a 1,7 m E /
100g de terra fina.
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Fig. 107
Aspecto de vegetacäo em area de REGOSOL EUTRÔFICO com fragipan
fase rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado (Associacäo
REe8). Munici'pio de Salgueiro.

Fig. 108
Aspecto de AFLORAMENTOS DE ROCHA (granitos) na area da associacäo PE14. Munici'pio de Bezerros.

Os valores de Ki e de Kr oscilam de 2,30 a 3,20 e de 2,00 a 3,00, respectivamente. A relaçào molecular Al2O3/Fe2Og varia desde 4,00 até 19,00. Principalmente nos perfis onde o fragipan é mais evidente, observa-se uma maior concentraçâo de SiO2 e A12O3.
O fósforo assimilâvel apresenta valores baixos (1 a 4ppm).
As anâlises mineralógicas das fracöes cascalho e areia revelam maiores percentagens de quartzo e teores médios ou elevados de feldspatos. Nos horizontes inferiores e/ou na fraçâo cascalho de alguns perfis, nota-se predominio de feldspato.
Para os horizontes A e C1( na fraçâo cascalho foram constatados 2 a 65% de
quartzo (muitas vezes com aderência ferruginosa ou feldspato), 35 a 98% de feldspato potâssico e detritos (traços ou em grandes quantidades no A, onde também
podem ocorrer concreçôes argilomanganosas e manganosas); na fraçâo areia (que
représenta cerca de 80 a 90% da massa do solo), tem-se 57 a 96% de quartzo (muitos com aderência ferruginosa ou de feldspato), 4 a 40% de feldspato potâssico,
turmalina (desde traços até 3%), ilmenita (traços a 2%), mica (traços a 1%), e
apenas traços de hornblenda, titanita e carvâo, além de detritos (traços a 1%).
Para o horizonte Cx foram encontrados, no cascalho, 20 a 93% de quartzo
hiaJino (podendo ter aderência ferruginosa), 6 a 80% de feldspato potâssico (podendo alguns possuirem aderência manganosa), 1% de muscovita e biotita, traços
de ilmenita, hornblenda e detritos.
Os resultados destas anâlises indicam que sào solos com boa réserva de
minerais primârios facilmente decomponiveis (principalmente feldspatos), que
constituem fonte de nutrientes para as plantas.
Esta classe — REGOSOL EUTROFICO com fragipan, compreende cinco fases relacionadas e descritas a seguir:
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
fase caatinga hiperxerofüa relevo suave ondulado;
,
fase 'Caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e
fase rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
DESCRIÇAO DAS FASES
45.1 — REGOSOL EUTROFICO com fragipan /«5e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
• Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento de si'mbolo
REel ou como 2." componente das associaçôes Re4, Re8 e PE5.
Material origindrio — Saprolito de biotita-granito (granitito), migmatito e
granito gnâissico.
Relevo — Geralmente ocupam grandes extensôes, com relevo suave ondulado, vales muito abertos, verteiltes longas com declividades da ordern de 3 a
8% e topos ligeiramente esbatidos. Sâo encontrados em areas com altitudes que
variam desde 400 até 900 métros, sendo com mais freqiiência de 500 a 700 métros.
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Clima — Predomi'nio do tipo BSs'h' da classificaçâo de Koeppen, ocorrendo também os tipos BSw'h', BSwh' e uma reduzida area com o Aw'. Na divisäo
bioclimâtica de Gaussen, os bioclimas prédominantes sâo 4aTh e 3cTh, onde o indice xerotérmico abränge valores compreéndidos entre 40 e 200 e o numéro ue
meses secos é de 4 a 7. Ocorre também o bioclima 3bTh. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais vâo desde cerca de 500 até 800 mm, com maior freqüência
entre 550 e 650 mm.
Vegetaçao — Caatinga hipoxerófila, densa, de porte arbóreo-arbustivo, constituindo formacöes lenhosas, com muitas espécies espinhosas. Dentre as espécies
mais encontradas destacam-se: catingueira, jurema, angico, imburana de cheiro,
umbuzeiro, braüna, aroeira, bom nome, quixabeira, marmeleiro, mandacaru, facheiro, xique-xique, palmatória brava, macambira, caroâ e ouricuri. Nos trechos
onde a caatinga foi alterada ou destruida, se desenvolve uma formçâo secundâria
herbâceo-arbustiva onde se destacam as espécies sapé, carrapicho, vassourinhade-botâo, relógio, jurubeba, velame, assapeixe, capim-de-seda, capim flexa e grama
de burro. Em alguns trechos também sâo observadas varias culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Sâo solos bastante cultivados com mandioca, milho, feijâo, tomate, alguma
forrageira, pouca citricultura e cultura de algodâo herbâceo. Algumas âreas sâo
usadas com pecuâria.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Sâo profundos ou medianamente profundos, com boa réserva de minerais
primârios facilmente decomponiveis (principalmente feldspatos), saturaçào dé bases média e relevo favorâvel para agricultura mecanizada, porém sâo arenosos e
mui to susceptiveis à erosâo e apresentam teores baixos em nitrogênio e fósfor'o.
Além disso, nestas âreas, verifica-se uma forte carência de âgua durante o longo
periodo seco.
i O uso agrîcola racional destes solos requer intenso controle de erosâo, adubaçôes nitrogenadas e fosfatadas. As adubaçôes orgânicas sâo também indicadas
para estes solos. O aproveitamento destas âreas poderâ ser feita com culturas de
ciclo bem curto e com pastagens, devendo-se para isto fazer réserva de forragens
para o periodo seco.
45.2 — REGOSOL EUTRÛFICO com fragipan fase caatinga hipoxerófila
suave ondulado e ondulado,

relevo

Constitui o componente dominante das associaçôes de simbolo REe2 e REe3,
Material origindrio — Saprolito de granito gnâissico e granito porfiróide,
com ocorrência calc-âlcali-granito e migmatito.
Relevo — Suave ondulado com partes ondulado. É formado por elevaçôes
de topos ligeiramente esbatidos e vertentes longas, com declividades variando desde 3 até 20%. Vales abertos e altitudes variando de 370 até 900 métros.
Clima — Prédomina o tipo BSs'h' da classificaçâo de Koeppen. Em pequena'
ârea ocorre o BSw'h'. Segundo Gaussen, verificam-se os bioclimas 3cTh e 3bTh.
Injdice xerotérmico compreendendo valores de 40 a 150 e o numéro de meses secos
de 4 a 6. Ocorrem pequenas âreas sob influência dos bioclimas 3aTh e 4aTh.
As precipitaçôes médias anuais pluviométricas säo da ordern de 550 a 700 mm.
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Vegetaçào — Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva, geralmente densa.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
De um modo gérai as consideraçôes feitas para a unidade précédente (descrita no item 45. 1) sâo validas para estes solos, exceto no tocante à erosâo nas
âreas de relevo ondulado, cujo controle deve ser feito de maneira intensiva, tendo em vista que os solos sâo muito arenosos. As âreas de relevo ondulado sâo mais
indicadas para pastagens, devendo-se levar em conta a forte carência de âgua
durante o longo periodo seco.
45.3 — REGOSOL EUTRÓFICO corn fragipan fase caatinga hiperxerófila
ondulado.

relevo

Esta classe figura como 1.° componente das associaçôes cujos sfmbolos sâo
REe5 e REe6, ocorrendo também como 3." componente da associaçâo de simbolo LVe5.
Material originârio — Saprolito de rochas Plutônicas Äcidas ou do Pré-Cambriano (CD), destacando-se biotita-granito (granitito), com ocorrência de gnaisse
lenticular metassomâtico com biotita, calc-âlcali-granito, silexito e granito pórfiro
cataclâstico.
Relevo — Predominantemente suave ondulado com vales secos muito abertos, elevaçôes muito baixas com topos ligeiramente esbatidos e vertentes longas
cujas declividades sâo pequenas da ordern de 3 a 8%. As altitudes variam de
350 a 650 métros.
Clirna — Segundo Koeppen, prédomina clima BSwh', ocorrendo em pequena
extensâo o tipo BSs'h'. Na classificaçao de Gaussen o bioclima 4aTh é o mais representative destas âreas, com indice xerotérmico entre 150 e 200 e 7 a 8 meses
secos. Ocorrem também os bioclimas 3bTh e 2b. As médias anuais de precipitaçôes pluviométricas abrangem valores normalmente compreendidos entre 500 e
700 mm. Peqùena area sob influência dos bioclimas 2b e 4aTh, apresentam precipitaçôes da ordern dos 350 a 450 mm.
Vegetaçao — Caatinga hiperxerófila (fig. 107) pouco densa ou densa. Esta
vegetaçào', em muitas âreas, se encontra alterada ou destruida, onde atualmente
sâo observadas formaçôes secundârias e algumas culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
Verifica-se atualmente que estes solos säo muito pouco cultivados com milho, feijào e algodâo arbóreo, tendo em vista a sua localizaçâo em âreas semiâridas da zona do Sertâo, onde sâo escassas e irreguläres as precipitaçôes pluviométricas.
De um modo gérai sâo aproveitados com pecuâria extensiva em condiçôes
precârias, na propria caatinga.
Säo solos arenosos, muito susceptiveis à erosâo, porém com relevo favorâvel a agricultura mecanizada e com boa réserva de minerais primârios facilmente decomponîveis (destacando-se os feldspatos).
O aproveitamento agricola destes solos requer controle da erosâo, além de
adubaçôes fosfatada e nitrogenada. As adubaçôes orgânicas sâo bastantes indicadas para estes solos. Deve-se ter em vista que as limitaçôes pela falta d'âgua
nestas âreas é muito forte em decorrêneia do clima semi-ârido, onde as precipitaçôes pluviométricas säo escassas e irreguläres..
259

45.4 — REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caannga hiperxerófila
suave ondulado e onâulaâo.

relevo

Esta unidade constitui o 1." componente das associaçôes cujos simbolos
Sao REe4 e REe7.
Material originârio — Saprolito de rochas Plutônicas Âcidas ou, com menos
freqüência, do Pré-Cambriano (CD), destacando-se granito, granodiörito e granito
porfiróide, com ocorrência de granito gnâissico, biotita-granito, silexito e gnaisse
lenticular metassomâtico com biotita.
Relevo — Suave ondulado e ondulado, formado por baixas elevaçôes com
topos ligeiramente esbatidos, vales abertos e vertentes longas ou médias, declividades variando de '3 a 20%. As altitudes sâo da ordern dos 450 aos 850 métros.
Clima — Na classificaçâo de Koeppen podem ocorrer très tipos climâticos:
BSs'h', BSw'h' e BSwh'. Na divisäo bioclimätica de Gaussen, correspondem aos
tipos 4aTh, 3cTh, 3bTh e 3aTh, com indice xerotérmico muito variâvel, de 40 a 200
e numero de meses secos, de 6 a 8. Pluviosidade média anual entre 500 e 700mm.
Vegetaçào — Caatinga hiperxerófila arbustivo-arbórea, geralmente pouco
densa, a quai em algumas âreas se encontra substituida por formaçôes espontàneas secundârias, de porte baixo, comumente arbustivo-herbâceas e poucas culturas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Em gérai sâo aproveitados com pecuâria extensiva em condiçôes precârias,
na propria caatinga.
A principal limitaçao ao uso agricola destes solos decorre de falta d'âgua que
é muito forte nestas âreas. De um modo gérai as consideraçôes feitas para a unidade précédente (descrita no item 45.3) sâo validas para estes solos, exceto no
tocante à erosâo nas âreas de relevo ondulado, onde o controle da mesma deve ser
feito intensivamente.
45.5 — REGOSOL EUTRÛFICO com fragipan fase rochosa caatinga hiperxerófila
relevo suave ondulado.
Gonstitui o principal componente da associaçâo de simbolo REe8.
Material originârio — Saprolito de Plutônicas Âcidas ou de rochas de PréCambriano (CD), destacando-se biotita-granito, com ocorrência de gnaisse lenticular metassomâtico com biotita, calc-âlcali-granito, silexito e granito pórfiro cataclâstico.
Relevo — Predominantemente suave ondulado, formado por baixas colinas
de topos ligeiramente esbatidos, vertentes longas com declividades pequenas de 3
a 8% e vales secos e abertos. As altitudes variam de 200 a 600 métros.
Clima — Segundo a classificaçâo de Koeppen, predominam os tipos BSw'h',
BSwh' e BSs'h'. Pela divisâo bioclimätica de Gaussen, correspondem aos bioclimas
4aTh e 3aTh, ambos com valores do indice xerotérmico entre 150 e 200 e com
7 a 8 meses secos. Normalmente as precipitaçôes pluviométricas média anuais
estào compreendidas entre 400 e 700 mm, com mais freqüência entre 450 e 600 mm.
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Vegetaçao — Caatinga hiperxerófüa, densa oil pöuco densa, geralmente de
porte mais baixo que o da caatinga hipoxerófila.
Consideraçôes

gérais sobre

uîilizaçao.

Estes solos abrangem grandes extensôes na zona fisiogrâfica do Sertâo, mas
poucas âreas talvez possam ser ulilizadas racionalmente, isto devido a frequente
rochosidade que apresentam, o que constitui forte impedimento ao manejo agri;ola dos solos. A maior parte da area é aproveitada com pecuâria extensiva e m
condiçôes precârias.
De u m modo geral as consideraçôeK
45.3 sâo aplicadas a estes solos, exceto
sâo fortes em decorrência da frequente
consideraçao que a limitaçâo pela falta
vigora clima semi-ârido muito quente.

feitas para as unidades descritas no item
quanto à mecanizaçâo, cujas limitaçôes
rochosidade nas âreas. Deve-se levar em.
d'âgua é muito forte nestas âreas, onde

46 — REGOSOL DISTRÓFICO com fragipan.
Compreende solos cuja morfologia é similar a da unidade Regosol Eutrófico
com fragipan, descrita no item 45, porém deles diferem com relaçâo as caracten'sticas quimicas e mineralógicas. Quimicamente apresentam saturaçâo de bases
(V%) menor que 35%, com soma de bases trocâveis baixa. Quanto as caracterfsticas mineralógicas, estes solos, apesar de pouco desenvolvidos, apresentam teores
de minerais primârios facilmente decomponiveis em quantidades relativamente
mais baixas.(nas fraçôes areia e/ou cascalho) que aqueles encontrados no Regosol
Eutrófico, em face, de ocorrerem em clima menos seco, onde a decomposiçâo é
maior que nas âreas semi-âridas tipicas do Regosol Eutrófico.
Estâo distribufdos principalmente no Agreste (excetuando pequena ârea no
municfpio de Tacaratu na zona do Sertào), abrangendo considerâveis extensôes
nesta zona, em diversos municipios.
Sâo solos derivados
levo é predominantemente
mente forte ondulado. As
sendo mais comuns de 400

de saprolito de granitos, gnaisses e migmatitos. O resuave ondulado, ocorrendo também ondulado e raraaltitudes variam desde 350 até cerca de 1.000 métros,
a 800 métros.

Clima BSs'h' de Koeppen e 3cTh ou 3bTh de Gaussen, com 4 a 5 meses
secos e valöres do indice xerotérmico de 40 a 150. Precipitaçôes pluviométricas
médias anuais da ordern de 600 a 850 mm ou pouco m a i s . A vegetaçao é constituida
pela caatinga hipoxerófila e raramente floresta subcaducifólia.
Comparando-se estes solos com os da unidade anterior (REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan), em questôes ligadas diretamente à natureza intn'nseca dos
solos, vale destacar que no complexo sortivo encontra-se o mais evidente carâter
diferencial, isto é, a baixa saturaçâo de bases (V%) sendo inclusive o responsâvel
pela separaçâo desta unidade. Foram constatados valores da ordern de 0,2 a 0,8 m E
e de 1,3 a 5,7 m E / 100g de terra fina, respectivamente para soma de bases trocâveis
(S) e para capacidade de permuta de cations (T). refletindo numa saturaçâo de
bases (V°/o) variando de 12 a 25%. Os valores de Ki se apresentam ligeiramente
mais altos com 2,60 a 4,00, enquanto os de Kr variam de 2,00 a 3,00. A relaçâo
Al 2 O 3 /Fe 2 O 3 se apresenta mais baixa, entre 1,50 e 5,00.
Quanto as anâlises mineralógicas, verifica-se grande predominância de
quartzo ,(90 a 98%) e pequena percentagem de feldspato (2 a 10%), refletindo o
maior grau de intemperizaçâo destes solos em relaçâo ao Regosol Eutrófico.
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As demais caracterisücas fisicas, quimicas e mineralógicas destes solos, que
aqui näo figuram, correspondem aquelas descritas na unidade anterior (Regosol
Eutrófico com fragipan).
Esta classe — REGOSOL DISTRÓFICO com fragipan, apresenta.duas fases,
ou sejam:
fase floresta subcadudfólia relevo ondulado e forte ondulado; e
jase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
.

DESCRIÇAO DAS FASES

46.1 — REGOSOL" DISTRÓFICO com fragipan fase floresta subcadudfólia
ondulado e forte ondulado.

relevo

Figura como 1." componente da associaçâo de simbolo REdl.
Material origindrio — Saprolito de rochas Plutônicas Äcidas, destacando-se
o granito-gnâissico.
Relevo — Ondulado e forte ondulado, formado por colinas e outeiros com
vertentes apresentando declividades que variam geralmente de 8 até 40°/o. As altitudes prédominantes oscilam entre 350 e 550 métros.
Clinta — Area mais ümida (serra) inclusaem areas de clima do tipo BSs'h'
de Koeppen e 3bTh de Gaussen. indice xerotérmico de 100 a 150 e. 4 a 5 meses
secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais estimadamente da ordern de
700 a 750 mm.
Vegetaçâo — Floresta subcaducifólia, com pau-d'arco, sucupira, maçaranduba, ingazeiro, louro e com grande ocorrência de gramineas e bromeliâceas no
estrato rasteiro.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Atualmente estes solos sâo muito pouco cultivados. O relevo ondulado e.
forte ondulado constivui a.maioi1 limitaçao ao seu uso agricola, tanto constituindo impedimento à mecanizaçâo como oferecendo maiores riscos de erosâo.
Fisicamente sâo solos que apesar de arenosos se adaptam a um grande
numero de culturas. Necessitam de adubaçôes quimicas e principalmente orgânicas, além de controle intensivo da e: osâo.
De modo gérai, devido as Iimitaçôes fortes pelo relevo e erosâo, nâo sâo
apropriados para uso agricola racional, sendo mais indicados para pecuâria.
46.2— REGOSOL DISTRÓFICO com fragipan fase caatinga. hipoxerófila relevo
suave ondulado.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento REd2, ou como
1." componente da associaçâo REd3.
Material originârio — Saprolito de rochas do Pré-Cambriano (CD) ou de
Plutônicas Âcidas, destacandose o granito gnâissico, biotita-granito, migmatito,
muscovita, biotita-gnaisse.
.
;•
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Relevo — Predominantemente suave ondulado, formado por elevaçôes de topos ligeiramente esbatidos, vertentes longas com declividades de 3 a 8% e vales
muito abertos. As altitudes sâo da ordern de 650 a 1.050 métros.
Clima — Segundo Koeppen é do tipo BSs'h', correspondendo na classificaçâo de Gaussen ao bioclima 3cTh, com 5 nieses secos e valores do indice xerotérmico entre 40 e 100. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais mais fréquentes situam-se entre 600 e 750 mm.
.Vegetaçao — Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva, destacando-se as espécies jurema, catingueira, braüna, mandacaru, facheiro, ouricuri e catolé. Em
grande parte esta vegetaçao encontra-se alterada ou destruida, sendo muito comum as formaçôes espontâneas secundârias de porte arbustivo-herbâceo, com
presença de muito catolés, ouricuris e diversas lavouras de subsistência, além de
pastagens.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Atualmente estes solos sâo bastante cultivados, principalmente com mandioca, milho e feijâo, além de pastagens.
Apresentando relevo suave ondulado e reguläres condiçôes ffsicas, estes solos propiciam um uso agrfcola racionalizado, embora possuam fertilidade natural baixa.
Exigem, para incremento da produçào, que sejam feitas adubaçôes quimicas
e orgânicas, principalmente esta ultima, a quai aumenta a retençâo de umidade e
atenua a lixiviaçâo.
Sâo solos arenosos e muito susceptiveis à erosâo. Assim sendo, o uso agricola racional destas âreas requer controle da erosâo. Säo também indicados para
uso com pastagens.
47 — AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTRÖFICAS.
Solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, excessivamente drenados, âcidos a fortemente âcidos, de muito baixa fertilidade natural.
Situam-se nos terrenos da baixada litorânea, que constituem estreita faixa
que segue paralelamente a orla maritima, interrompendo-se em alguns pontos
devido ao aparecimento de falésias ou de grandes desembocaduras dos principals
rios existentes.
Säo derivados de sedimentos arenoquartzosos näo consolidados, de origem
marinha, referidos ao Holoceno e apresentam relevo piano que, por vezes, acusam
pequenos desnïveis, dando configuraçào, em alguns trechos, de relevo quase suave
ondulado. Ocorrem em baixas altitudes, de 1 a 5 métros.
O clima prédominante nestas areas, segundo Koeppen, é o Ams', correspondendo na classificaçâo de Gaussen ao bioclima 3dTh, com 1 ou 2 meses secos e
médias anuais de precipitaçôes pluviométricas situadas entre 1.800 e 2.300 mm.
Indice xerotérmico entre 0 e 40.
As formaçôes végétais que ocorrem sobre estes solos estâo descritas como
formaçôes litorâneas e apresentam fisionomia variada, de acordo com maior ou
menor proximidade do mar e exposiçôes aos ventos dominantes.
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Desta maneira, êncontram-se sobre estes solos as seguintes formaçôes:
a)

Formaçôes das praias;

b)

Campos de restinga;

c)

Floresta perenifólia de restinga.

Os coqueirais também constituem paisagem tipica destas areas.
Quanto as caracteristicas morfológicas, estes solos apresentam seqüência
de horizontes A e C, podendo o A estar ausente em poucas areas desprovidas de
vegetaçào, que estâo localizadas mais próximas ao mar ou estâo sujeitas à açâo
constante dos ventos.
Este horizonte A em gérai é fracamente desenvolvido, havendo, entretanto
trechos onde ele aparece moderadamente desenvolvido, pode atingir 30 ou 40 cm
de espessura. É cinzento escuro ou muito escuro com matizes 5YR ou 10YR, valores de 3 a 4 e croma 1 (devido a presença de matéria organica). Apresenta muitas pontuaçôes de areia lavada sendo as cores para o solo seco, normalmente
cinzento, 5YR ou 10YR 5/1. A textura é areia; estrutura em grâos simples; muito
poroso com poros pequenos e médios e, quanto à consistência, apresenta-se solto
quando seco e ümido, nâo plâstico e nào pegajoso quando molhado; sua transiçâo
para o horizonte C é normalmente graduai e ondulada.
O horizonte C présenta a maioria de suas caracteristicas morfológicas idênticas as do horizonte A, excetuando-se a cor, que se apresenta variando de cinzento claro a bruno amarelado claro, com matizes 5YR a. 10YR, valores entre 6 e 7 e
cromas entre 1 e 4. Nota-se que as cores dos solos desta classe sâo mais claras
que a maioria dos perfis dos solos da classe seguinte — Areias Quartzosas Distróf icas.
Em âreas localizadas, podem ocorrer solos com fragmentos de conchas em
grande quantidade neste horizonte (nestes locais o horizonte A pode chegar a ser
proeminente e os solos säo normalmente eutróficos, constituindo inclusöes).
As propriedades fïsicas destes solos assemelham-se aos da unidade seguinte — Areias Quartzosas Distróficas, no que diz respeit.o a cascalhos e areias. A
fraçâo silte, entretanto, encontra-se ausente na maioria dos perfis e a argila em
proporçôes extremamente baixas, nâo ultrapassando 3%. O equivalente de umidade também é baixo, sempre inferior a 4g de âgua/lOOg de terra fina.
Os valores para o carbono, fósforo e o complexo sortivo sâo muito baixos
e idênticos aos dos solos da unidade Areias Quartzosas Distróficas. Entretanto,
no complexo sortivo sâo encontrados valores ligeiramente mais altos para esta
unidade em poucos locais, possivelmente em virtude da liberaçâo de elementos
pela intemperizaçào de fragmentos de conchas existentes nestes sedimentos. Estes
fragmentos sâo responsâveis também, pela oeorrêneia de solos eutróficos, muitas
vezes com A proeminente, nos quais pode haver presença de carbonates.
Os valores da soma de bases (S) estâo entre 2,7 e 0,4 mE/100g de terra fina
e a capacidade de troca de cations varia entre 3,7 e l,9mE/100g de terra fina.
Vale ressaltar que os mais altos valores correspondem ao horizonte superficial
em virtude da presença de matéria organica.
Os valores altos para as relaçôes moleculares Ki e Kr näo devem ser levados
em consideraçâo, tendo em vista o provâvel ataque do âcido sulfürico à fraçâo
areia.
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Na composiçâo mineralógica das areias, estes solos apresentam percentagens de 99 a 100% de gräos de quartzo hialino, com aderência de matéria orgânicà,
principalmente no A. Apresentam ainda traços ou percentagens de 1%, de detritds
végétais, turmalina, apatita, zirconita, ilmenita, magnetita e concrecöes argilosas.
No horizonte C, podem também ocorrer percentagens de até 2% de carapaças calcarias.
Verifica-se em alguns locais onde sào encontradas conchas marinhas, ocorrência de carapaças calcârias na fraçâo cascalho do horizonte C, que pode atingir
percentagens elevadas.
Esta classe apresenta apenas uma fase: AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS
DISTRÖFICAS.
fase relevo piano.
DESCRICÄO DAS FASES
47.1 — AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTRÛFICAS fase relevo piano.
Constituem o componente dominante da associaçâo de sîmbolo AMd.
Material originârio — Sedimentos arenoquartzosos nào consolidados de origem marinha, referidos ao Holoceno. Em alguns locais ocorrem conchas marinhas
em mistura com quartzo.
Relevo — Predominantemente piano, mas ocorrendo trechos que apresentam pequenos desniveis que por vezes aparentam relevo quase suave ondulado.
Altitudes de 1 a 5 métros.
*
Clima — Ams' de Koeppen. Segundo Gaussen, corresponde ao bioclima
3dTh, com valores do indice xerotérmico entre 0 e 40 e 1 a 2 meses secos. Precipitaçôes pluviométricas médias anuais normalmente compreendidas entre 1.800
e 2.300 mm.
Vegetaçao — Sào encontradas nestes solos très formaçoes principais: 1) Campos de restingas; formaçoes baixas de densidade variâvel onde se destacam os extratos herbâceo e arbustivo, com espécies principalmente das familias Ciperaceae,
Guttiferae, Cactaceae, Orchidaceae; 2) Formaçoes das praias: formaçoes rasteiras
e râlas caracteristicas de areas junto as praias, destacando-se as seguintes espécies:
Ipomoea stolonifera (salsa-da-praia), Sporolobus virginicus, Canavalia maritima,
Cereus pernambucencis, Phasèolus sp e Paspalum sp, entre outras menos fréquentes; 3) Floresta perenifólia de restinga; representada por formaçoes relativamente
pouco densas com ârvores de porte 12 a 15 métros, de troncos finos, por vezes
tortuosos' e copas irreguläres, destacando-se, entre outras espécies o angelim, o
pau-d'arco e o cajueiro. Os coqueirais também constituem paisagem ' tipica nas
areas destes solos.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçao.
Estes solos apesar de muito arenosos e da baixa fertilidade natural, sâo bastante aproveitados corn culturas de coqueiros e cajueiros, sendo que esta ultima
cultura, em grande parte, é nativa na regiâo, onde se desenvolve espontâneamente.
Sâo observadas também mangueiras, fruta-pâo, carâ-da-costa e mandioca.
Apresentam como principal limitaçào ao uso agrîcola a baixa fertilidade natural. A textura extremamente arenosa, a drenagem excessiva, a muito baixa ca265

pacidade de retençao de umidade, também concorrem para que estes soios tenham
fortes limitaçôes para a maioria das culturas. Nas partes mais expostas à açào
constante dos ventos marinhos, verificam-se problemas decorrentes da erosäo
eólica.
A cultura do coqueiro destaca-se nestas areas em face de sua adaptaçâo as
condiçôes des tes solos e ao clima vigente. Mesmo assim a produtividade dos coqueiros deixa mui to a desejar, quando nâo sâo adubados. Os coqueiros respondem bem as adubaçôes orgânicas combinadas com fertilizaçâo quimica. Os cajueiros também sâo bastante adaptados a estes solos.
48 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS.
Estào compreendidos nesta classe, solos profundos ou muito profundos (2
a 3 métros), arenoquartzosos, excessivamente drenados, com muito baixa capaci-'
dade de retençao de umidade e nutrientes, âcidos e de muito baixa fertilidade natural .
Distribuem-se na zona f isiogrâf ica • do Sertâo (Sertâo do Sâo Francisco e
Sertâo do Moxotó) àbrangendo grandes e continuas extensôes por vârios municipios.
Sâo derivados de arenitos (AQdl) do Cretâcico, Siluriano ou Devoniano e,
em pequena ârea, de sedimentos arenosos do Holoceno (AQd2). O relevo é predominantemente suave ondulado ocorrendo também piano e ondulado. Os vales sâo
geralmente abertos e as elevaçôes com topos esbatidos e vertentes longas. As altitudes prédominantes estâo situadas entre 300 e 600 métros, mas variam desde os
200 até os 1.000 métros.
Com relaçâo ao clima, verifica-se predominio do tipo BSs'h' (cerca de 70%
da ârea), vindo a seguir o tipo BSw'h', ambos da classificaçâo de Koeppen, com
ocorrência também, no municipio de Petrolina, do tipo BSwh' da mesma classificaçâo. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, o bioclima prédominante é o 3aTh,
ocorrendo ainda 4aTh e 2b. A pluviosidade média anual varia desde 350 até cerca
de 600 mm, porém com mais freqiiência ocorrem precipitaçôes compreendidas
entre 350 e 500 mm. A vegetaçâo é representada pela caatinga hiperxerófila, densa
ou pouco densa, de porte arbustivo ou arbóreo-arbustivo.
Morfologicamente apresentam o horizonte A compreendendo normalmente
Aj e À3, praticamente com as mesmas caracteristicas morfológicas, sende o primeiro, ' todavia, pouco mais escuro que o A3.
O Aj^ ou simplesmente o horizonte A possui 6 a 20 cm de espessura, com
média prédominante de 13 cm, tem cores (para o solo ûmido) bruno escuro, bruno
forte, bruno ou bruno amareladr. com matiz entre 7,5YR e 10YR (por vezes até
2,5YR, passando pelas gamas vermelho-amarelado e bruno avermelhado), valor
de 4 a 5 e croma de 3 a 6; e, para o solo seco, estas tonalidades se tornam levemente mais claras, com matiz quase sempre em 10YR (por vezes até 5YR) e aumentando uma unidade para valor. A textura é da classe areia; nâo possuem estrutura, isto é, apresentando-se em grâos simples; sua porosidade é constituîda de
muitos poros muito pequenos e pequenos; quanto à consistência, o solo se apresenta solto (quando seco), solto a muito friâvel (quando ûmido) e nâo plâstico
e nâo pegajoso (quando molhado); a transiçâo para o A3, ou diretamente para o C,
é plana ou ondulada e graduai ou clara. O A3, quando presente, possui espessura
variando de 15 a 20 cm.
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Ô Horizonte C, com suas caracteristicas próximas ou idênticas ao A, se aprésenta, muitas vezes, compreendendo Cv C2 e C8, com espessuras individuais variando, quase sempre, de 40 a 80 cm. De um modo gérai a profundidade total do
horizonte C oscila entre 1,5 e 2,5 métros; quanto a coloraçâo, o solo ümido se apresenta geralmente bruno, bruno forte, amarelo avermelhado, bruno amarelado ou
amarelo brunado, com matiz quase sempre de 7,5YR a 10YR (raramente 2.5YR,
vermelho-amarelado e bruno avermelhado), valor de 4 a 6 e croma de 4 a 8; estas
cores sâo ligeiramente mais claras quando o solo esta seco (geralmente 7,5YR a
10YR 4 a 6 / 4 a 8). Quanto à textura, estrutura, porosidade e consistência, sâo
praticamente as mesmas verificadas para o horizonte A, sendo que a textura, muito raramente, pode chegar a areia franca e a estrutura, muitas vezes, tem aspecto
maciço poroso pouco coeso "in situ"; as transiçoes sâo onduladas ou planas, quase
sempre difusas.
A espessurà total destes solos varia, o mais das vezes, de 2 a 3 métros, muito embora possarrt ser observados perfis intermediârios para solos litolicoâ, com
espessurà em torno de 1 metro.
Nota-se uma distribuiçâo comum ou de muitas rafzes finas e médias no Ax,
as quais diminuem com a profundidade, com poucas penetrando no C, até cerca
de 100 a 150 cm. Sâo solos de permeabilidade râpida e drenagem excessiva. Verifica-se erosào laminar desde ligeira até severa. A erosâo eólica pode ocorrer nas
areas sem vegetaçâo.
Nâo apresentam calhaus distribufdos no perfil e os cascalhos, poucas vezes,
se apresentam em teores muito reduzidos (0 a 1%). Na composiçâo granulométrica a fraçâo areia représenta' a quase totalidade da massa dos solos. Foram
constatados os seguintes valores: areia grossa 40 a 77%, areia fina'16 a 53% e silte
0 a 8%. A fraçâo argila é baixa com valores geralmente entre 4 e 8% e por vezes
pouco acima de 10%.
O teor de argila natural é baixo ( l a 5%) e o grau de floculaçâo varia de
25 a 75% (podendo se aproximar de 100%). O equivalente de umidade é baixo e
seus valores situam-se entre 1 e 5g de âgua/lOOg de terra fina.
Quimicamente sâo solos, âcidos, cujo pH em âgua varia de 4,5 a 5,5; o teor
de carbono orgânico é baixo, principalmente situada entre 0,25% e 0,40% (cujos
extremos encontrados foram 0,12% e 0,4?%) na parte superior; este teor diminui
com a profundidade, até 0,07 â 0,24% no horizonte C. O mesmo se verifica para
a relaçâo C/N que decresce de 5 a 12 (extremos de 3 e 13) no A para 4 a 8 (extremos 2 e 10) no C.
Para o complexo sortivo verificam-se normalmente valores muito baixós, salvo em alguns casos verificados na camada superior do solo. A soma de bases
trocâveis (S) é baixa e seus valores säo de 0,5 a 2,1 (mais fréquentes entre 0,7 e
1,5) mE/100g de terra fina no horizonte A, e de 0,3 a 0,8mE/100g de terra fina
no C; a capacidade de troca de cations (T) varia de 0,8 a 3,9 (principalmente
de 1,5 a 2,5) mE/lOOg de terra fina para todo o perfil. A saturaçâo de bases (V%)
varia de 48 a 61% no Aj (até cerca de 5 a 10 cm de profundidade), decrescendo
nos horizontes subjacentes para valores de 20 a 39%.
O alumi'nio trocâvel varia de 0,2 a 0,6mE/100g de terra fina. Indiscriminadamente para alumi'nio + hidrogênio, foram encontrados valores variando de 0,5 a
3,0mE/100g de terra fina.
.
.
As relaçôes moleculares Ki e Kr diminuem gradualmente com a profundidade e variam, em todo o perfil, de 2,00 a 3,40 e de 1,70 a 2,80, respectivamente..
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Us vaiores mais altos podem ser decorrentes do ataque sulfûrico na fraçâo areia.
Jâ a relaçâo molecular AI.,Oa/Fe.-,Os se apresenta com grande amplitude, de 5,40 a
28,30 (principalmente em torno de 20,00) no horizonte A. e de 5,40 a 28,60 (mais
frequente entre 5 e 20) no horizonte C.
Quanto ao fósforo assimilâvel sâo solos muito fracamente providos, sendo
constatados vaiores de 1 a 3 ppm.
As anâlises mineralógicas indicam tratar-se de solos que apresentam fraçâo
areia constituida quase exclusivamente por gräos de quartzo (98 a 100%). Pode-se
encontrar ainda: traços até 2% de feldspato potâssico ou de ilmenita; ou apenas
traços de turmalina, biotita e detritos. Os gräos de quartzo hialino encontrados
podem ser desarestados, corroidos, triturados, milonitizados, com aderência argilosa ou impregnaçâo de óxido de ferro.
Esta classe — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS, compreende duas fases a saber:
jase caatinga hiperxerófüa relevo piano e suave ondulado; e
fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
DESCRIÇÂO DAS FASES
48.1 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo
piano e suave ondulado.
Constituem o 1." componente da associaçào cujo sïmbolo é AQd2.
Material originârio — Sedimentos arenoquartzosos nâo consolidados referidos ao Holoceno, parecendo tratar-se de um antigo terraço do Rio Sâo Francisco.
Relevo — Piano e suave ondulado, formado por colinas baixas que apresentam vertentes longas, vales secos e abertos e declividades predominantemente entre 0 e 8%. As altitudes sâo da ordern de 380 a 470 métros.
Clima — Semi-ârido muito quente. BSwh' da classificaçâo de Koeppen.
Segundo Gaussen, ocorrem dois bioclimas: 4aTh e 2b. O indice xerotérmico varia
de 150 a 300 e o numero de meses secos de 7 a 9. As precipitaçôes pluviométricas
médias anuais sâo da ordern de 350 a 400 mm.
Vegetaçào — Caatinga hiperxerófila densa ou pouco densa, arbóreo-arbustiva ou arbustiva, destacando-se as seguintes espécies: catingueira, faveleiro, jurema, marmeleiro, pereiro, pinhâo, canafîstula, imburana de cambâo, umbuzeiro,
velame, alecrim, malva, facheiro, mandacaru, quipâ e caroâ.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Principalmente por serem muito pobres quimica e. mineralogicamente e por
apresentarem muito baixa capacidade de retençâo d'âgua e nutrientes, estes solos
sâo muito pouco utilizados para agricultura. Säo usados para pecuâria extensiva
em condiçôes precârias na propria caatinga. Säo pouco cultivados com milho,
feijâo e mandioca. As se pretender uma agricultura racional, serâo necessârios,
entre outros cuidados, correçâo do pH e intensa adubaçâo quimica e principalmente orgânica.
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Devido a sua localizaçâo em clima semi-ârido, com precipitaçôes irreguläres
e de baixo indice, somando-se ainda o agravante da râpida infiltraçâo da âgua
no solo, as limitaçôes por deficiência d'âgua sâo muito fortes. Deve-se considerar
também que sào solos muito susceptiveis à erosào.
48.2 — AREIAS QUARTZOSAS D1STRÓFICAS jase caatinga hiperxerófila
suave ondulado e ondulado.

relevo

Ocorrem isoladamente ocupando grande extensâo, constituindo a unidade de
mapeamento AQdl, ou como 2° componente da associaçào de simbolo Rd2.
Material originârio — Arenitos superiores referidos ao Cretâcico (Formaçôes
Marizal, Ilhas e Candeias) ou ao Siluriano (Formaçâo Tacaratu), ou ainda, ao Devoniano (Formaçâo Inajâ).
Relevo — Suave ondulado e ondulado, formado por elevaçôes de topos ligeiramente esbatidos, vertentes ligeiramente convexas com declividades variando
entre 3 e 20%. Podem apresentar raramente alguns trechos pianos ou mesmo para
forte ondulado. As altitudes estâo comumente entre 350 e 700 métros, mas variam
de 200 a 1.000 métros.
Clima — Prédomina o BSs'h' sobre o BSw'h', ambos da classificaçâo de
Koeppen. Na classificaçâo de Gaussen o bioclima de maior ocorrência é o 3aTh,
aparecendo também o 4aTh. Indice xerotérmico entre 150 e 200 e numéro de meses
secos 7 ou 8. As precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de 350 até
cerca de 600 mm, sendo mais fréquentes entre 350 e 500 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila de porte arbóreo-arbustivo densa, destacando-se, entre outras, as seguintes espécies: caatingueira, jurema, faveleiro, pereiro, canafîstula, pinhâo, umbuzeiro, imburana de cambâo, facheiro, xique-xique,
mandacaru e caroâ.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçào.
Sâo aproveitados com pecuâria extensiva em condiçôes precarias na propria
caatinga. Pequenos trechos sâo cultivados com mandioca, milho, feijâo e mamona.
De um modo gérai, as consideraçôes feitas para a unidade précédente sâo
validas para estes solos, exceto com relaçâo as âreas de relevo ondulado, onde é
necessârio fazer urn controle intenso da erosâo, quando se fizer agricultura.
Sâo solos arenosos, de fertilidade natural baixa, com limitaçôes muito fortes pela falta d'âgua e que necessitam de adubaçôes orgânicas e quimicas, quando
cultivados.
49 — AREIAS QUARTZOSAS DISTROFICAS E EUTRÓF1CAS
Sâo solos morfologicamente idênticos aos da unidade Areias Quartzosas Distróficas descrita anteriormente. Deles foram diferenciados por apresentarem também solos com carâter eutrófico.
. Em face disto, para a caracterizaçâo destes solos, tomou-se por base a descriçâo compléta da unidade anterior (Areias Quartzosas Distróficas), citando-se
apenas as principals diferenças.
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Estes solos distribuem-se na zona do Sertâo de Sâo Francisco, ocupando
duas âreas nas proximidades do rio Sâo Francisco, uma no Municipio de Petrolina
e outra, menor, no munici'pio de Itacuruba. Sâo âreas referidas ao Holoceno, tendo como material originârio sedimentos arenoquartzosos. O relevo apresenta-se
dominantemente piano com declividades de 0 a 3% e altitudes da ordern de 280 a
400 métros. O clima é semi-ârido muito quente e corresponde aos seguintes tipos
climâticos da classificaçâo de Koeppen: BSwh' e BSvv'h'. Na divisâo bioclimâtica de Gaussen, corresponde ao bioclima 4aTh. Pluviosidade média anual da ordern de 350 a 400 mm.
A vegetaçâo é representada pela caatinga hiperxerófila, densa ou pouco densa, arbustiva ou arbóreo-arbustiva.
Morfologicamente verifica-se que estes solos possuem o horizonte A com
espessura variando de 6 a 25 cm. Apresentam cores com tonalidades claras e esmaecidas em todo o perfil, sendo mais comum, no horizonte A (para o solo ümido), bruno acinzentado escuro e bruno, com matiz em 10YR, valor de 4 a 5 e croma de 2 a 3 e, no horizonte C, cores bruno e bruno amarelado claro, matiz 10YR,
valor de 5 a 6 e croma de 3 a 4.
A composiçâo granulométrica apresenta os seguintes valores: areia grossa
41 a 76%, areia fina 19 a 53%, silte 0 a 4% e argila 2 a 5%. Verifica-se 1 a 3%
de argila natural, refletindo em grau de floculaçâo que se situa em torno de 50%
no A e entre 0 e 54% no C.
Nas propriedades quimicas nota-se que o teor de carbono orgânico se apresenta pouco mais alto do que nos solos da classe anterior, isto é, variando de 0,24%
a 0,96% no horizonte A e de 0,10% a 0,34% no C; o mesmo ocorre com a relaçâo
C/N, que diminui de 5 a 16 na parte superior, para 3 a 11 no horizonte C. Também
a saturaçâo de bases (valor V%) apresenta valores geralmente mais altos nos
solos eutróficos (de 53 a 61% no horizonte A e de 30 a 49% no horizonte C).
Esta classe de solos — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS E EUTRÓFICAS. compreende uma unica fase, ou seja:
fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
DESCRIÇÂO DAS FASES
49.1 _ AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS E EUTRÓF1CAS fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
Ocorre isoladamente constituindo a unidade de mapeamento cujo simbolo
é AQ.
Material origindrio — Sedimentes arenoquartzosos nâo consolidados do Holoceno .
Relevo — Piano com pequenos desniveis locais. Declividades prédominantes
entre 0 e 3%. As altitudes sâo da ordern de 280 a 400 métros.
Clima ^- Semi-ârido muito quente. BSwh' e BSvv'h' da classificaçâo de
Koeppen. Segundo Gaussen, corresponde ao bioclima 4aTh, com indice xerotérmico entre 150 e 200 e numero dé meses secos 7 ou 8. Precipitaçôes pluviométricas
médias anuais da ordem de 350 a 400 mm.
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Vegetaçao — Caatinga hiperxerófila densa ou pouco densa, de porte arbustivo ou arbóreo-arbustivo, com dominância de catingueira de folhas pequenas, rosa
madeira e faveleiro, entre outras menos fréquentes. Nota-se uma quase ausência
de gramfneas.
Consideraçôes gérais sobre utilizaçâo.
De um modo gérai estes solos sâo aproveitadps com pecuaria extensiva em
condiçôes precârias na propria vegetaçao natural.
A maior iimitaçào ao uso agrfcola destes solos decorre da falta d'âgua que
é muito forte na regiâo. Além disso, sào solos muito arenosos, de baixa fertilidade natural, que necessitam de adubaçôes orgânicas e qufmicas quando cultivados. Em face de estarem situados as margens do rio Sâo Francisco e do relevo
piano, deveria ser verificado a viabilidade de irrigaçâo nestes solos.
50 — AREIAS QUARTZOSAS EUTRÓFICAS corn fragipan.
Compreende solos arenoquartzosos profundos, com carâter eutrpfico, que
foram diferenciados das demais Areias Quartzosas Eutróficas por apresentarem
um fragipan (a uma profundidade correspondida entre 80 e 150 cm). Sâo moderadamente âcidos e com saturaçâo de bases alta (70 a 100%).
Distribuem-se pela zona do Sertâo do Sâo Francisco, abrangendo relativamente pequena extensôes no municfpio de Petrolina, em relevo que varia de piano
a suave ondulado. Ocorrem em altitudes da ordern de 380 a 470 métros.
O clima destas âreas é semi-ârido muito quente e segundo Koeppen, é do
tipo BSwh'. Na classificaçâo de Gatissen, ocorrem os bioclimas 4aTh e 2b. As
precipitaçôes pluviométricas médias anuais variam de 350 a 400 mm. A vegetaçao
é representada pela caatinga hiperxerófila, de porte arbustivo ou arbóreo-arbustivo, densa ou pouco densa.
Quanto as caracteristicas morfológicas possuem um horizonte A pouco espesso, com cerca de 10 cm, seguido do horizonte C geralmente compreendendo Cj,
C2 e C3, cujas espessuras individuals variam de 25 a 50 cm, vindo a seguir o fragipan (C v ). Quanto à coloraçâo (solo ûmido), varia no horizonte A, desde bruno avefmelhadp escuro até bruno, com matiz de 5YR a 7,5YR, valor 3 a 4 e croma
2 a 4. No horizonte C (excluindo o C x ), varia de bruno avermelhado a bruno forte, com matiz entre 2,5YR e 7,5YR, valor de 3 a 5 e croma de 4 a 6, sendo no C2
ou C3 bruno a bruno amarelado claro, com matiz em torno de 10YR, valor de 5 a 6
e croma de 3 a 4. No horizonte Cx (fragipan) as tonalidades se tornam ainda mais
pâlidas, ficando em torno do bruno claro acinzentado (10YR 6/3, umido). A classe
textural é areia ou areia franca; estrutura em grâos simples; muitos poros muito
pequenos e pequenos; quanto à consistência o solo se apresenta solto a macio
(quando seco), solto a muito friâvel (quando ümido) e nào plâstico e nâo pegajoso (quando molhado); as transiçôes sâo planas e difusas ou graduais, sendo
abrupta para o Cx. Este, constituindo o fragipan, ocorre a uma profundidade que
varia geralmente de 85 a 140 cm, podendo apresentar uma textura menos arenosa
que os horizontes sobrejacentes. Varia de areia a franco-arenosa; estrutura maciça; poucos poros pequenos; consistência muito firme para o solo ûmido e nâo
plâstico e nâo pegajoso quando molhado.
A permeabilidade é râpida até alcançar o horizonte Cx, onde se torna lenta
ou muito lenta. A erosâo é laminar ligeira devido ao relevo suave ondulado ou
piano.
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Nas fraçôes maiores que 2 mm, observa-se a presença de 1 a 9% de casca]ho nos horizontes A e C e de 3 a 12% no horizonte Cx. Na composiçâo granulométrica nota-se um relativo equilibrio na quantidade de areia grossa e areia fina,
desde o horizonte A até o horizonte Cx (inclusive), variando de 31 a 51% para cada
uma dessas fraçôes. O teor de silte, com grande oscilaçao, varia de 1 a 11% no
A e no C e de 2 a 25% no Cx, enquanto o de argila situa-se entre 5 e 11% para
todo o perfil. A argila natural varia de 3 a 10% e o grau de floculaçâo esta entre
0 e 45%.
O equivalente de umidade é baixo, tendo-se constatado valores de 5 a 9 e de
9 a 14g de âgua/lOOg de terra fina, respectivamente, para o A e C e para o Cx.
Quimicamente se a'presentam moderadamente äcidos, com pH (em âgua) entre 5,5 e 6,5 (raramente fugindo a tais extremos).
O teor de carbono orgânico é baixo, da ordern de 0,43% a 0,45% no A, e de
0,11% a 0,25% no C e C r Jâ a relaçâo C/N é bem mais baixa, de 7 a 9 no A e de
3 a 4 no C e Cx.
Outro aspecto bem distinto nestes solos é o seu carâter eutrófico. Os valores apresentados para A, C e Cx, sâo respectivamente, para soma de bases trocâveis (S) 3,7 a 4,9, 2,2 a 3,9 e 11,1 a 18,1 (mE/lOOg de terra fina); para capacidade
de troca de cations 4,4 a 4,9, 3,0 a 4,3 e 12,3 a 18,7 (mE/lOOg de terra fina); e para
saturaçào de bases varia de 72 a 100%. Geralmente nâo hâ aluminio trocâvel e o
hidrogênio é muito baixo e fica entre 0 e l,15mE/100g de terra fina.
Os valores da relaçào molecular Ki estâo quase sempre em torno de 3,00
(com mais amplitude no C com 2,61 e 3,25); os de Kr variam de 2,00 a 2,50 no A
e C, estando em torno de 3,00 no Cx. Os valores mais altos nos horizontes A e C
podem ser decorrentes do ataque sulfurico na fraçâo areia. A relaçâo AU0 3 /Fe 2 O 3
apresenta geralmente os seguintes valores: 3,30 a 3,70 no A, 3,20 a 4,90 no C e 2,20
a 5,00 no Cx.
Percebe-se nestes solos uma acumulaçâo, no fragipan, dos óxidos de silîcio,
aluminio e ferro. Enquanto o SiO., se apresenta com 3,4% a 5,1% nos horizontes
A e C, no horizonte Cx (fragipan) passa a ter 14,6% a 19,7%; para o A1..O..,, de 1,8%
a 3,2% no A e C, passa a ter 5,7% a 9,5% no Cx; e para o Fe^O.j, de 0,8 a 1,1% para
3,0% a 4,1%.
Nas anâlises mineralógicas, verifica-se que sâo solos complementamente
desprovidos de réserva de minerais primârios facilmente decomponiveis, onde 98
a 100% da fraçâo areia (que por sua vez représenta 80 a 94% de massa destes so- •
los) é composta de grâos de quartzo. Excetua-se apenas o Cx, que pode apresentar
nesta mesma fraçâo (64 a 93% da granulometria do solo) até 30% de fragmentos
de material argiloso de cor brilhante. Muitas vezes sâo encontrados traços de feldspato, turmalina, ilmenita e biotita. O cascalho, que participa com 1 a 12% do solo,
esta constitui'do principalmente de quartzo com aderência de óxido de ferro, constatando-se também boa percentagem de concreçôes argilosas, seguindo-se o quartzo
com feldspato.
Esta classe — AREIAS QUARTZOSAS EUTRÓFICAS corn fragipan, compreende apenas uma fase, ou seja:
-fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
272

DESCRIÇAO DAS FASES
50.1 — AREIAS QUARTZOSAS EUTRÖFICAS com fragipan fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Constitui o 2° componente da associaçâo de sfmbolo AQd2.
Material origindrio — Sedimentos arenoquartzosos näo consolidados do Holoceno.
Relevo — Predominio de relevo piano com ocorrência de suave ondulado,
estando estes solos geralmente situados nas partes abaciadas ou em fundos de
vales muito abertos, cujas declividades variam de 0 a 8%. As altitudes säo da ordern de 380 a 470 métros.
Clima — Semi-ârido muito quentc. Corresponde ao BSwh' de Koeppen. Segundo Gaussen, ocorrem os bioclimas 4aTh e 2b, abrangendo valores do indice
xerotérmico entre 150 e 300 e 7 a 9 meses secos. As precipitaçôes pluviométricas
médias anuais variam de 350 a 400 mm.
Vegetaçâo — Caatinga hiperxerófila, densa ou pouco densa, de porte arbóreo-arbustivo ou arbustivo, destacando-se as seguintes espécies: catingueira de
porte baixo, faveleiro, marmeleiro, pereiro, pinhâo, canafistula, inburana, umbuzeiro, velame, alecrim, malva, facheiro, mandacaru, quipâ e caroâ.
Consideracöes gérais sobre iitilizaçao
De um modo gérai estes solos sào aproveitados com pecuâria extensiva, em
condiçôes muito precârias na propria vegetaçâo natural.
Em se tratando de zona semi-ârida, verifica-se uma limitaçâo muito forte
pela falta d'âgua nestas areas. Além disso sâo solos muito arenosos, que necessitam principalmente de adubaçâo orgànica, quando usados para agricultura.
51 _ AFLORAMENTOS DE ROCHA
Esta unidade de mapeamento constitui um tipo. de terreno e näo propriamente solos, representada por exposiçôes de diferentes tipos de rochas, brandas
ou duras, nuas ou com reduzidas porçôes de materiais detriticos grosseiros näo
classificâveis como solo, devido a insignificante ou inexistente diferenciaçâo de
horizontes, correspondendo mais propriamente a delgadas acumulaçôes inconsolidadas de carâter heterogênio, formadas por mistura de material terroso e
largas proporçôes de fragmentos originados da desagregaçâo de rochas locais (fig.
108).
Sua ocorrência em âreas litorâneas é insignificante, onde aparecem pequenas exposiçôes rochosas, que devido a imposiçâo da escala do mapa bâsico näo
chegaram a constituir unidade isolada, nem tâo pouco como componente de associaçôes, sendo consideradas apenas inclusôes. Entretanto, a medida que se penetra para o interior, onde o decréscimo de umidade se faz sentir de leste para
oeste, ou seja, da zona do Litoral e Mata para a zona do Agreste e Sertäo, começam a surgir, ora como simples inclusôes, ora como parcelas mapeâveis, figurando, neste caso, como componente de associaçôes, principalmente onde dominam
os Solos Litólicos.
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O relevo onde ocorrem os Afloramentos de Rocha é muito variâvel, particularmente nas regiôes semi-âridas sertanejas, aparecendo por vezes em superficies suave onduladas e onduladas, ou, com bem maior freqüência, nas encostas
ingremes ou dorsos de elevaçôes, onde predominant os relevos forte ondulado e
montanhoso.
A vegetaçao que se desenvolve sobre os Afloramentos de Rocha é râla e constitùida por espécies xerófilas, que caracterizam as formaçôes rupestres (fig. 44),
predominando cactâceas, bromeliâceas, apocinâceas e veloziâceas.
As principais formas como se apresentam os Afloramentos de Rocha säo:
Afloramentos de gnaisses e granitos — Sâo os mais comuns, ocorrendo por
todo o Estado, principalmente na zona do Sertâo e zona do Agreste, apresentandose sob forma de lajeados e de blocos de rocha arredondados (boulders), os quais
podem estar dispostos em agrupamentos mais ou menos densos, constituindo inselbergues, penhascos e cristas, ou distribuîdos esparsamente em area de relevo
suave ondulado e ondulado ou mesmo piano.
Os inselbergues correspondem aos nücleos mais resistentes de rocha, que
resultam da açâo diferencial da erosào e säo muito fréquentes nas areas pediplanadas semi-âridas do Sertâo (fig. 17). Geologicamente estas âreas sâo referidas
ao Pré-Cambriano (CD) ou a Plutônicas Âcidas (granitos).
Afloramentos de xistos — A ocorrência destes afloramentos se restringe praticamente as zonas semi-âridas do Sertâo (Sertâo do Alto Pajeû, Sertâo Central,
Sertâo do Araripe e Sertâo do Sâo Francisco). Apresentam-se como resultado de
intenso trabalho erosivo, sob forma de laminas dispostas horizontalmente, em especial nas encostas com fortes declividades. Säo âreas referidas ao Pré-Cambriano (B).
Afloramentos de filito — Surgem como exposiçôes de rochas semi-alteradas,
geralmente muito fragmentadas, que aparecem com destaque na zona do Sertâo
Central e zona do Sertâo do Araripe, em âreas próximas as divisas PE/PB e PE/
CE. Correspondem à âreas de Pré-Cambriano (B).
Afloramentos de arenito — Säo de pouca expressâo no Estado, aparecendo
em pontos isolados e constituindo apenas inclusôes, em âreas da bacia do Jatobâ
ou nas escarpas da chapada do Araripe. Sào âreas referidas ao Cretâcico, ao Siluriano ou Devoniano.
Afloramentos de quartzito — Constituem apenas umas poucas inclusôes na
zona semi-ârida do Sertâo em sua parte extremo-oeste, onde as exposiçôes desses
afloramentos assumem formas de cristas e que se relacionam com o Pré-Cambriano (B).
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E — A LEGENDA
A legenda de identificaçâo dos solos do Estado de Pernambuco foi organizada tendo em vista nâo só o carâter generalizado do mapeamento executado, como também o arranjamento intrincado dos solos, notadamente na zona semiârida. Levando-se em consideraçâo esses aspectos, elaborou-se uma legenda, na
quai as unidades de mapeamento sâo constituidas predominantemente por associaçôes, compostas por très ou duas unidades de solos.
A composiçâo das associaçôes de solos foi elaborada do seguinte modo:
em primeiro lugar figura o componente que tem mais importância sob o ponto
de vista de extensâo, seguindo em ordem decrescente, respectivamente o segundo e terceiro componentes quando for o caso. Em funçâo do primeiro componente, foram as associaçôes enquadradas nas diferentes classes de solos. Exemplo: toda e qualquer associaçâo que tenha como primeiro componente um Latosol, enquadra-se no grupamento SOLOS COM HORIZONTE B LATOSSÓLICO
(NÄO HIDROMÓRFICOS). Esse critério é vâlido também para os si'mbolos e
representaçâo das cores e texturas (no mapa de solos) das associaçôes, ou seja,
sempre em funçào do componente que figura em primeiro lugar.
A determinaçâo da percentagem dos componentes das associaçôes foi feita
estimativamente. Nos casos em que nâo foi possîvel définir as proporçôes dos
componentes das associaçôes, optou-se pela denominaçâo associaçâo complexa.
Os solos que ocupam ext?ns§o inferior a 15% do total da area de determinada unidade de mapeamento, sào considerados como inclusôes, as quais nâo
sâo representadas no mapa, mas. sâo citadas no relatório.
A ordenaçâo das classes de solos pode ser verificada na própria legenda
de identificaçâo, relacionada no capitulo seguinte.
I — LEGENDA DE IDENTIFICAÇAO DO MAPA DE SOLOS
SOLOS COM HORIZONTE B LATOSSÓLICO (NÄO HIDROMÓRFICOS)
LVdl

— LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa
fase flores la subperenifólia relevo piano.

LVd2

— LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa
fase flores ta subperenifólia relevo ondulado.

LVd3

— LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO
fase floresta subperenifólia relevo montanhoso.

LVd4

— Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano e PODZÓLICO

textura argilosa
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VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte
ondulado e LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura
média fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado.
LVd5

— Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano e PODZÖLICO
VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo
forte ondulado:

LVd6

— Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo
forte ondulado.

LVd7

— Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo montanhoso e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo montanhoso e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado e montanhoso.

LVd8

— Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano e suave ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subcadudfólia relevo ondulado.

LVd9

— LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase transicäo floresta/'caatinga relevo piano.

LVdlO

— LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média fase
floresta subcaducifólia relevo piano.

LVdll

— LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO com A proeminente
textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano.

LVdl2

— LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO hûmico textura indiscriminada fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado .

LVel

— LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado.

LVe2

— Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hipoxerófila relevo piano e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase concrecionâria caatinga hipoxerófila relevo ondulado.

LVe3

— Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou
média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado.

LVe4

—Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado
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e SOLOS INDISCRIMINADÔS CÔNCRECIONÂRIOS TROPICAIS
EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave cndulaâo e ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖFICO textura média fase
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
LVe5

— Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e REGOSOL EUTRóFICO com fragipan fase caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado.

LVe6

— Associaçâo complexa de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo, piano e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase. pedregosa caatinga hiperxerófila
relevo piano e suave ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO
EQUIVALENTE EUTRóFICO textura média fase caatinga hiperxerófila
relevo piano e suave ondulado.

LVe7

— LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO hümico textura argilosa fase floresta subcadiicifólia relevo piano e suave ondulado.

SOLOS COM HORIZONTE B TEXTURAL E ARGILA DE ATIVIDADE BAIXA
(NAO HIDROMÓRFICOS)
PV1
PV2
PV3
PV4

PV5

PV6

PV7

PV8

— PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
lia relevo ondulado.
— PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
lia relevo forte ondulado.

subperenifósubperenifó-

— PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta sübperenifólia relevo forte ondulado e montanhoso.
— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com argila de atividade alta textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado.
— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
subperenifólia relevo ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO
abrüptico plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano e suave ondulado.
— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado e PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO abrüptico plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa fase floresia subperenifólia relevo forte ondulado .
— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com fragipan
textura argilosa fase floresta subcadiicifólia relevo piano e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura média fase floresta subcaducifólia relevo piano.
• — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado.
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PV9

— Associaçâo de: PODZóLlCO VERMELHO AMARELO latossólico tex
tura média fase floresta subperenifólia relevo piano e LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média fase floresta subperenifólia relevo piano e PODZOL HIDOMÓRFICO fase cerrado
relevo piano.

PV10

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A proéminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e
forte ondulado e LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO
hûmico textura indiscriminada fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado. •

PE1

— PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
orto fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso.

PE2

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO orto fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA fase floresta subcaducifólia
relevo ondulado e forte ondulado e BRUNIZEM AVERMELHADO fase
floresta subcaducifólia relevo ondulado.

PE3

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo
ondulado e BRUNO NÄO CÂLCICO planossólico fase floresta caducifóHa relevo suave ondulado e ondulado.

PE4

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO orto fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta subcaducifólia relevo ondulado
e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.

PE5

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO orto fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte '
ondulado e REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga hipo. xerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS
com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado.

PE6

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO abrûptico textura argilosa fase floresta subcaducifólia
relevo forte ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A moderado textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa floresta
caducifólia relevo forte ondulado e montanhoso.

PE7

— PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
abrûptico plinthico textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo
suave ondulado.

PE8

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e
LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase
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Caatinga hiperxerófila relevo piano e SÔLOS INDISCRIMINADÔS
CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÖFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
PE9

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO textura média cascalhenta fase floresta subcaducifólia
relevo forte oridulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.

PE10

— PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
textura média cascalhenta fase floresta caducifólia relevo forte ondulado.

PEU

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO textura média cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco
textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso e AFLORAMENTOS DE ROCHA.

PE12

— PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo
ondulado.

PE13

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado e PODZÓLICO VERMELHO
. AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.

PE14

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A proeminente textura média fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso e AFLORAMENTOS DE
ROCHA.

PE15

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO hümico textura indiscriminada fase floresta subperenifólia
relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura média fase floresta subcaducifólia
relevo ondulado e forte ondulado.

PE16

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase' floresta caducifólia relevo ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A
fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga
hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado e BRUNO NÄO CÂLCICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.

PE17

— Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subca279

. ducifólia relevo ondulado e forte ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura média fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.
PE18

— Associaçâo complexa de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase caatinga hiperxerófila relevo forte
ondulado e montanhoso e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo for te,ondulado e montanhoso e BRUNO NÄO CÂLCICO
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.

PE19

— Associaçâo complexa de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONÂRIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga
hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

PE20

— Associaçâo complexa de: PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONÂRIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado e BRUNO NÄO CÂLCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.

TRd

— TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA fase floresta subperenifóHa relevo ondulado.-

TRe

— TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado.

SOLOS COM HORIZONTE B TEXTURAL E ARGILA DE ATIVIDADE ALTA (NÄO
HIDROMÓRFICOS)
NCI

— Associaçâo de: BRUNO NÄO CALCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e
rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

NC2

— Associaçâo de: BRUNO NÄO CÄLCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e
rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e
BRUNO NÄO CÂLCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila
relevo suave ondulado.

NC3

— Associaçâo de: BRUNO NÄO CÄLCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura
média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave
ondulado e ondulado.
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MC4

— Associaçâo de: BRUNO NÄO C Ä L C I C O fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÖFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caalinga hiperxerófila relevo ondulado e forte
ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura
arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila
relevo ondulado e forte ondulado.

NC5

— Associaçâo de: BRUNO NÄO CÄLCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado e BRUNO NÄO CÄLCICO
planossólico fase floresta caducifólia relevo ondülado e forte ondulado .

NC6

— Associaçâo de: BRUNO NÄO CÄLCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado e BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.

NC7

— Associaçâo de: BRUNO NÄO CÄLCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado e VERTISOL fase floresta
caducifólia relevo suave ondulado.

NC8

— Associaçâo de: BRUNO NÄO CÄLCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e BRUNO NÄO CÄLCICO fase
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITóLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase
pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondülado e ondulado.

NC9

— Associaçâo de: BRUNO NÄO CÄLCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondülado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondülado e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

PLANOSOLS
PL1

— PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo
suave ondulado.

PL2

— Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS
com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa
caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondülado e AFLORAMENTOS DE ROCHA.

PL3

— Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondülado e BRUNO NÄO CÄLCICO vértico
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.

PL4

— Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e BRUNO NÄO CÄLCICO fase caatinga hipoxerófila relevo ondülado e forte ondülado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS corn A fraco textura arenosa e/ou
média fase pedregosa e rochosa caatinga- hipoxerófila relevo ondulado
e forte ondulado.
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PL5

— PLÀNÔSÔL S Ö L Ó D I C Ó com À fraco fase caatinga hiperxerófila retevo
piano e suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A
fraco text.ura arenosa e/ou média fase pedregosa e rcchosa caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado.

PL6

— Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO corn A fraco
perxerófila relevo piano e suave ondulado e SOLOS
TRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média
rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado
TOS DE ROCHA.

PL7

— Asosciaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e BRUNO NÂO CALCICO
vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado
e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou
mrdia fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave
ondulado.

PL8

— Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A moderado fase flores ta
caducifólia relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A moderado textura arenosa e/ou média fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado e PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura
argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.

PL9

— Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A moderado fase floresta
caducifólia relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A moderado textura arenosa e/ou média fase pedregosa e
rochosa floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHA.

PL10

— Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A moderado fase caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa
e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e
AFLORAMENTOS DE ROCHA.

fase caatinga hiLITÓLICOS. EUfase pedregosa e
e AFLORAMEN-

SOLOS COM HORIZONTE B INCIPIENTE (NÄO HIDROMÓRFICOS)
Cel

— Associaçâo de: CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico com A fraco textura média fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado substrato granito e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS corn A proeminente
textura argilosa fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso.

Ce2

— Associaçâo de: CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico com A fraco textura média fase floresta caducifólia relevo forte ondulado substrata
granito e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase caatinga hipoxerófila
relevo ondulado e forte ondulado.

Ce3

— CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico com A fraco textura média fase
caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato granito.
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VËRTISÖLS
VI •

— VERTISOL fase caatinga

hipoxerófila

V2

— VERTISOL fase caatinga

V3

— Associaçào de: VERTISOL fase caatinga hiperxerófila
relevo piano e
suave ondulado e SOLONETZ. SOLODIZADO textura indiscriminada
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado.

hipoxerófila

relevo

ondulado.

relevo piano e suave

ondulado.

SOLOS HALOMÓRFICOS.
551

— SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila

relevo piano e suave

ondulado.

552

— Associaçào de: SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e BRUNO NÄO CÂLCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS com A fraco
textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

553

— Associaçào de: SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase
caatinga hiperxerófila
relevo piano e SOLOS INDISCRIMINADOS
CONCRECIONÄRIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila
relevo suave ondulado e
ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura
arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga
hiperxerófila
relevo suave ondulado e ondulado.

SM

— SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscriminada
fase relevo piano.

SOLOS HIDROMÓRFICOS (GLEYZADOS OU ORGÂNICOS OU COM B PODZOL)
HG

— Associaçào de: SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campos de vdrzea e floresta perenifólia de vdrzea relevo piano e SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS fase campos de värzea relevo piano.

HP

— PODZOL HIDRÖMÓRFICO fase campos
fólia de restinga relevo piano.

de restinga

e floresta

pereni-

SOLOS POUCO DESENVOLVIDOS (NÄO HIDROMÓRFICOS)
Al

— SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase floresta perenifólia de vârzea relevo piano.

A2

— Associaçào complexa de: SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase floresta perenifólia de vârzea relevo piano e SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campos de vârzea e floresta perenifólia de vdrzea relevo piano
e SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS fase campos de vârzea relevo
piano.

; ;"
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Àei

— Âssociaçao de: SÓLÓS ALUVIÀIS Ë U T R Ó F I C Ö S textura arenosa e/ou
média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo piano.

Ae2

— Associaçao complexa de: SOLOS ALUVIAIS EUTROFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo piano e SOLONETZ
SOLODIZADO textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo piano.

Rdl

— SOLOS LITÓLICOS DISTRÖFICOS com A fraco textura arenosa fase
pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso.

Rd2

— Associaçao complexa de: SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS com A
fraco textura arenosa fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila
relevo forte ondulado e montanhoso e AREIAS QUARTZOSAS DISTRÖFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

Rel

— SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS com A fraco textura média fase
pedregosa - e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte
ondulado.

Re2

— Associaçao de: SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS com A fraco textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado e BRUNO NÄO CÄLCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONÂRIOS TROPICAIS. EUTROFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado.

Re3

— Associaçao de: SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS com A moderado
textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa floresta caducifólia relevo forte ondulado e montanhoso e AFLORAMENTOS DE ROCHA.

Re4

— Associaçao de: SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado é ondulado e REGOSOL EUTRÓFICO
com fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.

Re5

— Associaçao de: SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS com A fraco textura
arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila
relevo forte ondulado e montanhoso e AFLORAMENTOS DE ROCHA
e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
textura média cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado .

Re6

— Associaçao de: SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso e BRUNO NÄO CALCICO
planossólico fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado
e montanhoso.
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Re7

— Associaçâo de: SOLOS LITÖLICOS EUTRÖFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média /05e pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila
relevo ondulado e forte ondulado e PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHA.

Re8

— Associaçâo de:"SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura
arenosa. e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila
relevo ondulado e forte ondulado e REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHA.

Re9

— Associaçâo compjexa de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A
fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga
hipoxerófila relevo forte ondulado e mpntanhoso e AFLORAMENTOS DE ROCHA.

RelO

— Associaçâo complexa de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso e AFLORAMENTOS DE
ROCHA.

REdl

— Associaçâo de: REGOSOL DISTRÓFICO com fragipan fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado e AFLORAMENTOS DE
ROCHA e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média cascalhenta fase floresta subcaducifólia relevo
forte ondulado.

REd2

— REGOSOL DISTRÓFICO com fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.

REd3

— Associaçâo de: REGOSOL DISTRÓFICO com fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico plinthico textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado.

REel

— REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo
suave ondulado.

REe2

— Associaçâo de: REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa
e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado e
AFLORAMENTOS DE ROCHA.

REe3

— Associaçâo de: REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média 'cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase
pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e
montanhoso.
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REe4

— Associaçâo de: REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

REe5

— Associaçâo de: REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHA
e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase pedregosa
caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

REe6

— Associaçâo de: REGOSOL EUTRÖFICO com fragipan fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONÄRIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano suave ondulado e
SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

REe7

— Associaçâo de: REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e AFLORAMENTOS
DE ROCHA e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura
arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila
relevo ondulado e forte ondulado.

REe8

— Associaçâo de: REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase rochosa
•caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

SOLOS ARENOQUARTZOSOS PROFUNDOS (NÄO HIDROMÓRFICOS)
AMd

— AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTRÓFICAS fase relevo piano
e PODZOL HIDROMÓRFICO fase campos de restinga e floresta perenifólia. de restinga relevo piano.

AQdJ

— AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

AQd2

— Associaçâo de: AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga
hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e AREIAS QUARTZOSAS
EUTRÓFICAS com fragipan fase caatinga hiperxerófila relevo piano
e suave ondulado.

AQ

_ AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS E EUTRÓFICAS fase
hiperxerófila relevo piano.

286

caatinga

II — S1MBOLO, EXTENSAO E DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL DAS UNIDADES
DE MAPEAMENTO

Percentagem em relaçâo a
ârea total do Estado

Sfmbolo da unidade que
consta do mapa de solos

LVd)
LVd2
LVd3
LVd4
LVd5
LVd6
LVd7
LVd8
LVd9
LVdlO
LVdll
LVd 12
LVel
LVe2
LVe3
LVe4
LVe5
LVe6
LVe7
PV1
PV2
PV3
PV4
PV5
PV6
PV7
PV8
PV9
PV10
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7
PE8
PE9
PE10
PEU
PE12
PE13
PE14
PE15

387
69
1.314
264
90
3.939
214
74
1.982
20
374
86
90
99
943
3.230
2.276
8.074 .
128
323
806
728
126
30
949
94
23
617
515
214

675
356
292
232
154
114
486
171
. 97
625
455
361
132
284

0,393
0,070
1,337
0,269
0,091
4,009
0,217
0,075
2,018
0,020
0,380
0,087
0,091
0,101
0,959
3,288
2,317
8,219
0,130
0,328
0,820
0,741
0,128
0,030
0,965
0,096
0,023
0,627
0,524
0,217
0,687
0,362
0,297
0,236
0,156
0,116
0,494
0,174
0,098
0,636
0,463
0,367
0,134
0,289

(Continua)
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(Conti nuaçâo)
Si'mbolo da unidade que
consta do mapa de solos

i
i
'
i

PE16
PE17
PE18
PE19
PE20
TRd
TRe
NC1
NC2
NC3
NC4
NC5
NC6
NC7
NC8
NC9
PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
PL6
PL7
PL8
PL9
PL10
Cel
Ce2
Ce3
VI
V2
V3
SS1
SS2
SS3
SM
HG
HP
Al
A2
Ael
Ae2
Rdf
Rd2
Rel
Re2

Area em

.

'

160
769
502
644
691
18
331
396
4.835
2.231
1.535
'339
106
317
7.198
2.206
2.058
1.361
108.
259
1.026
470
349
248
441
261
126
118
40
32
209
80
46
346
112
311
81
74
14
124
358
272
160
270
2.262
816
(Continua)
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Percentagem e m relaçâo a
area total d o E s t a d o

0,163
0,782
0,511
0,655
0,703
0,018.
0,337
0,403
4,922
2,271
1,562
0,345
0,108
0,322
7,328
2,245
2,095
1,385
0,109
0,263
1,043
0,477
0,355
0,252
0.448
0,265
0,128
0,120
0,040
0,032
0,212
0,081
0,047
0,352
0,114
0,316
0,082
0,075
0,014
0,126
0,364
0,276
0,162
0,274
2,302
0,830

.

(Continuaçâo)
Sfmbolo da unidade que
consta do mapa de solos

Area em
km2

Percentagem em relaçâo a
area total do Estado
(O/o)

Re3
Re4
Re5
Re6
Re7
Re8
Re9

AQ

353
248

0,167
0,227
0,938
0,117
0,680
0,770
1,147
3,115
0,084
0,924
0,746
2,142
3,930
0,760
1,022
0,443
0,214
0,281
7,066
0,139
6,018
0,359
0,252

Pen'metro urbano
de Recife

65

0,066

RelO
REdl
REd2
REd3
REel
REe2
REe3
REe4
REe5
REe6
REe7
REe8
Amd
AQdl
AQd2

164
223
922
115
669
757

1.128
3.060
83
908
733

2.105
3.861
747

1.005
435
211
276

6.942
137

5.912
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F — DISTRIBUIÇAO GEOGRÂFICA DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO.
PROPORÇAO
E
ARRANJAMENTO
DOS
COMPONENTES
NAS " ASSOCIAÇOES.
INCLUSÖES.
As descriçôes dos solos que se seguem estâo incluîdas no item D. Aqui sâo
feitas referências apenas a distribuiçâo, por zonas fisiogrâficas, de todas as unidades de mapeamento, conforme consta da Legenda do Mapa de Solos, bem como
a proporçâo e o arranjamento dos componentes nas associaçôes. As inclusôes de
outros solos nas âreas das unidades de mapeamento sâo também relacionadas
nest.e item.
1 — LVdl — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa
fase floresta subperenifôlia relevo piano.
Distribuiçâo geogrâfica — Estes solos foram mapeados isoladamente, em
duas âreas a noroeste de Recife, ocupando superficies de tabuleiros na zona do
Litoral e Mata, parte norte, compreendendo âreas parciais dos municipios de
Nazaré da Mata, Igarassü, Pau D'alho, Paulista e Sâo Lourenço da Mata.
Inclusôes — Destacam-se as seguintes:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado;

subperenifôlia

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO textura média fase
floresta subperenifôlia relevo suave ondulado;
c) SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS DISTRÖFICOS fase campo e floresta perenifôlia de vdrzea relevo piano;
d) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO corn A proeminente textura argilosa fase floresta sub caducifôlial subperenifôlia relevo suave ondulado;
e) SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS fase floresta perenifôlia de vârzea relevo piano; e
f)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura argilosa fase floresta subperenifôlia relevo suave ondulado e ondulado.

2 — LVd2 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa
fase floresta subperenifôlia relevo ondulado.
Distribuiçâo geogrâfica — Estes solos ocupam quatro pequenas âreas mapeadas em topos com recobrimentos residuais do Terciârio (do Grupo Barreiras),
distribuidas na zona do Litoral e Mata, compreendidas nos munici'pios de Recife, Sâo Lourenço, Jaboatâo e Cabo (Cabo St.° Agostinho).
,290

Inclusöes — Sâo encontradas areas muito pequenas dos seguintes solos:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
relevo ondulado e forte ondulado;

subperenifólia

b) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO textura média fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado;
c) SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS DISTRÖFICOS fase
campo e floresta perenifólia de vdrzea relevo piano; e
d) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.
3 — LVd3 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa
fase floresta subperenifólia relevo montanhoso.
Distribuiçao geogrâfica — Estes solos se encontram distribuidos na frente ümida do arqueamento da Borborema (na zona sul do Estado) em trechos
muito acidentados, tendo sido mapeados isoladamente, cobrindo grande extensäo na zona do Litoral e Mata, compreendendo principalmente partes dos munici'pios de Amaraji, Cortes e Catende.
Inclusöes — Destacam-se as que se seguem:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso;

subperenifólia

b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Iatossólico textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso;

c) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado;
d) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO pouco profundo textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado;
e) SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS DISTRÓFICOS fase
campo e floresta perenifólia de vdrzea relevo piano;
f)

SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS fase floresta perenifólia de vârzea relevo piano; e

g) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.
4 _ LVd4 — Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO
textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia
relevo forte ondulado e LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média fase floresta subperenifólia relevo suave
ondulado.
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Distribuiçao geogràfica — Esta associaçâo compreende uma faixa na par-'
te da zona do Litoral e Mata, relacionando-se com os tabuleiros do Grupo Barreiras. Compreende parte dos municfpios de Olinda, Paulista e Igarassu principalmente.
Proporçâo e arranjamento dos component es na associaçâo — Ocorrem numa proporçâo estimativa de 40%, 30% e 30%. respectivamente para primeiro,
segundo e terceiro componentes. O primeiro componente desta associaçâo ocupa
os topos pianos dos tabuleiros; o segundo ocorre nas encostas com declividades
acentuadas; e o terceiro geralmente ocupa as encostas suaves ou topos dos tabuleiros mais baixos com relevo suave ondulado.
Inclusôes — Podem ser mencionadas as seguintes:
a)

SOLOS HIDROMÓJRFICOS INDISCRIMINADOS DISTRÓFICOS fase
campo e floresta perenifólia de vârzea relevo piano;

b)

SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS fase floresta perenifólia de vârzea relevo piano;

c) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado;

subperenifólia

d) PODZÖLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado;
e) PODZÖLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura média fase floresta subperenifólia relevo piano e suave ondulado;
f)

PODZOL fase cerrado/floresta
suave ondulado;

subperenifólia e cerrado relevo piano e

g) SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo piano; e
h) VERTISOL fase floresta subperenifólia relevo piano e suave ondulado.
5 — LVd5 — Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO
textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano e PODZÖLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia
relevo forte ondulado.
Distribuiçao geogràfica — Esta unidade de mapeamento ocupa duas pequenas faixas de tabuleiros próximas a orla marîtima, no extremo sul da zona
do Litoral e Mata, compreendendo âreas parciais dos municipios de Rio Formoso,
Barreiros e Sao José da Coroa Grande.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Os solos desta associaçâo ocorrem numa proporçâo estimativa de 60% e 40% respectivamente para o primeiro e segundo componentes, ocorrendo o Latosol, geralmente, nos
topos das elevaçôes, enquanto o Podzólico ocupa as encostas normalmente com
fortes declividades.
Inclusôes — Sâo mais importantes as seguintes:
a)
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SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS DISTRÓFICOS fase campo e floresta perenifólia de vârzea relevo piano:

b) SOLOS ALUVIÀIS DISTRÓFICOS fase campo e floresta perenifólia de
vârzea relevo piano;
c) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura média e argilosa
fase floresta subperenifólia relevo suave ondülado e ondulado;
d) LATOSOL VERMELHO AMARELO textura média e argilosa fase floresta subperenifólia e cerrado relevo suave ondülado e ondulado;
e)

SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo piano; e

f)

SOLOS COLUVIAIS DISTRÓFICOS fase floresta subperenifólia
piano e suave ondülado.

relevo

6 — LVd6 — Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO
textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado e forte
ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo forte ondülado e
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado.
Distribuiçâo geogrófica — Esta associaçâo ocupa uma das maiores extensöes do Estado, cobrindo enorme superficie na parte sul da zona do Litoral e
Mata, abrangendo areas de grande numero de munici'pios da zona canavieira do
Sul do Estado.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Entre os tres
solos desta associaçâo, hâ uma participaçâo na ordern de aproximadamente 35%,
35% e 30%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes.
Com mais freqüência observa-se o seguinte arranjamento: o primeiro componente ocupa normalmente os topos e parte superior das encostas; o terceiro prédomina nas encostas com maiores declividades e também nos terços inferiores das
elevaçôes. O segundo componente ocorre comumente em posiçâo intermediâria
entre o primeiro e terceiro componente.
Inclusöes — Destacam-se as seguintes:
a)

SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS DISTRÓFICOS (principalmente GLEY POUCO HÜMICO DISTRÓFICO) fase campo e floresta
perenifólia de vârzea relevo piano;

b) SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS fase floresta perenifólia de vârzea relevo piano;
c) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto /05e floresta
relevo suave ondulado e ondülado;
d)

subperenifólia

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado;

e) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo suave ondulado;
f)

SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo piano; e

g) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondülado.
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^ — LVd7 — Âssociaçâo de: LATÓSÓL VERMELHO ÀMÀRELÔ DISTRÓF1CÖ
textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo montanhoso e
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa
fase floresta subperenifólia relevo montanhoso e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte
ondulado e montanhoso.
Distribuigäo geogrdfica — Esta âssociaçâo ocupa apenas uma area ao sul
da zona do Litoral e Mata, localizada num trecho montanhoso que se sobressai
dentro da âssociaçâo anterior. Compreende parte dos municïpios de Maraial e
Catende.
Proporçào e arranjamento dos componentes na âssociaçâo — Este arranjamento é praticamente o mesmo verificado para a âssociaçâo anterior, com proporçôes entre os componentes de 35%, 35% e 30%, respectivamente para primeiro,
segundo e terceiro componentes.
Inclusôes — Sâo mais importantes as que se seguem:
a) SOLOS HIDROMÖRFICOS INDISCRIMINADOS DISTRÓFICOS fase campo e floresta perenifólia de vdrzea relevo piano;
b) SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS fase floresta perenifólia de vârzea
relevo piano; e
c) AFLORAMENTOS DE ROCHA.
8 — LVd8 — Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano e suave ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.
Distribuiçâo geogrdfica — Esta associaçâo esta representada por uma pequena area localizada entre os municipios de Pau D'alho, Sâo Lourenço e Gloria de
Goitâ, zona do Litoral e Mata, proximo ao limite com a zona do Agreste e relacionada com restos de materiais do Grupo Barreiras que recobrem o Pré-Cambriano
(CD).
Proporçào e arranjamento dos componentes na associaçâo — O primeiro componente ocupa cerca de 60% da area da associaçâo e o segundo abränge os 40%
restantes. O primeiro componente prédomina nos topos esbatidos dos restos de
tabuleiros, enquanto o segundo ocupa os vales e encostas normalmente.
Inclusöes — Sao mais encontradas pequenas âreas de:
a) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta subperenifólia
vdrzea relevo piano;

ds

b)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado;

c)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A proeminente textura argilosa
fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; e

d) SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo e floresta
subperenifólia de vârzea relevo piano.
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9 — LVd9 — LATOSÔL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICC textura argilosa
fase transiçào flor esta I caatinga relevo piano.
Distribuiçào geogrâfica — Estes ocupam o topo da chapada do Araripe, zona
do Sertâo do Araripe, formando uma enorme extensäo continua na sua porçâo central e oeste e outra mui to pequena no extremo oeste do Estado. Compreende âreas
parciais dos municïpios de Araripina, Ipubi, Bodocó e Ouricuri.
Inclusöes — Como principais inclusôes podem ser destacadas:
a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média fase
transiçao flor estai caatinga relevo piano;
b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média fase caatinga hipoxerófila relevo piano;
c) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
transiçào floresta/cerrado relevo piano;
d) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO textura média fase transiçao floresta/caatinga relevo piano;
e) SOLOS LITÓLICOS INDISCRIMINADOS fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso; e
f)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A proeminente textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano e suave ondulado.

10 — LVdlO — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média
fase floresta subcaducifólia relevo piano.
Distribuiçao geogrâfica — Estes solos se encontram distribuidos isoladamente no topo da serra Negra (inclusa na bacia do Jatobâ), nos limites entre a
zona do Sertào de Moxotó e Sertâo do Sâo Francisco, entre os municïpios de Petrolândia, Tacaratu e Floresta.
Inclusöes — Nào foram constatadas inclusôes importantes nesta ârea.
11 — LVdll — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano.
Distribuiçao geogrâfica — Estes solos abrangem ârea continua no topo da
chapada do Araripe na sua parte oriental, zona do Sertào do Araripe, compreendendo partes dos municipios de Exu, Sitio dos Moreiras e Serrita.
Inclusöes — Destacam-se as seguintes:
a)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO com A moderado e
proeminente textura argilosa fase cerradâo relevo piano; e

b)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A moderado textura
argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano.

12 — LVdl2 — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO hümico textura
indiscriminada fase floresta subperenifólia relevo' suave ondulado
e ondulado.
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Distribuiçâo geogräfica — Estes solos foram mapeados isoladamente ocupândo âreas de clima ûmido amenizado pela altitude, inclusas na zona do Agreste, nos
municfpios de Garanhuns e Taquaritinga do Norte.
Inclusôes — Sâo mais importantes as seguintes:
a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média e argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado;
d)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO A moderado e proeminente textura argilosa fase floresta subperenifólia e subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado;

c) SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A moderado e proeminente textura
média /05e floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado;
d) LATOSOL VERMELHO. AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
truncada cerrado relevo suave ondulado e ondulado; e
e) SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS fase truncada cerrado relevo ondulado e forte ondulado.
13 — LVel — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase
floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçâo geogräfica — Estes solos ocorrem numa ârea de transiçâo entre
as zonas do Agreste e do Litoral e Mata, entre Gloria de Goitâ e Limoeiro, relacionando-se com uma ponta de tabuleiros do Grupo Barreiras, com penetraçâo extrema para o interior.
Inclusöes — Como principals citam-se:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura média fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado;

b) BRUNO NÄO CÂLCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo suave ondulado;
c)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado; e

d)

PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta caducifólia relevo suave ondulado

14 — LVe2 — Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hipoxerófila relevo piano e PODZÓLICO
VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase
concrecionâria caatinga hipoxerófila relevo ondulado.
Distribuiçâo geogräfica — Esta associaçâo foi mapeada no trecho limitrofe
com o Estado da Paraîba, nos topos das serras Olho D'âgua, Balanço e Piedade,
nas localidades de Brejinho e Sta. Terezinha que ficam ao norte de Sâo José do
Egito. Zona do Sertâo do Alto do Pajeü.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Ocorrem numa proporçâo estimativa de 60% e 40%, respectivamente para primeiro e segundo
componentes, estando o primeiro componente situado nos topos das elevaçôes e
o segundo nas encostas e trechos mais acidentados.
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Inclusoes — Destacam-se as seguintes:
a)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado;

b)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila
lado;

c)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado; e

d)

AFLORAMENTOS DE ROCHA.

relevo suave ondu-

15 — LVe3 — Associaçào de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO
textura média fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
textura média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e
ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura
arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila
relevo ondulado e forte ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçào localiza-se em areas que bordejam o sopé da chapada do Araripe (na sua parte central e ocidental), compreendendo parte dos municipios de Araripina, Ipubi, Ouricuri e Bodocó. Zona do
Sertâo do Araripe.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçao — Estes solos
distribuem-se numa proporçao estimativa de 50%, 30% e 20%, respectivamente
para o primeiro, segundo e terceiro componentes, estando normalmente o segundo componente nos vales e âreas mais dissecadas. O terceiro componente ocupa
normalmente as âreas mais movimentadas, principalmente nas encostas da chapada do Araripe.
Inclusoes — Sâo mais importantes as que se seguem:
a)

VERTISOL fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

b)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura argilosa fase
caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado;

c)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado;

d)
e)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila
- lado; e

relevo suave ondu-

AFLORAMENTOS DE ROCHA.

16 — LVe4 — Associaçào de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO
textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONÂRIOS TROPICAIS EUTRÓFrCOS textura indiscriminada fase pedregosa caa
tinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura
média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
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Distribuiçao geogrdfica — Esta associaçâo esta representada por grandes
extensôes que se localizam no extreme» oeste do Estado, compreendendo superficies de pediplanaçào na zona do Sertào do Sào Francisco, abrangendo parte dos
municfpios de Petrolina, Afrânio e Ouricuri. Pequena parte pénétra na zona do
Sertâo do Araripe.
Proporçao e arranjainento dos component es na associaçâo — Estes solos
foram mapeados numa proporçao estimativa de 40%, 30% e 30% respectivamente
para primeiro, segundo e terceiro componentes. O arranjamento dos componentes é compiexo, nâo havendo distribuiçao preferencial em relaçào ao relevo.
Inclusôes — Destacam-se as seguintes:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

b) BRUNO NAO CALCICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
c)

SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS /«5e pedregosa e rochosa caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado, ondulado, forte ondulado e montanhoso;

d) REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;
e) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
f)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;

g) VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
h)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;

i) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura argilosa fase
caatinga hiperxerófila relevo piano, suave ondulado e ondulado;
j)

AFLORAMENTOS DE ROCHA; e

k) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado; e
1) LATERITA HIDROMÓRFICA EUTRÓFICA fase caatinga
relevo piano.

hiperxerófila

17 — LVe5 — Associaçâo de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO
textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave
ondulado e ondulado e REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçâo lambém compreende grandes extensôes no extremo oeste do Estado, em areas de pediplanaçâo localizadas na
zona do Sertào do Araripe, abrangendo areas parciais dos municfpios de Ouricuri
e Araripina.
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Proporçao e ananjamenlo dos componentes nu associaçao — Ócorrem ritima proporçao estimativa de 50%, 35% e 15% respectivamente para primeiro, scgundo e terceiro componentes. Normalmente o primeiro e segundo componentes
distribuem-se nas âreas onde hâ recobrimento pedimentar c o terceiro é derivado
de granitos e gnaisses.
Inclusôes — Como principais inclusôes podem ser citadas:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

b) BRUNO NÄO CÄLCICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
c)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado, ondulado, forte ondulado e montanhoso;

d)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

e) PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;
f)

VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

g) SOLOS ALUVIAIS EUTRÖFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
h)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura argilosa fase
caatinga hiperxerófila relevo piano, suave ondulado e ondulado;

i)

AFLORAMENTOS DE ROCHA;

j)

AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS /«5e caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado; e

k) LATERITA HIDROMÓRFICA EUTRÓF1CA fase caatinga
relevo piano.

hiperxerófila

18 — LVe6 — Associaçao complexa de: LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e
SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS
EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase
caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçào geogrâfica — Esta associaçao compreende enormes âreas de
pediplanaçâo nas zonas do Sertào do Sâo Francisco, Sertâo Central e Sertâo do
Araripe, abrangendo parte dos munici'pios de Santa Maria da Boa Vista, Petrolina, Orocó, Parnamirim, Ouricuri e Bodocó.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçao — Os solos desta
associaçao estâo arranjados de maneira complexa, sendo muito difïcil estimar a
proporçao dos componentes, todavia, parece ocorrer maiores proporçôes do Latosol.
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Inciusöes — Sâo mais importantes as seguintes:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

b)

BRUNO NÄO CÄLCICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

c) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado, ondulado, forte ondulado e montanhoso;
d) REGOSOL EUTRÖFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
e) SOLONETZ SOLODIZADO fase. caaiinga hiperxerófila relevo piano e
suave ondulado;
f)

PLANOSOL SOLÖDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;

g) VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano suave e ondulado;
h) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
i)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura argilosa fase
caatinga hiperxerófila relevo piano, suave ondulado e ondulado;

j)

AFLORAMENTOS DE ROCHA;

k) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS /«5e caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
1)

LATERITA HIDROMÓRFICA EUTRóFICA fase caatinga
relevo piano.

hiperxerófila

19 — LVe7 — LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO Mmico textura
argilosa fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçào geogrdfica — Estes solos ocupam restos de tabuleiros terciârios da zona do Litoral e Mata, que alcançam o municipio de Carpina e avançam
para o sul depois de seccionado pela passagem do rio Capibaribe, penetrando no
municipio de Lagoa de Itaenga.
Inciusöes — Destacam-se as seguintes:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo
piano, suave ondulado e ondulado; e

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A proeminente
textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo piano e suave ondulado.
20 — PV1 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
fólia relevo ondulado.
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subpereni-

Distribuicäo geogrdfica — Ocorre unicamente na zona do Litoral e Mata.
Abränge parte dos municipios de Recife, Jaboatäo, Säo Lourenço da Mata, Escada, Agua Prêta e Barreiros.
Inclusôes — Sâo mais importantes as que se seguem:
a)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado;

b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossolico textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado;

c)

SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo
perenifólia de vàrzea relevo piano;

d)

SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta perenifólia de vârzea relevo piano;

e)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
relevo piano, suave ondulado e forte ondulado;

i)

PODZOL fase floresta subperenifólia,
nifólia de restinga relevo piano; e

g)

PODZÖLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.

e floresta

subperenifólia

campo de reslinga e floresta pere-

21 — PV2 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
fólia relevo forte ondulado.

subpereni-

Distribuicäo geogrâfica — Ocorre apenas na zona do Litoral e Mata abrangendo, principalmente, partes dos munici'pios de Moreno, Jaboatâo e Säo Lourenço da Mata. Afora estes, também encontra-se em pequenos trechos dos munici'pios de Itaquitinga, Igarassu e Condado, entre outros.
Inclusôes — Destacam-se as seguintes:
a)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado;

b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase florestarelevo suave ondulado e ondulado;

c)

SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo
perenifólia de vârzea relevo piano;

d)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura argilosa
floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado;

e)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A proeminente textura argilosa fase floresta subperenifólia/subcaducifólia
relevo suave ondulado
e ondulado;

f)

SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase camp.o e floresta
lia de vârzea relevo piano;

subperenifólia
e

floresta
fase

perenifó-
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g)

SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS fase floresta
ondulado e forte ondulado;

•h)

PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta subcaducifólia
ve ondulado; e

i)

AFLORAMENTOS DE ROCHA.

subcaducifólia

relevo

relevo piano e sua-

22 — PV3 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta

subpereni-

fólia relevo forte ondulado e tnontanhoso.
Distribuiçào geogrdfica — Ocorre tanto na zona do Litoral e Mata como na
zona do Agreste; nesta, apenas na serra do Bituri, entre os municipios de Brejo
da Madre de Deus e Belo Jardim. Na zona do Litoral e Mata tal unidade de mapeamento abränge, total ou parcialmente, os municipios de: Sâo Vicente Ferrer,
Macaparana, Orobó, Vitória de Sto. Antâo e Châ Grande.
Inclusöes — Como principals inclusöes säo encontradas:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A proéminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado;

b)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo tnontanhoso;

c)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo forte ondulado;

d)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado;

e) SOLOS LITÓLICOS INDISCRIMINADOS fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado;
f)

SOLOS HIDROMÓRFICOS e SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS
fase campo e floresta perenifólia de vdrzea relevo piano; e

g) AFLORAMENTOS DE ROCHA.
23 — PV4 — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo ondulado e PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO com argila de atividade alta textura argilosa /«5e floresta subperenifólia relevo ondulado.
Distribuiçào geogrdfica — Ocorre apenas no municipio do Cabo e em poucas âreas que penetram nos municipios de Jaboatâo e Ipojuca. Zona do Litoral
e Mata.
Proporçào e arranjamento dos componentes da associaçâo — Nesta associaçâo o primeiro componente représenta aproximadamente 60% da ârea e os restantes 40% correspondem ao segundo componente. Quanto ao arranjamento, verifica-se que o Podzólico Vermelho Amarelo com argila de atividade alta, relaciona-se com as areas cujo material de origem é constituido por saprolito do Conglomerado Cabo, estando o segundo componente nas partes cujo embasamento litológico é constituido por gnaisses e granitos.
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Inclusöes — Säo mais importantes as que se seguem:
a)

SOLOS HIDROMÓRFICOS e SOLOS ALUVIAIS, ambos DISTRÓFICOS
•fase campo e floresta de vàrzea relevo piano;

b)

TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÖFICA fase floresta
lia relevo suave ondulado e ondülado;

c)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
-floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado;

d)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado;

e)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado; e

f)

SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo

subperenifó-

piano.

24 — PV5 — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo ondulado e PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO abrüptico plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçâo ocorre unicamente na ilha de
Itamaracâ. Zona do Litoral e Mata.
Proporçào e arranjamento dos componentes na associaçâo — O primeiro
componente desta associaçâo abränge estimativamente 65% da area e ocorre nos
vales e terços médios das encostas principalmente. O segundo componente é encontrado nos topos das elevaçôes, nos terços superiores e inferiores das encostas
principalmente e ocupam os restantes 35% da area da associaçâo.
Inclusöes — Podem ser destacadas as seguintes:
a)

SOLOS HIDROMÓRFICOS e SOLOS ALUVIAIS, ambos DISTRÓFICOS
fase campo e floresta perenifólia de vârzea relevo piano;

b)

VERTISOL fase floresta subperenifólia
lado e ondulado;

c)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo piano e suave ondulado;

d)

PODZOL fase cerrado/'floresta

e)

AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS fase campo e floresta
de restinga relevo piano; e

f)

SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo piano.

relevo suave ondulado e ondu-

subperenifólia

e cerrado relevo piano;
perenifólia

25 — PV6 — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico plinthico textura argilosa fase floresta
subperenifólia relevo ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo
forte ondulado.
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Distribuiçâo geogrâfica — Ocorre em uma faixa limitrofe entre as zonas do
Litoral e Mata e Agreste, que segue direçâo sudoeste a partir do municipio de
Guabiraba. Abränge total ou parciaJmente os municipios de Guabiraba, Bonito,
Belém de Maria, Lagoa dos Gatos, Maraial, Quipapâ, Canhotinho, Correntes, Sâo
Benedito do Sul e Palmeirina.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçao — Foram mapeados numa proporçao estimativa de 50%, 30% e 20%, respectivamente para primeiro, segundo e terceiro componentes. O segundo componente normalmente ocorre nas partes baixas das encostas.
Inclusöes — Como principals inclusôes citam-se:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
com A proeminente textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo
forte ondulado;

b) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
c) SOLOS ALUVIAIS DISTRÖFICOS E EUTRÓFICOS fase floresla pèrenifólia de vârzea relevo piano;
d) SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campos
de vârzea e floresta perenifólia de vârzea relevo piano;
e) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado; e
f)

SOLOS LITÓLICOS INDISCRIMINADOS fase floresta subcaducïfólia relevo ondulado e forte ondulado.

26 — PV7 — Associaçao de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com fragipan
textura argilosa fase floresta subcaducïfólia relevo piano e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura média fase floresta subcaducifólia relevo piano.
Distribuiçâo geogrâfica — Ocorre quase que exclusivamente no municipio
de Condado, na parte norte da zona do Litoral e Mäta.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçao — Os componentes desta associaçao ocupam os topos de tabuleiro apresentando-se numa proporçao de 60% e 40%, respectivamente, para primeiro e segundo componentes.
Inclusöes — Podem ser destacadas as seguintes:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO textura média fase floresta subcaducifólia relevo piano;

b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com
A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado; e

c) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média fase floresta subcaducifólia relevo piano.
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27 — PV8 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico plinthico textura
• argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado.
Distribuiçào geogràfica — Esta unidade de mapeamento encontra-se no municîpio de També, onde ocupa a sua parte nordeste. Zona do Litoral e Mata.
Inclusöes — Destacam-se as que se seguem:
a)

PODZOL fase cerrado relevo piano e suave

ondulado;

b)

PODZÖLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura média e argilosa
fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado; e

c)

SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS DISTRÖFICOS
campos e floresta perenifólia de vârzea relevo piano.

fase

28 — PV9 — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura média fase floresta subperenifólia relevo piano- e LATOSOL
VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média fase floresta
subperenifólia relevo piano e PODZOL HIDROMÓRFICO fase cerrado relevo piano.
Distribuiçào geogràfica — Esta associaçâo ocorre nos tabuleiros da parte
norte da zona do Litoral e Mata, abrangendb, principalmente, parte dos municfpios de Igarassü, Goiana, Itaquitinga e També.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Encontram-se
numa proporçâo estimativa de 60°/o, 25% e 15%, respectivamente para primeiro,
segundo e terceiro componentes. Estes solos ocorrem nos topos dos tabuleiros,
r,endo mais frequente o Podzol encontrar-se nas partes abaciadas.
Inclusöes — Sâo mais importantes as seguintes:

;

a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO textura média fase floresta
perenifólia relevo piano e suave ondulado;

sub-

b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura média a argilosa
fase flo"esta subperenifólia relevo piano, suave ondulado e ondulado;

c)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com fragipan textura média fase
floresta subperenifólia relevo piano;

d)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
relevo suave ondulado e ondulado;

e)

SOLOS HIDROMÓRFICOS e SOLOS ALUVIAIS, ambos DISTRÓFICOS
fase campo e floresta perenifólia de vârzea relevo piano;

I)

SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo piano; e

g)

AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS fase campo e floresta
de restinga relevo piano.

sub perenifólia

perenifólia

29 — PV10 — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado-e LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO hümico textura indiscriminada fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.
i
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Distribuiçâo geogrâfica — Ocorre na zona do Agreste, abrangendo total ou
palcialmente os municipios de Garanhuns, Brejâo, Palmeirina e Sâo Joâo.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçao — Os solos desta
associaçâo, ocórrem aproximadamente numa proporçâo de 70% e 30%, respectivamente para o primeiro e segundo componentes. De modo gérai, na associaçâo, o
segundo componente ocupa as posiçôes de topo onde o relevo se apresenta suave
ondulado e ondulado, enquanto o primeiro componente localiza-se, principalmente, nos vales, ocupandoas encostas das elevaçôes.
InciusOës — Como principais inclusôes podem ser mencionadas,
a) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO plinthico textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado;
b) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
c) PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta caducifólia relevo suave ondulado;
d) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO com A moderado e
proeminente texturà indiscriminada fuse floresta subperenifólia relevo
ondulado;
e) REGOSOL DISTRÓFICO fase floresta sub caducifólia relevo suave on- '
dulado;
f)

SOLOS HIDROMÓRFICOS e SOLOS ALUVIAIS, ambos DISTRÓFICOS
fase campo e floresta perenifólia de vârzea relevo piano;

g) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
relevo ondulado; e
h)

subperenifólia

SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS fase floresta subperenifólia e subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.

30 — PE1 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
orto fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso.
Distribuiçâo geogrâfica — Esta unidade de mapeamento esta representada <
por duas areas na zona do Litoral e Mata e uma na zona do Agreste. No primeiro caso aparece entre os municipios de Vitória de Sto. Antâo, Gloria de Goitâ, bem como, nas areas limitrofes dos municipios de Aliança, Vicência e Timbaüba. No Agreste ocorre apenas.no municipio de Taquaritinga do Norte, na parte
média na encosta da serra.
Inciusöes — Como principais inclusôes citam-se:
a) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO Mmico textura indiscriminada fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado;
b) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
c) TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA fase floresta subcaducifólia
relevo forte ondulado;
d) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado; e
e) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta subcaducifólia/
subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado.
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31 — PE2 — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRöFICO orto fase floresta subcaducifóUa relevo ondulado
e TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado e BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta subcaducifóUa relevo ondulado.
Dist.ribuiçao geogrdfica — Esta associaçâo compreende duas areas situadas
na parte norte da zona do Litoral e Mata. Ocupa âreas dos municipios de Macaparana, Timbaüba (parte sudoeste), Aliança, Nazaré da Mata e Buenos Aires.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Os solos desta associaçâo, ocorrem numa proporçâo avaliada em 50%, 35% e 15%, respectivamente para primeiro, segundo e terceiro componentes. Em seu arranjamento, tanto o primeiro como o terceiro componentes ocupam posiçôes semelhantes, nas elevaçôes com relevo ondulado, enquanto que o segundo situa-se nas partes de relevo
mais movimentado, indo desde os sopés das encostas até os topos das elevaçôes.
Inclusôes — Pode-se destacar como principals as seguintes:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A moderado e proeminente
textura argilosa fase floresta subcaducifóUa relevo ondulado e forte ondulado;

b) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto
fase floresta subcaducifóUa relevo forte ondulado e montanhoso;
c) BRUNO NÄO CÄLCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado;
d) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS E DISTRÓFICOS fase floresta subcaducifóUa de vârz&a relevo piano; e
e)

PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta subcaducifóUa relevo piano e suave ondulado.

32 — PE3 — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase floresta subcaducifóUa relevo ondulado
e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifóUa
relevo ondulado e BRUNO NAO CALCICO planossólico fase floresta
caducifólia relevo suave ondulado e ondulado.
Distribuiçào geogrdfica — Apresenta-se em duas faixas distintas, uma das
quais situada entre os municipios de Joâo Alfredo e Pau D'alho. Esta associaçâo
ocupa, além dos municipios jâ citados, partes dos seguintes municipios da zona
do Agreste: Limoeiro, Lagoa de Itaenga, Châ de Alegria e parte sul de Pombos e
Vitória de Sto. Antâo.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Os solos desta associaçâo participam numa proporçâo avaliada em 50%, 35% e 15%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. De modo gérai o
terceiro componente ocupa as partes mais baixas e de relevo menos movimentado, enquanto os dois outros distribuem-se pelo restante da area, ocupando também os topos das elevaçôes.
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Inclusöes — Conio principals inclusces destacam-se:
a)

BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta subcaducifólia
lado;

relevo ondu-

b)

TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÖFICA fase floresta
lia relevo ondulado e forte ondulado;

subcaducifó-

c)

AFLORAMENTOS DE ROCHA;

d)

PODZÖLICO VERMELHO AMARELO or to fase floresta
relevo ondulado e forte ondulado;

e)

PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta subcaducifólia
ondulado;

f)

SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta
vdrzea relevo piano; e

g)

SOLOS LITÓLICOS INDISCRIMINADOS fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso.

subcaducifólia

relevo piano e suave-

subcaducifólia

de

33 — PE4 — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase floresta subcaducifólia relevo ondulado
e BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta subcaducifólia relevo
ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.
Distribuiçâo geogrdfica — Esta associaçâo é representada por uma unica
area localizada na zona do Litoral e Mata, em sua parte noroeste. Distribuem-se
pelos municipios de Nazaré da Mata, Carpina e Tracunhaém.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçâo — Os solos desta associaçâo ocorrem numa proporçao avaliada em 60%, 20% e 20% respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes.
Inclusöes — Como principais inclusöes destacam-se:
a)

BRUNO NÄO CÂLCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado;

b)

TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA fase floresta
lia relevo ondulado e forte ondulado;

c)

PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta subcaducifólia
ondulado; e

d)

SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta subcaducifólia
vdrzea relevo piano.

subcaducifó-

relevo piano e suave
de

34 — PE5 — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e
forte ondulado e REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e
rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
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Distribuiçâo geogrdfica — Ôcorre unicamente na zona do Sertao
Pajeû, em sua parte limftrofe com o Estado da Paraiba. A estreita faixa
ocorre abränge, parcialmente, os municfpios de Santa Terezinha, Tabira,
Afogados de Ingàzeira e Carnaiba. Pequena ârea pénétra no municîpio
José do Egito.

do Altö
em que
Solidäo,
de Sâo

Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçào — Os solos desta associaçào ocorrem numa proporçâo avaliada em 60%, 20% e 20%, respectivamente para primeiro, segundo e terceiro componentes. O primeiro e terceiro
componentes predominam nas partes com relevo ondulado e forte ondulado. O
Regosol (segundo componente) distribui-se nas âreas suave onduladas e relacionadas com os granitos normalmente.
Inclusôes — Destacam-se as seguintes:
a) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado;
b)

CAMBISOL EUTRÓFICO latossólico com A fraco textura média fase floresta caducifolia relevo forte ondulado substrato granito;

c) SOLOS LITÖLICOS INDISCRIMINADOS fase seixosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
35 — PE6 — Associaçào de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrûptico textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS
com A moderado textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa floresta caducifolia relevo forte ondulado e montanhoso.
Distribuiçâo geogrâfica — Ocorre na parte norte da zona do Agreste, nos
municipios de Surubim e Orobó, jâ nos limites com o Estado da Paraiba. Pequena ârea tarnbém é encontrada no munici'pio de Cumaru.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçào — Estimativamente os solos desta associaçào foram avaliados numa proporçâo de 70% e 30%,
respectivamente para o primeiro e segundo componentes. O primeiro componente, de modo gérai, ocorre nos topos das elevaçôes e o segundo, em grande parte,
ocupa os trechos com maiores declividades e encostas.
Inclusôes — Como principais inclusôes destacam-se:

K

a)

BRUNO.NÄO CÄLCICO planossólico fase floresta caducifolia relevo ondulado e forte ondulado;

b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTEv EUTRÓFICO
com A proeminente textura argilosa fase floresta sub caducifolia relevo
ondulado e forte ondulado;

c)

BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta subcaducifólia relevo ondulado; e

d) VERTISOL fase floresta caducifolia relevo suave ondulado e ondulado.
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36 — PE7 — PODZÓLICÓ VERMELHO AMÀRËLQ EQUIVALENTE ÉÜTRÓFICO
abniptico plinthico textura argilósa fase caatinga hipoxerófila relevo
suave ondulado. .
Distribuiçao geogrâfica — Distribuem-se unicamente na zona do Agreste,
abrangendo partes dos municïpios de Surubim, Sta. Maria do Cambucâ e Vertentes.
Inclusöes

— Como principals inclusöes aparecem:

a)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hipoxerófila
lado;

relevo suave

ondu-

b)

BRUNO NÄO CÄLCICO fase caatinga hipoxerófila
lado;

relevo suave ondu-

c)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa caatinga
relevo suave ondulado; e

d)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura argilósa fase caatinga .hipoxerófila relevo suave ondulado.

hipoxerófila

37 — PE8 — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo
piano e LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura
média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS. EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Ocorre unicamente nó extremo sudoeste do Estado, zona do Sertâo do Sâo Francisco, compreendendo areas próximas as margens do rio Sào Francisco, nos municipios de Petrolina e Sta. Maria da Boa Vista.
•
Proporçâo e arrànjamento dos componentes na associaçâo — Os solos desta
associaçâo ocorrem numa proporçâo avaliada em.40°/o, 35% e 25%, respectivamente para ó primeiro, segundo e terceiro componentes.
Inclusöes — Säo mais importantes as que se seguem:

310

a)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila
no;

b)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caaiinga hipoxerófila

c)

AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila
vo piano;

d)

BRUNOS NÀO CÄLCICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

e)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila

f)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo piano; e

g)

AFLORAMËNTOS DE ROCHA.

relevo

relevo piapiano;
rele-

relevo piano; •

30 — PË9 — Associaçâo de: PÓDZÓLICÓ VERMËLHÓ AMARELÖ EQÜIVALÈNTE EUTRÓFICO textura média casçalhenta fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta sub caducvfólia relevo ondulado e forte ondulado.
Distribuiçâo geogrâfica — Esta associaçâo abränge, principalmente, areas
dos munfcipios de Belo Jardim e Sanharó, na zona do Agreste.
Proporçâo e arranjamento dos cornponentes na associaçâo — Estimativamènte é de 60% e 40% a proporçâo em que os componentes desta associaçâo se
apresentam, respectivamente para o primeiro e segundo componentes.
De modo gérai o primeiro componente distribui-se pelas encostas das elevaçôes e o segundo nas partes mais elevadas e posiçôes de topo. Situaçâo inversa
também aparece, porém em bem menor proporçâo.
Inclusôes — Como principais inclusôes aparecem:
a)

AFLORAMENTOS DE ROCHA;

b)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pèdregosa e rochosa
hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado; e

c)

PODZÖLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
subperenifólia relevo piano. •

caatinga

subcaducifólia/

39 — PE10 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média casçalhenta fase floresta caducvfólia relevo forte
ondulado.
Distribuiçâo geogrâfica — Ocorre exclusivamente na zona do Agreste, nos
municîpios de Caruaru e Riacho das Almas.
Inclusôes — Destacam-se as seguintes:
a)

AFLORAMENTOS DE ROCHA; e

b)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pèdregosa caatinga
relevo ondulado e forte ondulado.

hipoxerófila

40 — PEU — Associaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média casçalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com
A fraco textura arenösa e/ou média fase pèdregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e'montanhoso e AFLORAMENTOS DE ROCHA.
Distribuiçâo geogrâfica — Esta associaçâo ocorre em areas distribuidas principalmente pela zona do Agreste abrangendo, portanto, pequenos trechos de um
grande numero de municîpios. Encontra-se também em duas reduzidas areas da
zona do Sertâo, nos municîpios de Mirandiba e Sertânia.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Estimativamente os componentes desta associaçâo se apresentam numa proporçâo de 50%,
311

30% e 20°/o, respectivamente para o primeiro, segundo e terceirc componentes.
O segundo componente geralmente é encontrado nas partes com maiores declividades, enquanto que os dois outros encontram-se indistintamente dentro da area,
sem disposiçâo preferencial.
Inclusöes — Ainda que näo sejam comuns a todas as areas mapeadas, aparecem como principals inclusöes:
a)

BRUNOS NÄO CALCICOS fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; •
b) PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
c) REGOSOL EUTRÖFICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
d) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
com A moderado e proeminente textura argilosa fase floresta caducifólia
relevo ondulado e forte ondulado.
41 — PE12 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.
Distribuiçâo geogrdfica — Esta unidade de mapeamento ocorre principalmen te na zona do Agreste e em menor proporçào na zona do Litoral e Mata.
Abränge parte dos municfpios de Quipapâ, Canhotinho, Lagoa dos Gatos, Belém
de Maria, Sào Joaquim do Monte e Cupira, na parte sul; no extremo-norte, ocorre
nos municipios de També, Camutanga e Ferreiros.
i

Inclusöes — Como principals inclusöes destacam-se:
a) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
b) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa relevo ondulado e forte ondulado;
c) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO latossólico textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo forte ondulado (no trecho Canhotinho-Lagoa dos Gatos);
d) BRUNO NÄO CÄLCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado;
e) PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta caducifólia relevo suave ondulado; e
f) REGOSOL EUTRÓFICO e DISTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave

ondulado.

42 — PE13 — Associaçào de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta
sub caducifólia relevo ondulado e forte onduldo e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase flores-

ta sub caducifólia relevo ondulado e forte ondulado.
Distribuiçâo geogrdfica — Aparecendo em duas pequenas areas na zona do
Agreste do Estado, esta associaçâo abränge, parcialmente, trechos dos municipios
de Bom Conselho, Lagoa do Ouro e Correntes.
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Proporçâo e arranjamento dos comportantes na associaçao — Estimativamehlc. os solos desta associaçao foram avaliados numa proporçâo de 80% e 20%, respectivamente para o primeiro e segundo componentes.
Inclusôes — Como principals inclusôes podem ser citadas:
a)

AFLORAMENTOS DE ROCHA;

b)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO hûmico textura indiscriminada fase- floresta subperenifólia releva suave ondulado e ondulado
(sul de Bom Conselho);

c)

SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS jase floresta perenifólia de vârzea relevo piano;

d)

PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta caducifólia
do; e

e)

SOLOS LITÖLICOS INDISCRIMINADOS fase floresta caducifólia relevo ondulado, forte ondulado e
montanhoso.

relevo suave

ondula-

43 — PE14 — Associaçao de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta
sub caducifólia relevo forte ondulado e montanhoso e SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura média fase floresta sub caducifólia 'relevo forte ondulado e montanhoso
e AFLORAMENTOS DE ROCHA.
Distribuiçao geogrdfica — Ocorrendo no Estado em 3 areas da zona do Agreste, esta associaçao distribui-se na parle centro-oeste do municipio de Caruaru,
nos limites de Caruaru com Agrestina e Altinho, bem como na serra Negra do
münicfpio de Bezerros.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçao — Estimativamente a proporçâo dos componentes nesta associaçao é de 55%, 25% e 20% respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes.
Inclusôes — Poucas inclusôes merecem destaque, podendo-se citar:
a)

SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS fase floresta
.pérenifólia de vârzea relevo piano;

sub-

b)

SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS fase campo de vârzea e floresta perenifólia de vârzea (ambas inclusôes ocorrem, principalmente, no trecho entre os limites dos municfpios de Caruaru, Agrestina e Altinho).

44 — PE15 — Associaçao de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta
sub caducifólia relevo ondulado e LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO hümico textura indiscriminada fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A proeminente textura média fase floresta subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado.
Distribuiçao geogrdfica — Esta associaçao ocorre no Estado em uma unica
ârea, a quai abränge quase que totalmente o municipio de Camocim de Säo Félix,
compreendendo também parte dos municfpios de Sairé, Barra de Guabiraba e
Bonito (este apenas em pequeno trecho de sua parte nor te).
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Proporçào e ärranjamento dos component es na associacäo — Participam öS
componentes desta associacäo com 5C°/o, 30% e 20%, respectivamente, para o primeiro, segundo e terceiro componentes. No ärranjamento da associacäo, de modo geral, o primeiro componente ocupa as partes mais elevadas (posiçâo de topo),
sendo as encostas ocupadas pelos segundo e terceiro componentes. Em menores
trechos o segundo componente ocupa as posiçôes de topo.
Inclusöes — Corr.o principals inclusöes destacam-se:
a)

PODZÓLICO VERMELHQ AMARELO latossólicb textura argilosa fase
f lores ta subperenifólia relevo forte ondulado;

b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto jase floresta
relevo forte ondulado;

c)

SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS fase floresta perenifólia de vdrzea relevo piano. Das très inclusöes citadas as duas primeiras se destacam consideravelmente pelas maiores âreas que representam.

subperenifólia

45 — PE16 — Associaçào de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta
çaducifolia relevo ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS
com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa
caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado e BRUNO
NÄO CÂLCICO fase-caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
Distribuiçao geogrdfica — Esta associaçào ocorre no infcio da zona do Agreste em ünica ârea que abränge, parcialmente, os municipios de Gravatâ e Châ
Grande.
Proporçào e ärranjamento dos componentes fia associaçào — Estimativamente os solos desta associacäo estâo avaliados na proporçào de 55%, 25% e 20%,
respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. Em seu ärranjamento, esta associacäo apresenta o seu primeiro componente ocupando as posiçôes mais elevadas, o segundo em trechos com maiores declividades, ficando o
terceiro componente nas partes com relevo mais suave. Na parte sul desta associacäo, por pequenos trechos e em âreas de cotas mais baixas, o primeiro componente estende-se por algumas encostas de relevo mais movimentado.
Inclusöes — Podem ser citadas as seguint.es:

'

a) AFLORAMENTOS DE ROCHA (para toda a ârea);
b) REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado, na parte sul da cidade de Gravatâ.
Pequenas inclusöes situadas na parte sudoeste da ârea representadas pelos seguintes solos:
c) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
relevo forte ondulado;

subperenifólia
••

d) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura argilosa fase
floresta subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado; e
e) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta subperenifólia de
vdrzea relevo piano.
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46 — PE17 — Âssociaçâo de: PODZÓLICO VERMELHO AMARÈLÓ EQUIVALENTE EUTRÖFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta
sub caducifólia relevo ondulado e forte ondulado e SOLOS LITÓLïCOS EUTRÖFICOS com A proeminente textura média fase floresta
sub caducifólia relevo ondulado e forte ondulado.
Distribuiçâo geogrâfica — Esta associaçào ocorre no Estado em areas que
situam-se, quer dentro da zona do Agreste, quer no contacto da zona do Agreste
com a zona do Litoral e Mata. No primeiro caso abränge, parcialmente, âreas dos
municipios de Pesqueira e Poçâo; no segundo, compreende parte dos municipios
de Brejâo, Lagoa do Ouro, Correntes, Palmeirina e Bonito.
Proporçao e arranjamento dos componentes na âssociaçâo —' Os componentes desta âssociaçâo estâo distribuidos, estimativamente, numa proporçao de 60%
e 40%, respectivamente para o primeiro e segundo componentes.
Nas âreas situadas no Agreste, o primeiro componente encontra-se sempre
nas partes de cotas mais altas com relevo ondulado (e mesmo suave ondulado),
ocorrendo o segundo componente em cotas mais baixas, ainda que com relevo movimentado. Nas âreas é diffcil ó estabelecimento de uma toposseqüência bem definida para estes solos.
Inclusöes — Como principais inclusôes destacam-se:
a)
b)

;

AFLORAMENTOS DE ROCHA (comum a todas as âreas);
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
' textura média cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado (encontrada nos municipios de Pesqueira e Poçâo);

c)

REGOSOL EUTRÖFICO fase caatinga hipoxerófila. relevo suave ondulado (encontrada apenas no Agreste); e
>
d) PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta caducifólia relevo ondulado (encontrada nos municipios de Bonito e Palmeirina).
47 — PE18 — Associaçâo complexa de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO
EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase caatinga hiperxerófila rele-.
vo forte ondulado e montanhoso e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso
e BRUNO NÄO CÂLCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
Distribuiçâo geogrâfica — Distribui-se unicamente no extremo-oeste da zona
fisiogrâfica do Sertâo, onde aparece em uma só area, no extremo nordeste de
Afrânio, extremo noroeste de Petrolina e parte sudoeste de Ouricuri, compreendida entre as zonas do Sertäo do Araripe e Sertâo do Säo Francisco.
• Proporçao e arranjamento dos componentes na âssociaçâo — Os solos desta
associaçâo estâo arranjados de maneira complexa, sendo muito dificil estimar a
proporçao dos componentes. Todavia, pode-se constatar que o terceiro componente ocorre nos vales e esta relacionado com as âreas de micaxisto. O segundo
componente distribui-se pelas partes mais erodidas e mais acidentadas. O restante da area é ocupado pelo primeiro componente.
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Inciusöes — Àpenas foram constatadas as seguintes:
a) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
b) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖFICO
textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e
c) AFLORAMENTOS DE ROCHA.

(

48 — PE19 — Associaçào complexa de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO
EQUIVALENTE EUTRÖFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e LATOSOL VERMELHO
AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila
relevo piano e suave ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçào geogrdfica — Ocorre em duas areas localizadas na zona fisiogrâfica do Sertâo. Nesta regiâo os componentes desta associaçào ocupam, parcialmente, o extremo leste do municipio de Floresta e partes dos municipios de Vep
dejante, Mirandiba, Säo José do Belmonte e Serra Talhada.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçào — Sendo uma associaçâo complexa, nâo foi possivel uma estimativa nas proporçôes dos componentes, bem como o seu arranjamento intricado.
Inciusöes — Destacam-se as seguintes:
a)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado;
b) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
c) BRUNOS NÄO CÄLCICOS fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo
suave ondulado;
d) REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suavs
ondulado;
e) PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;
f)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano; e
g) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

49 — PE20 — Associaçào complexa de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO
EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONÂRIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura
indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado e BRUNO NÄO CÂLCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
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Distribuigäo geogrâfica — Esta associaçâo ocorre em uma ûnica ârea na
zona do Sertâo do Araripe, com pequena parte penetrando na zona do Sertâo Central. Ocupa parte do municipio de Ouricuri e pequena ârea do municipio de Parnamirim.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Estes solos
constituem uma associaçâo complexa, sendo muito dificil avaliar a proporçâo dos
componentes na associaçâo. Pode-se dizer que o principal componente é o Podzölico
Vermelho Amarelo Equivalente Eytrófico.
Inclusöes — Podem ser citadas as seguintes:
a)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;

b)

SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado; e

c)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÖFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano.

50 — TRd — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA fase floresta subperenifólia relevo ondulado.
Distribuiçào geogrâfica — A distribuiçào geogrâfica desta unidade de mapeamento é feita unicamente na zona'dp Litoral e Mata. Ocorre apenas numa
ârea no municipio do Cabo, onde ocupa sua parte sudoeste.
Inclusöes — Como principais inclusöes destacam-se:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO com argila de atividade alta textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo ondulado;

b)

SOLOS ALUVIAIS e SOLOS HIDROMÓRFICOS INDlSCRIMINADOS,
ambos DISTRÖFICOS fase floresta perenifólia de vdrzea e campo de
vârzea relevo piano; e

c)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
relevo ondulado.

subperenifólia

51 — TRe — TERRA ROXA ESTRUTURADA 'EUTRÓFICA fase floresta
ducifólia relevo forte ondulado.

subca-

Distribuiçào geogrâfica — Ocorre nos municipios de Orobó, Machado, Bom
Jardim, Buenos Aires e Limoeiro (parte norte), entre a zona do Agreste e a
zona do Litoral e Mata.
Inclusöes — Como principais inclusöes destacam-se:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso;

b)

BRUNO NÄO CÂLCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado;
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c)

SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta subperenifólia de
vdrzea relevo piano;

d)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO orto fase floresta
subcadudfólia
relevo forte ondulado e montanhoso;
e

e)

SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo
relevo piano.

subperenifólia/
de

vórzea

52 — NC1 — Associaçâo de: BRUNO NÄO CALCICO fase pedrègosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedrègosa e rochosa caatinga hiperxerófila
relevo suave ondulado e on!
dulado.
Distribuiçao geogrófica — Esta associaçâo distribui-se unicamente na zona
fisiogrâfica do Sertâo, onde aparece em duas areas, uma localizada no Sertâo
do Säo Francisco, parte oeste, compreendendo area parcial do municfpio de Afrânio e a outra ocorre na zona do Sertâo do Araripe, abrangendo partes dos municipios de Bodocó, Exu e Granito.
Proporçào e arranjamento dos component es na associaçâo — Estes solos foram avaliados numa proporçào estimativa de 60% e 40%, respectivamente para
o primeiro e segundo componentes.
Inclusöes — Sâo mais importantes as seguintes:
a)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

b)

VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

c)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÖFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;

d)

PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖFICO
textura média e argilosa fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;

e)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

f)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado; e

g)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

53 — NC2 — Associaçâo de: BRUNO NÄO CALCICO fase pedrègosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedrègosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e BRUNO NÄO CÂLCICO vértico fäse pedrègosa e rochosa
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Constitui uma das maiores associaçôes do Estado, abrangendo um grande numero de municfpios da zona fisiogrâfica do Sertâo.
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Entre os municfpios de maior ocorrência des ta associaçâo figuram os de Säo
Jose do. Egito, Tuparetama, Tabira, Ingazeira. Afogados da Ingazeira, Iguaraci,
Custódia, Carnaiba, Flores, Serra Talhada, Sâo José do Belmonte e Mirandiba.
Abränge principalmente partes das zonas dö Sertâo do Alto Pajeü e Sertâo Central .
Proporçao ë arranjamento dos componentes na associaçâo — Os solos desta associaçâo estâo arranjados numa proporçao avaliada em 40%, 35% e 25%,
respectivamente para o primeiro, segundo eterceiro componentes.
Inclusöes — Destacam-se as seguintes:
a)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;

b) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e
suave ondulado;
c) REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
d) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
e) VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
f)

AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo
piano e suave ondulado;

g) PODZÓLTCO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO orto fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e
h) AFLORAMENTOS DE ROCHA.
54 — NC3 — Associaçâo de: BRUNO NÄO CALCICO fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave* ondulado e ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONÂRIOS TROPICAIS EUTRÖFICOS textura
indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e
suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco
textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo
suave ondulado e ondulado.
Distribuiçâo geogrâfica — Esta associaçâo distribui-se em duas areas localizadas dentro da zona fisiogrâfica do Sertâo. A maior delas, encontra-se na
zona do Sertâo Central, entre Salgueiro e Parnamirim, estendendo-se a Terra
Nova e sul de Serrita. A outra, bem menor, ocupa pequenos trechos do vale formado pelo rio Säo Pedro e seu afluente riacho Säo Joâo, à altura dos municipios
de Ouricuri e Parnamirim e compreendendo areas nas zonas do Sertâo Central
e Sertâo do Araripe.
Proporçao e arranjamento dos cohiponentes na associaçâo — Os solos desta
associaçâo ocorrem numa proporçao avaliada em 55%, 25% e 20%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. O primeiro componente relaciona-se com as âreas cujas rochas sâo biotita-gnaisse e biotita-xisto. O
segundo componente relaciona-se com os restos de cobertura pedimentar. Os
Solos Litólicos distribuem-se pelo restante da area.
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Inclusöes — Sào mais importantes as seguintes:
a)

REGOSOL EUTRÖFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

b) .SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
c)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;

d)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÖFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;

e)

VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

f)

PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

g)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila fase relevo piano e suave ondulado; e

h)

AFLORAMENTOS DE ROCHA.

55 — NC4 — Associaçâo de: BRUNO NAO CALCICO fase pedregosa caatinga
hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONÄRIOS TROPICAIS EUTRÖFICOS
textura indiscriminada fase pedregosa caatinga. hiperxerófila relevo
ondulado e forte ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFICOS
com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa
caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Nos municîpios de Afrânio, Petrolina, Sta. Maria
da Boa Vista, Parnamirim e Ouricuri, encontra-se a distribuiçao geogrâfica desta
associaçâo. Tais solos distribuem-se, principalmente, pelos vales dos rios e riachos como o do Pon tal, Garças e Sâo Pedro Compreende âreas das zonas do
Sertâo do Sâo Francisco, Sertâo do Araripe e Sertâo Central.
Proporçâa e arranjamento dos coniponentes na associaçâo — Os solos desta
associaçâo encontram-se numa proporçâo avaliada em 40%, 30% e 30%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. O primeiro e terceiro
componentes ocorrem nas âreas relacionadas com rochas do Pré-Cambriano (B)
e (CD), ao passo que o segundo componente esta relacionado com os restos de
cobertura pedimentar que ocorrem na regiâo.
Inclusöes — Destacam-se as seguintes:
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. a)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

b)

PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

c)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

d)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila
no;

e)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila
ondulado;

relevo piano e suave

f)

REGOSOL EUTRÖFICO fase caatinga hiperxerófila
ve ondulado;

relevo piano e sua-

g)

AFLORAMENTOS DE ROCHA; e

h)

V E R T I S O L fase- caatinga hiperxerófila

relevo piano e suave

relevo pia-

ondulado.

56 — NC5 — Associaçâo de: BRUNO NÄO CÂLCICO planossólico fase floresta
caducifólia relevo suave ondulado e ondulado e BRUNO NÄO CÂLCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte
ondulado.
Distribuiçao gcogrófica — Aparece no extremo noroeste da zona do Litoral
e Mata onde abränge parte dos municipios de Timbaüba, Aliança, Ferreiros, També e Camutanga.
Proporçào e arranjämento dos componentes na associaçâo — Estimativamente os componentes desta associaçào delà participa com 55% e 45%, respectivamente para o primeiro e segundo componentes. O primeiro componente é encontrado mais freqiientemente na parte norte da area desta associaçâo, ficando o segundo, comumente em sua parte sul, onde o relevo se apresenta mais acidentado.
Inclusôes — A inclusâo mais importante nestas areas é constituida por:
a)

PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta caducifólia e caatinga
relevo piano e suave ondulado;

hipoxerófila

Outras inclusöes que podem ser citadas sâo:
b)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase floresta caducifólia e caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado;

c)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com
A proéminente textura argilosa fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado;

cl)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase floresta caducifólia de vdrzea relevo piano;

e)

AFLORAMENTOS DE ROCHA; e

f)

SOLONETZ SOLODIZADO fase floresta caducifólia relevo piano e suave
ondulado.

57 — NC6 — Associaçâo de: BRUNO NÂO CÂLCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado e BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta subcaducifólia relevo ondulado.
Distribuiçao geogrófica — Ocorre em u m a só area no extremo noroeste da
zona do Litoral e Mata, j â em contato com a zona do Agreste. Abränge trechos
dos municipios de Orobó, Bom Jardim e Surubim.
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Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Estimativamente os componentes desta associaçâo ocorrem numa proporçao de 55% e 45%,
respectivamente para o primeiro e segundo componentes.
Inclusôes — Podem ser destacadas as seguintes:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖFICO
fase floresta subcaducifólia relevo onduîado e forte ondulado;

b)

PLANOSOL SOLÓDICO fase floresta caducifólia e caatinga
relevo piano e suave ondulado;

c)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase floresta caducifólia e caatinga
hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado; e

d)

VERTISOL fase floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.

hipoxerófila

58 — NC7 — Associaçâo de: BRUNO NÂO CALCICO planossólico fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado e VERTISOL fase floresta caducifólia relevo suave ondulado.
Distribuiçâo geogrófica — Encontra-se tal associaçâo na zona do Agreste,
nos municïpios de Limoeiro, Feira Nova e Gloria de Goitâ, seguindo, de modo geral, a direçâo dos riachos Cotunguba e Goitâ.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçâo — A participaçâo dos componentes desta associaçâo esta em proporçao estimativa de 70% e
30%, respectivamente para o primeiro e segundo componentes. De modo gérai o
segundo componente se apresenta em trechos onde o relevo se torna menos movimentado, chegando mesmc a piano.
Inclusôes — As inclusôes que se destacam sâo:
a)

BRUNIZEM AVERMELHADO fase floresta subcaducifólia
lado;

relevo ondu-

b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com
A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado;

c)

PLANOSOL SOLÖDICO fase floresta caducifólia
ondulado;

d)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase floresta subcaducifólia
relevo piano; e

e)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado.

relevo piano e suave
de vârzea

59 — NC8 — Associaçâo de: BRUNO NÄO CÂLCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e BRUNO NÄO CALCICO
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou
média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave
ondulado e ondulado.
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Distribuiçào geogrófica — A maior parte da ârea ocupada por esta associaçâo localiza-se na zona fisiogrâfica do Sertâo, situando-se apenas uma menor ârea
na zona do Agreste. Nesta ultima ocupa trechos ao norte de municipios de Jataûba, Brejo da Madré de Deus, Sta. Cruz do Capibaribe e Taquaritinga do Norte.
No Sertâo, os municipios de Floresta, Itacùruba, Belém de Sâo Francisco e Cabrobó, têm grandes partes do total de suas areas ocupadas por esta unidade. Em
menor proporçâo ocorre também, nos municipios de Petrolina e Sta. Maria da
Boa Vista, ocupando areas em torno dos cursos inferiores de alguns riachos e
rios.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçao — Os solos desta associaçao foram avaliados numa proporçâo de 50%, 30% e 20%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. Em gérai o segundo
componente ocorre mais nos topos das elevaçôes. Os demais distribuem-se no
restante da ârea.
Inclusôes — Destacam-se as seguintes:

j

a)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caat.inga hiperxerófila releva piano e
suave ondulado;
b) VERTISOL fase caatinga hiperxerófila releva piano e suave ondulado;
c) PLANOSOL SOLÖDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;
d) SOLOS ALUVIAIS EUTRÖFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
e) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
f)

REGOSOL EUTRÖFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

g) PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
h) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média /05e caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado; e
i) AFLORAMENTOS DE ROCHA.
60 — NC9 — Associaçao de: BRUNO NÄO CALCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçao geogrdfica — Esta associaçao ocorre unicamente na zona do
Sertâo do Alto Moxotó, onde ocupa quase todo o municfpio de Sertânia e estendendo-se por Custódia e Ibimirim.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçao — Os solos desta
associaçao foram avaliados numa proporçâo de 50%, 30% e 20%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. O ultimo componente ocorre normalmente nas partes mais'baixas e terços inferiores de encosta. Os demais
distribuem-se por toda a ârea.
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Inclusöes — Podem ser destacadas as seguintes:
a) PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;
b) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
c) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
d) REGOSOL EUTRÖFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano; e
e) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
61 — PL1 — PLANOSOL SOLöDICO com A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Com um total de oito (8) areas, distribuidas pelas partes de cotas mais baixas da zona do Agreste, esta unidade de mapeamento
abränge um grande numero de municipios e segue a direçâo gérai de alguns vales
de rios, principalmente os do rio Una e vârios afluentes dos rios Ipanema, Ipojuca e Capibaribe.
Inclusöes — Como inclusöes principals destacam-se:
a) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou
média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
b) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
c) REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave •ondulado;
d) BRUNOS NÄO CALCICOS fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado. Esta inclusâo tem sua ocorrência Kmitada aos municipios de Surubim, Sta. Maria do Cambucâ e Sta. Cruz do Capibaribe.
Inclusöes menos importantes ocorrem entre os municipios de Gravatâ e
Passira e dizem respeito as unidades:
d) VERTISOL fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado;
e) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila relevo suave onlado;
e) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; e
f)

BRUNO NÄO CALCICO fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado. Além destes, podem ser citados perfis de PLANOSOL EUTRÓFICO com argua de atividade alta fase caatinga hipoxerófila relevo
suave ondulado.

62 — PL2 — Associaç'âo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e
rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e
AFLORAMENTOS DE ROCHA.
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Distribuicäo geogrdfica — Öcorrendo unîcamente lias partes de cotas maïs
baixas do Agreste, esta associaçâo segue, também, a direçâo de alguns rios ou riachos como Ipojuca, Capibaribe e Quixaba. Nestas condiçôes, distribuem-se em
estreita faixa que se estende do municîpio de Bezerros ao de Sâo Caetano; em
outra faixa que se dispôe em torno de municïpios de Toritama; uma terceira e
quarta no municîpio de Iati e oeste de Saloâ; e uma pequena ârea no limite norte
dos municipios de Bezerros e Gravatâ.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçâo — Estimativamente a proporçao em que se ehcontram os componentes desta associaçâo é da
ordern de 45%, 40% e 15%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro
componentes.
De modo gérai, no arranjamento dos componentes dentro da associaçâo, os
Afloramentos de Rocha ocupam ora os leitos dos rios e riachos, ora aparecem
bem evidenciadas nas cotas mais elevadas da ârea. O primeiro e segundo componentes ocorrem em posiçôes mais ou menos idênticas, mas por vezes o primeiro destaca-se nas âreas rebaixadas e de relevo mais suave.
Inclusôes — Como inclusôes destacam-se reduzidas âreas de:
a) REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado;
b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖFICO
textura média cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado (no caso o relevo é quase da classe ondulado);

c) VERTISOL fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave
que ocorre a leste do municîpio de Toritama;

ondulado,

d) PLANOSOL EUTRÖFICO argila de atividade alta fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; e
e) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado.
63 — PL3 — Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado e BRUNO NÄO CÂLCICO vértico /«5e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
Distribuicäo geogrâfica — Distribui-se em duas âreas na zona do Agreste.
Uma das âreas situa-se nos limites dos municipios de Caruaru, Bezerros e Riacho
das Almas, ficando a outra nos municipios de Ver tentes e Frei Miguelinho.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçâo — Estimativamente é de 65% e 35% a proporçao em que o primeiro e segundo componentes
participam desta associaçâo. O primeiro componente quase sempre ocorre nas
âreas mais rebaixadas e suaves de cotas mais baixas aparecendo, o segundo componente, nos topos e encostas de suaves elevaçôes..
Inclusôes — Como principals inclusôes destacam-se:
a)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

b) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
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c) REGOSOL EUTRÖFICÓ fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondiilado; e
d) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado.
64 — PL4 — Associaçâo de: PLANOSOL SOLÖDICO cöm A fraco fase caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e BRUNO NÄO CÂLCICO fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado
e SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa
e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo
ondulado e forte ondulado.
Distribuiçao geogrdfica — Distribui-se em uma unica area na zona do Agreste, ocupando grande parte, do municipio de Passira até os limites com o municipio de Salgadinho.
Proporçâo e arranjamento dos component es na associaçâo — Estimativamente os componentes desta associaçâo foram avaliados numa proporçâo de
50%, 30% e 20%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro compoNo arranjamento dos componentes desta associaçâo, o Pianosol Solódico
com A fraco ocupa as areas mais baixas de relevo suave; os Solos Litólicos Eutróficos, aparecem, principaîmente, nos limites de Passira com Salgadinho; e
finalmente, o segundo componente, Bruno Nào Câlcico, estende-se pelas encostas e topos de elevaçôes de relevo ondulado e forte ondulado.
Inclusôes — Destaca-se como principal inclusâo a seguinte:
a) VERTISOL fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado. Ocorrem também;
b) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
c) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado; e
d) PLANOSOL EUTRÓFICO argila de atividade alta fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
65 — PL5 — Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga
hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caaiinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Ocorre na zona do Sertâo do Moxotó seguindo
a direçâo gérai do rio Ipanema e alguns de seus afluentes. Esta associaçâo
ocupa, parcialmente, âreas ao sul dos municipios de Buique, Venturosa e Pedra
e os limites dos municipios de Aguas Belas, Tupanatinga e Itaiba, onde avança
para oeste. Acompanha também o fundo do vale do Alto Ipojuca, no municfpio
de Pesqueira, zona do Agreste.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Estimativamente a proporçâo destes solos na associaçâo é de 65°/o e 35%, respectivamente
para o primeiro e segundo componentes. Ainda que nâo exista uma toposseqiiência bem definida para sua ocorrência, o primeiro componente parece ocupar
geralmente as partes de cotas mais baixas.
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ïnctusöes — Como principais inciusóes destacam-sè:
a) REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondülado;
b) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
c) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado e ondülado. Podem ser citados ainda as seguintes:
d)

BRUNO NÄO CÄLCICO vértico fase pedregosa caatinga
relevo piano e suave ondulado;

hiperxerófila

e) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e
suave ondulado;
f)

PLANOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;

Nas proximidades de Japecanga (no munici'pio de Pedra), encontramse pequenas inclusöes de:
g) VERTISOL fase caatinga hipoxerófüa relevo piano e suave

ondulado.

66 — PL6 — Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga
hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e
AFLORAMENTOS DE ROCHA.
Distribuiçao geogrdfica — Ocorre nas zonas do Sertäo do Moxotó e Sertâo
do Alto do Moxotó, nos limites de Arcoverde com Sertânia (seguindo a direçâo
do Riacho do Mei) e ainda no municipio de Buique, seguindo a direçâo do Alto
Ipanema e alguns de seus afluentes.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Estimativamente a proporçâo destes solos na associaçâo é de 45%, 35% e 20%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes.
0 primeiro componente sempre ocorre nas âreas mais rebaixadas onde,
por vezes, também ocorrem os Afloramentos de Rocha. De modo gérai porém,
os dois Ultimos componentes ocupam os sopés das elevaçôes.
Inclusöes — Como inclusôes principais merecem destaque:
a)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
'

b)

BRUNOS NÄO CÄLCICOS fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo
suave ondulado (tal inclusào nâo se constata nos municipios de Pesqueira e Poçâo). Podem ser mencionadas ainda:

c) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado; e
d) PLANOSOL EUTRÓFICO argila de atividade alta fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
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67 — PL7 — Àssociaçâo de: PLÂNOSOL SOLODÏCÔ com À fraco fase caalinga
hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e BRUNO NÄO CÂLCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave
ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura
arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
Distribuiçâd geogrâfica — Ocorre em duas areas na zona do Agreste. Uma
delas ocupa parte dos municipios de Taquaritinga do Norte e Sta. Cruz do Capibaribe e a outra compreende pequenos trechos dos municfpios de Pedra e Venturosa.
Proporçao e arranjamento dos componenles na àssociaçâo — Estimativamente os solos desta àssociaçâo ocorrem numa proporçao de 45%, 30% e 25%,
respectivamente para primeiro, segundo e terceiro componentes.
Inclusôes — Podem ser citadas reduzidas âreas de:
a)

AFLORAMENTOS DE ROCHA;

b)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila
lado; e

c)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila
suave ondulado.

relevo suave ondurelevo piano e

68 — PL8 — Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A moderado fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFICOS com A moderado textura arenosa e/ou média fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado e PODZÓLICO
VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta sub caducifólia relevo ondulado e forte ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Ocorre apenas em uma area da zona do Agreste, que tem seu inîcio nas proximidades da cidade de Bom Conselho, seguindo
em direçâo a Quebrangulo (Alagoas). Abränge parte dos municfpios de Bom
Conselho e Lagoa do Ouro.
Proporçao e arranjamento dos componentes na àssociaçâo — Os componentes desta associaçâo ocorrem numa proporçao estimativa de 50%, 30% e 20%,
respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. O primeiro
componente situa-se nas âreas mais rebaixadas e de retevo suave ondulado, enquanto que o segundo e terceiro silo encontrados nas partes mais altas, com
relevo ondulado e forte ondulado.
Inclusôes — Destacam-se as seguintes:
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a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
orto fase floresta sub caducifólia relevo ondulado e forte

EUTRÓFICO
ondulado;

b)

PLANOSOL EUTRÓFICO argila de atividade alta fase floresta caducifólia relevo suave ondulado;

c)

REGOSOL EUTRÓFICO fase floresta caducifólia
do; e

d)

SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta subcaducifólia
vârzea relevo piano.

relevo suave ondulade

69 — PL9 — Associaçào de: PLÂNÔSOL SÖLóDlCÓ com Â moderado fase jipresta caducifólia relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EÜTRÓFICOS com A moderado textura arenosa e/ou média fase p-jdregosa e rochosa floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHA.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçâo ocorre na zona do Agreste entre os municîpios de Bonito e Correntes, abrangendo também pequenos trechos
dos municîpios de Panelas, Cupira e Lagoa do Ouro.
Proporçâo e arranjamento dos coinponentes na associaçâo — Estimativamente a proporçâo dos componehtes desta associaçâo é de 55%, 30% e 15%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. O primeiro
componente ocorre nas partes de cotas mais baixas e relevo suave ondulado. Os
dois restantes distribuem-se por toda ârea.
Inclusôes — Ocorrem pequenas âreas de:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO corn
A proéminente e moderado fase floresta sub caducifólia relevo ondulado
e forte ondulado; '

b)

PLANOSOL EUTRÓFICO argila de atividade alta fase floresta
fólia relevo suave ondulado;

c)

SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS /«5e floresta caducifólia de vàrzea relevo piano; e

d)

REGOSOL EUTRÓFICO fase floresta
do.

caducifólia

relevo suave

caduci-

ondula-

70 — PL10 — Associaçâo de: PLANOSOL SOLÓDICO com A moderado fase •caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média
fase pedr'egosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHA.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçâo ocorre na zona do Agreste em
duas âreas distribuidas, principalmente, pelos municîpios de Bom Jardim, Joâo
Alfredo e Caruaru (proximidade de Fazenda Nova).
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — Os componentes desta associaçâo participam com uma proporçâo estimativa de 45%, 35%
e 20%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. O primeiro componente ocorre nas partes mais baixas e os dois restantes distribuemse por toda a ârea.
Inclusôes — Como inclusôes podem ser citadas:
a)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila
de Fazenda Nova);

relevo piano (ârea

b)

BRUNO NÄO CALCICO planossólico fase floresta caducifólia
suave ondulado e ondulado (ârea de Joâo Alfredo);

relevo

c)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; e
d) PLANOSOL EUTRÓFICO com argila de atividade alta fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
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71 — Cel — Àssociaçâo de: CAMBISÓL EUTRÓFICÓ latossólico com À fracô
textura média fase floresta subcaducifólia
relevo forte
ondulado
substrato granito e SOLOS LITÓLITOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura argilosa fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso.
Distribuiçao geogrdfica
da ârea de Triunfb.

— Esta associaçào de solos ocorre na parte alla

Proporçao e arranjamento
dos componentes na associaçào — Estào os solos que compöem esta associaçào numa proporçao avaliada em 70% e 30%, respectivamente para o primeiro e segundo componentes. Os Solos Litólicos ocorrem nas partes mais altas e o primeiro componente distribui-se pelas encostas
normalmente.
Inclusöes

— Podem ser mencionadas pequenas âreas de:

a)

AFLORAMENTOS DE ROCHA;

b)

SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo
perenifólia de vârzea relevo piano;

c)

PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICÓ orto fase floresta subcaducifólia relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso; e

d)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A moderado fase floresta
cifólia relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso.

e floresta

cadu-

72 — Ce2 — Associaçào de: CAMBISÓL EUTRÓFICÓ latossólico com A fraco
textura média fase floresta caducifólia relevo forte ondulado substrato granito e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura
arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICÓ orto fase caatinga
hipoxerófila
relevo ondulado s forte ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçào ocorre na zona do Alto Pajeû
nos limites com o Estado da Paraiba (serra da Baixa Verde), abrangendo trechos dos municipios de Triunfo, Flores e Carnaiba, bem como uma pequena serra (serra da Peroba) dentro da zona do Sertâo Central, entre os municipios de
Floresta e Mirandiba.
Proporçao e arranjamento
dos componentes na associaçào — O primeiro
componente ocupa 50% da area da associaçào e os restantes 50% sâo ocupados,
em partes iguais, pelos dois Ultimos componentes. O Cambisol Eutrófico latossólico relaciona-se com as encostas e topos de elevaçôes menos ï'ngremes, enquanto que os Solos Litólicos Eutróficos ocorrem nos trechos mais erodidos e
partes mais acidentadas. O ultimo componente relaciona-se com as âreas de cotas em torno de 500 métros, onde o relevo é pouco dissecado.
Inclusöes
a)
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— Pode-se mencionar:

AFLORAMENTOS DE ROCHA.

73 — Ce3 — CAMBISÓL EUTRÖFICO latossólico com Â fraco textura média
fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato granito.
Distribuiçao geogrâfica — Esta unidade de mapeamento localiza-se na zona do Sertâo do Araripe, abrangendo pequena area dentio do municfpio de Ouricuri.
Inclusöes — Destacam-se as seguintes:
a)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado;

b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖFICO
textura média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado;

c)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado; e

d)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave
ondulado.

74 — VI — VERTISOL fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Esta unidade foi mapeada a noroeste do municipio de Surubim (zona do Agreste) e em vârios pontos próximos ao sopé da chapada do Araripe (zona do Sertâo do Araripe). nos municfpios de Araripina, Ouricuri e Bodocó.
Inclusöes — Podem ser mencionadas:
a)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS textura arenosa e/ou média fase
pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado;

b)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; e

c)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
textura média fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado .

75 — V2 — VERTISOL fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Esta unidade de mapeamento ocorre na zona do
Agreste, compreendendo pequenos trechos dos municfpios de Gravatâ, Passira,
Caruaru e Cachoeirinha e na zona do Sertâo do Araripe (extremo norte), nos limites com o Estado do Cearâ, abrangendo uma ârea continua no municipio de Cedro, com pequeno trecho penetrando no municipio de Serrita.
Inclusöes — Destacam-se as que se seguem:
a)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS fase pedregosa e
rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado;

b)

AREÎAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hipoxerófila
piano e suave ondulado;

relevo
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c)

PLANOSÓL SÓLÓDICÖ fase caatinga hipoxerófila relevo piano e süave
ondulado; e

d)

BRUNO iVÄO CALCICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado .

76 — V3 — Associaçào de: VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano e
suave ondulado e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçâo geogrâfica — Zona do Sertâo do Sâo Francisco. Compreende
duas pequenas areas no munici'pio de Petrolândia, abrangendo areas rebaixadas de
vales de dois pequenos afluentes do rio Sao Francisco.
Proporçào e ananjainento dos componentes na associaçào — Distribuem-se
numa proporçào avaliada em 60% de Vertisol e 40% de Solonetz Solodizado, estando este ultimo componente normalmente relacionado com as partes mais
baixas e areas que constituem ligeiras depressöes.
Inclusöes — Säo mais importantes as seguintes:
a)

AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila
levo piano e suave ondulado;

b)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÖFICOS fase
piano;

c)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa
hiperxerófila relevo suave ondulado: e

d)

BRUNO NÄO CÄLCICO fase caatinga hiperxerófila
ondulado.

caatinga

hiperxerófila
e rochosa

re-

relevo
caatinga

relevo piano e suave

77 — SSÎ — SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase
caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

pedregosa

Distribuiçâo geogrâfica — Ocorre unicamente numa pequena ârea situada
no municipio de Flores, em sua parte centro-oeste, dentro da zona do Sertâo do
Alto Pajeû.
Inclusöes — Podem ser mencionadas as que se seguem:

78
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a)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado;

b)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado; e

c)

BRUNO NÂO CALCICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

SS2 — Associaçào de: SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada
fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado
e BRUNO NÄO CÄLCICO vértico fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com
A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

Distribuiçào geogrâfica — Esta associaçâo ocorre em duas areas, uma localizada na zona do Agreste, ocupando parcialmente trechos dos municipios de Jataüba, Brejo da Madré de Deus e Sta. Cruz do Capibaribe e a outra, localizada na
zona do Sertâo do Sâo Francisco e abrangendo trechos do municipio de Orocó,
no vale do rio da Bri'gida.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçâo — Os componentes desta associaçâo foram avaliados numa proporçao de 40%, 35% e 25%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. O Solonetz Solodizado distribui-se pelas partes mais baixas, âreas abaciadas e terços inferiores
das encostas. O Bruno Nâo Câlcico vértico ocorre nas partes mais altas, terços
superiores de elevaçôes e esta mais relacionado com biotita-gnaisse e biotita-xisto.
Os Solos Litólicos Eutróficos distribuem-se pelas âreas mais erodidas e também
com relevo ondulado.
Inclusôes — Podem ser destacadas as seguintes:
a) PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
b) REGOSOL EUTRÓFICO /«5e caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
c)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila
piano;

relevo

d) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado; e
e)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

79 — SS3 — Associaçâo de: SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada
fase caatinga hiperxerófila relevo piano e SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONÄRIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.
Distribuiçào geogrâfica — Esta associaçâo ocorre unicamente na zona do
Sertâo do Sâo Francisco onde ocupa ârea localizada no municipio de Sta. Maria
da Boa Vista, em sua parte sul, proximo à margem do rio Sào Francisco.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçâo — Os componentes desta associaçâo ocorrem numa proporçao de 50%, 30% e 20%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. O Solonetz Solodizado
ocorre nas partes mais baixas planas ou abaciadas. O segundo components relaciona-se com os restos de recobrimento pedimentar que sâo encontrados na ârea.
Os Solos Litólicos Eutróficos foram constatados nas partes mais erodidas, em
relevo suave ondulado e ondulado.
Inclusôes — Destacam-se as seguintes:
a)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila
piano;

relevo
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b)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófita
ve ondulado;

relevo piano e sua-

c)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado; e

d)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

80 — SM — SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES textura indiscriminada
fase relevo piano.
Distribuiçao geogràfica — Esta unidade de mapeamento ocorre na zona do
Litoral e Mata, abrangendo trechos da baixada litorânea ao longo da costa do Estado, próximos à desembocadura dos cursos d'âgua e compreendendo âreas de vârios municïpios.
Inclusöes — Pequenas âreas de:
a)

AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS fase floresta perenifólia de restinga e campo de restinga relevo piano; e

b)

SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS fase campo de vdrzea
relevo piano.

81 — HG — Associaçâo de: SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase -campo de vdrzea e floresta perenifólia ds vdrzea relevo
piano e SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS fase
campo de vdrzea relevo piano.
Distribuiçao geogràfica — Zona do Litoral e Mata. Esta associaçâo apresenta maior extensâo no municipio de Goiana, margeando o rio do mesmo nome,
além de duas pequenas e estreitas faixas no municipio de Rio Formoso e Sào José
da Coroa Grande, compreendendo âreas planas de vârzeas de pequenos riachos
que desaguarn no oceano.
Proporçào
Indiscriminados
Solos Orgâr.icos
nas partes mais

e arranjamento dos component es na associaçâo — Os Solos Gley
sào prédominantes, numa proporçào de 80%, enquanto que os
compreendem os restantes 20% da associaçâo. Estes ocorrem
baixas, onde hâ rnaior acûmulo de matéria orgânica.

Inclusöes — Podem ser mencionadas:
a)

SOLOS ALUVIA1S DISTRÓFICOS fase floresta
levo piano;

perenifólia

b)

SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo piano; e

c)

PODZOL HIDROMÓRFICO fase campo
lia de restinga relevo piano.

de restinga

82 — H P — PODZOL HIDROMÓRFICO fase campo
fólia de restinga relevo piano.

de restinga

de vdrzea re-

e floresta

e floresta

perenifó-

pereni-

Distribuiçao geogràfica — Esta unidade de mapeamento ocorre na baixada
litorânea compreendendo âreas nos municipios de Recife e Jaboatâo.
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Inclusöes — Como principals inclusöes nas areas desta unidade destacamse:
a)

SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS fase campo de vârzea relevo

piano;

b)

SOLOS ORGÂNICOS INDISCRIMINADOS /«se campo
piano;

relevo

c)

SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo

d)

SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS fase
relevo piano; e

e)

AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS fase floresta
ga e campo de restinga relevo piano.

floresta

de vârzea
piano;

perenifólia

de

perenifólia

vârzea

de restin-

83 — Al — SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase floresta perenifólia de vârzea relevo piano.
Distribuiçâo geogrâfica — Estes solos foram mapeados isoladamente na zona do Litoral e Mata, compreendendo apenas um pequeno trecho da vârzea do ribeirâo Botafogo no municipio de Igarassu.
Inclusöes — Como principals podem sei: citadas:
a)

SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS fase campo de vârzea relevo piano;

b)

SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS /«5e campo de vârzea relevo piano; e

c)

SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo

piano.

84 _ A2 — Associaçào complexa de: SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase floresta perenifólia de vârzea
relevo piano e SOLOS GLEY INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campo de vârzea e floresta perenifólia de vârzea relevo
piano e SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS fase
campo de yârzea relevo piano.
Distribuiçâo geogrâfica — Esta associaçào compreende os mais representativos trechos de vârzea que ocorrem na zona do Litoral e Mata, aparecendo
principalmente nos municfpios de Recife, Jaboatào, Cabo, Ipojuca e Sirinhaém.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçào — Sendo uma
associaçào complexa, nâo se pode fazer uma estimativa percentual para os componentes. No arranjamento verifica-se que os Solos Aluviais sâo encontrados
em partes com melhor drenagem; os Solos Gley Indiscriminados nas partes mais baixas sujeitas a periódicos encharcamentos; e os Solos Orgânicos aparecem em âreas muito mal drenadas com lençol freâtico geralmente à superficie
ou proximo a ela.
Inclusöes — Podem ser mencionadas:
a)

SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo piano; e
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b) PODZOL HIDROMÓRFICO fase floresta perenifólia de restinga e campo de
restinga relevo piano.
85 —• Ael — Associaçao de: SOLOS ALUVIAIS EUTRÖFICOS textura arenosa e/
ou média fase caatinga hiperxerófila releva piano e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçao se encontra na zona do Sertäo do Sâo Francisco, distribuida em pequenas e inûmeras faixas ao longo do
rio Sâo Francisco ou formando suas ilhas fluviais (com destaque a do municipio de Cabrobó). Estas faixas começam no municfpio de Petrolina, a oeste e
se estendem até o municîpio de Petrolândia.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçao — A proporçâo
dos componentes desta associaçao foi avaliada em 70% para os Solos Aluviais
e 30% para o Solonetz Solodizado, que normalmente ocorre em partes mais
baixas, onde hâ acûmulo de sais.
Inclusôes — Podem ser mencionadas pequenas âreas de:
a) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
b) BRUNOS NÂO CALCICOS fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
c) VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
d) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
e) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado; e
f) SOLOS LITÓLICOS INDISCRIMINADOS fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.
86 — Ae2 — Associaçao complexa de: SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo piano e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo piano.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçao foi mapeada em varias partes
da zona do Sertâo, em pequenos trechos marginais dos rios Moxotó (entre Ibimirim e Inajâ), Pajeu (em S. José do Belmonte e ao su! de Floresta) e da Brfgida (em très faixas ao sul dos munici'pios de Bodocó, Exu e Granilo).
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçao — Tratando-se
de uma associaçao complexa, nâo se pode estimar o valor percentual para os componentes. Constata-se que o Solonetz Solodizado ocorre normalmente nas partes
mais baixas.. onde hâ maior acûmulo de sais.
Inclusôes — Podem ser mencionadas:
a) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
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b)

BRUNOS NÄO CÂLCICOS fase caatinga hiperxerófila
dulado;

relevo suave on-

c)

VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo* piano;

d)

SOLONCHAK fase caatinga hiperxerófila relevo piano; e

e)

SOLOS LITÓLICOS INDISCRIMINADOS fase catinga hiperxerófila relevo suave ondülado.

87 — Rdl — SOLOS LITÖLICOS DISTRÓFICOS com A fraco textura arenosa
fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso.
Distribuiçao geogrdfica — Estes solos ocupam dominantemente varias
serras compreendidas na bacia do Jatobâ, nas zonas do Sertâo do Moxotó e
Sertâo do Sâo Francisco.
Inclusöes

— Pode-se destacar:

a)

AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFTCAS fase caatinga hipoxerófila
levo suave ondülado e ondülado; e

b)

REGOSOL EUTRÖFICO fase caatinga hiperxerófila
dülado .

re-

relevo suave on-

88 — Rd2 — Associaçâo complexa de: SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS com
A fraco textura arenosa fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondülado e montanhoso e AREIAS QUARTZOSAS
DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondülado e
ondülado.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçâo ocorre entre as zonas fisiogrâficas do Sertâo do Alto Pajeû e Sertâo do Alto Moxotó. É representada por um
alinhamento de serras (serras Arara ou do Exu, Olho D'âgua, Vermelha e Mata
Grande), as quais servem de limite entre as citadas zonas fisiogrâficas bem
como dos vârios municipios confrontantes.
Proporçao é arranjamento dos componentes na associaçâo — Estando em
associaçâo complexa, nâo foi possivel se fazer uma estimatvia percentual para cada
um dos componentes. Os Solos Litólicos distribuem-se pelas partes mais altas,
com relevo forte ondülado e montanhoso e as Areias Quartzosas ocorrem nos vales e partes baixas das encostas.
Inclusöes — Destacam-se:
a)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila
ve ondülado;

relevo piano e sua-

b)

SOLONETZ SOLODZADO fase caatinga hiperxerófila

relevo piano; e

c)

BRUNOS NÂO CÂLCICOS fase caatinga hiperxerófila
dulado.

relevo suave on-

89 — Rel — SOLOS LITÓLICOS EUTRóFICOS com A fraco textura média fase
pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondülado e forte
ondülado.
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Distribuiçao geogrdfica — Esta unidade de mapeamento ocupa uma grande e continua ârea entre a serra do Triunfo e a chapada do Araripe, com muitos
trechos limitando com o Estado da Paraiba. Compreende vârios municipios das
zonas fisiogrâficas do Sertâo do Araripe e Sertâo Central, com pequena parte
penetrando na zona do Sertâo do Alto Pajeû.
Inclusôes — Sâo mais importantes as seguintes:
a)
b)
'

c)
d)
e)
f)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÖFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
BRUNOS NÄO CALCICOS fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado ë ondulado;
CAMBISOL EUTRÖFICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano; e
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO fase
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

90 — Re2 — Associaçao de: SOLOS L1TÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo
ondulado e forte ondulado e BRUNO NÄO CALCICO fase pedregosa
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS
INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila
relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçao geogrdfica — Esta associaçao esta localizada na zona do Sertâo do Araripe e abränge areas parciais dos municipios de Exu, Granito, Sitio dos
Moreiras, Serrita e Parnamirim.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçao — Os solos desta
associaçao foram avaliados numa proporçâo de 60%, 25% e 15%, respectivamente
para o primeiro, segundo e terceiro componentes. Os Solos Litólicos relacionamse com as partes mais acidentadas. O Bruno Nâo Câlcico situa-se nas areas de
biotita-gnaisse e biotita-xisto. O ultimo componente relaciona-se com os restos
de recobrimento pedimentar em areas de relevo piano e suave ondulado.
Inclusöes — Destacam-se as seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)
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SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
BRUNOS NÄO CALCICOS fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
CAMBISOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e
LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga'hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

91 _ R e 3 — Associaçào de: SOLOS LlTóLlCÓS ÈUTRÓFICOS com A moderado
textura arenosa e/ou média jase pedregosa e rochosa floresta caducifólia relevo forte ondulado e montanhoso e AFLORAMENTOS DE
ROCHA.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçào esta representada apenas por
uma area nos limites da zona do Agreste com a do Litoral e Mata, abrangendo
parte dos municipios de Panelas, Lagoa dos Ga tos, Sâo Bento do Sul e Cupira.
Proporcäo e arranjamenlo dos componentes na associaçào — Entre os componentes pode-se atribuir, estimativamente, uma pro.porçào de cerca de 50% para
cada componente, notando-se, com mais freqüência, no arranjamento/ estarem os
Solos Litólicos nas areas com relevo forte ondulado e montanhoso.
Inclusöes — Entre os solos inclusos nesta associaçào, destacam-se:
a)

PODZÖLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖFICü
com A proeminente textura argilosa fase floresta caducifóiia relevo ondulado e forte ondulado; e

b)

PLANOSOL SOLöDICO com A moderado fase floresta caducifóiia relevo piano e suave ondulado.

92 — Re4 — Associaçào de: SOLOS LITÓLICOS ÈUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e REGOSOL EUTRÓFICO
com fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado • e
PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçào ocorre na zona do Agreste, compreendendo uma faixa de sentido Oeste-Leste, que se encontra ao longo do vale
do médio Ipojuca, abrangendo trechos do municipio de Pesqueira e se estendendo até proximo ao municipio de Sâo Caetano.
Proporcäo e arranjamenlo dos componentes na associaçao — Na ârea ocupada por esta associaçao, pode-se avaliar uma 'proporcäo de cerca de 40%, 35% e
25%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. Nota-se
com mais freqüência que os Solos Litólicos ocorrem nas encostas, o Regosol nas
superficies mais aplainadas (menos susceptfveis à erosâo) e o Pianosol Solódico
nas partes mais baixas e fundos de vales.
Inclusöes — Pode-se destacar:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e

b)

SOLOS ALUVIAIS ÈUTRÓFICOS fase caatinga hipoxerófila
no.

relevo pia-

93 — Re5 — Associaçao de: SOLOS LITÓLICOS ÈUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa . /ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipaxerófila relevo forte ondulado e montanhoso e AFLORAMENTOS
DE ROCHA e FODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE
EUTRÓFICO textura média cascalhenta fase caatinga hipoxerófila
relevo forte ondulado.
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Ùîstribuiçao geogrâfica — Esta associaçao encontra-se distribuida disper"samente pelas zonas do Agreste e Sertâo. Abränge areas parciais dos seguintes
municîpios: Brejo da Madré de Deus, Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira, Alagoinha
e Venturosa, pertencentes a zona do Agreste; e dos municipios de Pedra, Buîque
e Âguas Belas na zona do Sertâo do Moxotó, Sâo José do Belmonte na zona do
Sertâo Central e Sïtio dos Moreiras na zona do Sertâp do Araripe.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçao — Estimativamente, pode-se considerar uma participaçâo da ordern de 40%, 30% e 30%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. No arranjamento, nota-se, na maioria das vezes, que os Solos Litólicos ocupam as encostas ou
mesmo os-topos correspondendo âreas mais secas; os Afloramentos de Rocha
ocorrem nas superficies mais inclinadas e mais expostas aos agentes de erosâo;
'o Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico ocorre nas partes que permitem maior retençâo de umidade (principalmente localizadas nas f rentes Este
e Sudeste).
Inclusöes — Pode-se mencionar:
a) REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado; e
b) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
9.4 — Re6 — Associaçao de: SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS corn A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa 'caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso e BRUNO NÄO CALCICO
planossólico fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso.
Distribuiçao geogrâfica — Esta unidade de mapeamento compreende apenas
uma area situada na zona do Agreste entre os municipios de Gloria de Goitâ, Vitória de Santo Antâo e Gravatâ, abrangendo grande parte da serra das Russas.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçao — Entre as duas
unidades que formam esta associaçao pode-se estimar suas participaçôes em cerca de 60% e 40%, respectivamente para o primeiro e segundo componentes. No
arranjamento dos solos verifica-se que o Bruno Nâo Câlcico planossólico ocupa
trechos de encostas, enquanto os Solos Litólicos ocorrem nas superficies mais inclinadas, mais susceptiveis à ercsâo c de aspectos mais secos.
Inclusöes — Destaca-se a que se segue:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO fase
floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado.

95 — Re7 — Associaçao de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS corn A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado e PLANOSOL SOLÓDICO A fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e
AFLORAMENTOS DE ROCHA.
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Distribuicäo geogrdßca — Esta associaçâo ocorre na zona do Agreste; abrangendo areas parciais dos. municîpios de Salgadinho, Surubim, Frei Miguelinho,
Riacho das Almas, Cumaru, Passira, Bezerros e Gravatâ.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçâo — Tentativamente pode-se avaliar uma participaçào da ordern dos 40%, 35% e 25°/o, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes, notando-se com mais freqiiência que o primeiro componente ocorre nas encostas, o segundo nas partes baixas dos vales e os Afloramentos de Rocha nas âreas mais inclinadas e expostas à
erosâo.
Inclusöes — Pequenas âreas de:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO jase
caatinga hipoxerófila e floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado; e

b)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila
lado.

relevo suave ondu-

96 — Re8 — Associaçâo de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado e REGOSOL EUTRÖFICO com
fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHA.
Distribuicäo geogrdfica — Esta associaçâo ocorre na zona do Sertâo do Araripe, situada na encosta sul-ocidental da chapada do Araripe e compreendendo,
parcialmente, âreas dos municfpios de Sftio dos Moreiras e Exu.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçâo — Os solos desta
associaçâo distribuem-se numa proporçao avaliada em 65%, 20% e 15%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. Os Solos Litólicos relacionam-se com as âreas de relevo ondulado e forte ondulado, enquanto que os
Afloramentos de Rocha ocorrem nas partes mais inclinadas. O Regosol Eutrófico
distribui-se pelas âreas de relevo suave ondulado.
Inclusöes — Destacam-se as seguintes:
a)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hipoxerófila relevo piano;

b)

VERTISOL fase caatinga hipoxerófila
lado;

c)

BRUNOS NÄO CÂLCICOS fase caatinga hipoxerófila
dulado e ondulado;

d)

CAMBISOL EUTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila
lado e ondulado;

e)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila
suave ondulado; e

f)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO fase
caatinga hipoxerófila relevo ondidado e forte ondulado;

g)

LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado.

relevo suave ondulado

e ondu-

relevo suave on-

relevo suave ondureleVo piano e
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97 — Re9 — Associaçâo complexa de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A
fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga
hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso e AFLORAMENTOS
-DE ROCHA.
Distribiiiçao geogrâfica — Esta associaçâo domina em muitas encostas de
elevaçôes, ou abrangendo totalmente pequenas serras isoladas. Ocorre muito dispersamente em um grande numéro de munici'pios, principalmente na zona do Agreste e no limite desta com a zona do Sertâo, nas zonas do Sertâo do Moxotó, Sertäo
do Alto Moxotó e nos limites entre as zonas do Sertâo Central e Sertâo do Alto
Pajeü, proximo à divisa com o Estado da Paraiba.
Proporçao e arranjamento dos •componentes na associaçâo — Normalmente
o arranjamento destes solos é complexo, nâo sendo possivel avaliar a proporçao
dos componentes na associaçâo.
Inclusöes — Podem ser mencionadas:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖFICO fase
caatinga hipoxerófila relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso; e

b)

REGOSOL EUTRÖFICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

98 — RelO — Associaçâo complexa de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A
fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga
hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso e AFLORAMENTOS DE ROCHA.
Distribuiçâo geogrâfica — Esta associaçâo abränge uma grande quantidade
de elevaçôes q*:e ocorrem dispersamente por toda zona fisiogrâfica do Sertâo, por
vezes formando um grupo de inselbergues ou compreendendo alinhamentos de
serras, ou ainda, ocorrendo em encostas geralmente escarpadas e rochosas de
serras. Na zona do Agreste apenas em pequeno trecho de serra foi mapeada esta
associaçâo (serra do Jacararâ), no municipio de Jataûba. Na zona do Sertâo é
grande o numero de munici'pios (quase todos) onde esta associaçâo foi mapeada.
Proporçao e arranjamento dos componentes na associaçâo — Era face do
arranjamento complexo em que sâo encontrados estes solos, nâo se pode avaliar
a proporçao dos componentes na associaçâo, havendo areas em que predominam
os Solos Litólicos e em outras os Afloramentos de Rocha sào prédominantes.
Inclusöes — Podem ser destacadas pequenas âreas de:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO
.fase caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado;

b)

BRUNO NÄO CALCICO fase caatinga hiperxerófila
forte ondulado; e

relevo ondulado e

c)

REGOSOL EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila
lado e ondulado.

relevo suave ondu-

99 — REdl — Associaçâo de: REGOSOL DISTRÓFICO com fragipan fase floresta
subcaducifólia relevo ondulado e forte ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHA e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média cascalhenta fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado.
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Distribuiçào geogrâfica — Esta associaçâo se acha representada apenäs por
uma pequena area no municfpio de Tacaratu, na zona do Sertâo do Säo Francisco.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçâo — A proporçâo
destes solos na associaçâo é de 5O°/o para o Regosol Distrófico, 25% para o Afloramentos de Rocha e 25% para o ultimo componente. Estes solos ocorrem em
toda ârea sem uma distribuiçào preferencial no arranjamento.
Inclusöes — Destacam-se as seguintes:
a)

SOLOS LITÖLICOS INDISCRIMINADOS fase floresta caducifólia
ondulado e forte ondulado;

b)

AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS /05e floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e

c)

REGOSOL DISTRÓFICO sem fragipan fase floresta sub caducifólia
suave ondulado e ondulado.

100 — REd2 — REGOSOL DISTRÓFICO com fragipan fase caatinga
relevo suave ondulado.
Distribuiçào geogrâfica — Esta unidade de mapeamento
superficie aplainada da zona do Agreste, compreende trechos
Garanhuns, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Jupï e Sâo Bento
do Sertâo do Moxotó esta associaçâo ocorre em uma pequena
de Bufque.
Inclusöes

relevo

relevo

hipoxerófila

ocupa uma grande
dos munici'pios de
do Una. Na zona
area no municîpio

— Säo mais importantes as seguintes:

a)

REGOSOL DISTRÓFICO sem fragipan /05e caatinga hipoxerófila
suave ondulado;

relevo

b)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média /05e caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado;

c)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado;

d)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado;

e)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado;

f)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hipoxerófila relevo piano; e

g)

AFLORAMENTOS DE ROCHA.

101 — REd3 — Associaçâo de: REGOSOL DISTRÓFICO com fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e PODZÓLICO VERMELHO
AMARELO abrüptico plinthico textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e PLANOSOL SOLÓDICO com A
fraco fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.
Distribuiçào geogrâfica — Esta associaçâo ocorre na zona do Agreste, cornpreendendo também uma extensa e continua ârea aplainada que abränge parcialmente âreas dos munici'pios de Ibirajuba, Lagêdo, Jupi, Calçado, Canhotinho, Angelim, Sâo Joâo e Garanhuns.
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Proporçào e arranjamento dos componentes ua associaçâo — Tentativamente
pode-se avaliar a participaçâo dos très componentes desta associaçâo na ordem de
40%, 35% e 25%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes.
Quanto ao arranjamento, nota-se com mais freqiiência que o primeiro componente
ocorre nos topos das elevaçôes; o segundo distribui-se nos trechos mais elevados e
o terceiro se situa nas partes baixas dos vales dos principais cursos d'âgua da area.
Inclusöes — Podem ser destacadas:
a)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÖFICOS e DISTRÓFICOS fase caatinga hipoxerófila relevo piano;

b) REGOSOL DISTRÖFICO sem fragipan fase catinga hipoxerófila relevo
suave ondulado;
c) SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFICOS e DISTRÖFICOS fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
d) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado; e
e) AFLORAMENTOS DE ROCHA.
102 — REel — REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga hipoxerófila
relevo suave ondulado.
Distribuiçao geogrdfica — Esta unidade de mapeamento compreende grandes
extensöes, notadamente na zona do Agreste, onde abränge parte dos munici'pios de
Surubim, Bezerros, Caruaru, Sâo Caetano, Jurema, Panelas, Cachoeirinha, Sâo Bento do Una, Sanharó e Pesqueira; na zona do Sertâo do Moxotó, onde figuram areas
dos munici'pios de Itaiba, Tupantinga, Bufque e Pedra; e na zona do Sertâo do
Alto Pajeü, onde ocorre uma reduzida area desta unidade, no municfpio de Itapetim.
Inclusöes — Sâo mais importantes as seguint.es:
a)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondula
do e ondulado;

b)

SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado;

c) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado;
d) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
e) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO fase
caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
f)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hipoxerófila relevo piano; e

g) REGOSOL EUTRÓFICO sem fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo
suave ondulado.
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103 — RËe2 — Âssociaçâo de: REGOSÓL EÜTRÓFICÓ com fragipan fase caàtinga
hipoxerófila releva suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÖLICOS
EUTRÖFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHA.
Distribuiçào geogrâfica — Esta âssociaçâo abränge grandes extensôes principalmente na zona do Agreste, onde compreende parte de um grande numero de
municîpios. Encontra-se também na zona do Sertâo do Moxotó (nos limites com
a zona do Agreste) e no extremo norte da zona do Sertâo do Alto Pajeû.
Proporçao e arranjamento dos componentes na âssociaçâo — De maneira
estimativa, pode-se considerar a participaçâo dos componentes desta associaçào
com cerca de 50%, 30% e 20% respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro
componentes. Quanto ao seu arranjamento, nota-se geralmente que o primeiro
componente ocupa os topos ou terços superiores das encostas, os Solos Litólicos
ocorrem nas encostas com maiores declividades e trechos mais susceptfveis à erosâo e os Afloramentos de Rocha em partes diversas mais sujeitas ao intenso trabaIho erosivo, principalmente em Iocais mais fngremes.
Inclusôes — Destacam-se as que se seguem:
a) PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
b) REGOSOL EUTRÓFICO sem fragipan fase caatinga hipoxerófila relevo
suave ondulado e ondulado;
\
c) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado;
d) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hipoxerófila relevo piano;
e) PODZÓLICO VERMELHO AMARELO fase floresta caducifólia
ondulado e forte ondulado; e
f)

relevo

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO fase
caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado.

104 — REe3 — Associaçâo de: REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga
hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média
cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou
média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte
ondulado e montanhoso.
Distribuiçào geogrâfica — Ocorre predominantemente na zona do Sertâo do
Moxotó, abrangendo parte dos municfpios de Arcoverde, Pedra, Buique, Tupanatinga, Ibimirim. Pequena ârea pénétra na zona do Sertâo do Alto Moxotó, pelo
municïpio de Arcoverde. Ocorre também na zona do Agreste, em uma ârea localizada entre os municîpios de Belo Jardim e Brejo da Madré de Deus.
Proporçao e arranjamento dos componentes na âssociaçâo — Nesta associaçâo, pode-se atribuir a cada um dos componentes uma participaçâo avaliada em
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cérca de 35%, 35% e 30%, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro
componentes, notando-se com mais freqüência que o primeiro componente ocupa
as partes menos acidentadas (principalmente nos topos), o segundo nas encostas
ligeiramente mais ümidas, e os Solos Litólicos nos trechos mais inclinados e/ou
mais sujeitos à erosâo.
Inclusöes — Podem ser mencionadas as que se seguem:
a)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

b)

REGOSOL EUTRÖFICO sem fragipan fase caatinga hipoxeró(ila relevo
suave ondulado e ondulado;

c)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hipoxerófila relevo piano e suave ondulado;

d)

AFLORAMENTOS DE ROCHA;

e)

AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hipoxerófila relevo
suave ondulado; e
SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hipoxerófila relevo
piano.

f)

105 — REe4 — Associaçâo de: REGOSOL EUTRÖFICO com fragipan fase caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/oü média fase
pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e
ondulado e PLANOSOL SOLÓDICO com A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
f
Distribuiçâo geogrâfica — Esta associaçâo encontra-se mapeada nas zonas
do Sertâo do Moxotó e Sertào do Alto Moxotó, abrangendo parte dos municipios
de Inajâ, Itai'ba, Tupanatinga, Bui'que e Sertânia.
Proporçào e arranjamento dos componentes na associaçâo — Tentativamente avaliou-se a participaçào dos solos desta associaçâo em cerca de 35%, 35% e 30%,
respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. Quanto ao seu
arranjamento percebe-se, na maioria das vezes que o primeiro componente ocupa
os topos e terços superiores, os Solos Litólicos nos trechos mais erodidos (principalmente nas encostas mais declivosas) e o terceiro na partes baixas dos vales
e terços inferiores de elevaçôes.
Inclusöes — Merecem ciîaçâo rs seguintes:
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a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO fase
caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado;

b)

REGOSOL EUTRÓFICO sem fragipan fase caatinga hiperxerófila relevo
suave ondulado e ondulado;

c)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;

d)

BRUNOS NÄO CÂLCICOS fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;

e)
f)

AFLORAMENTOS DE ROCHA; e
SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo
piano,

1Û6 — REeS — Âssociaçâo de: RËGÖSÓL EÜTRÓFICÓ com fragipan fase caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHA e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçao geogrdfica — Esta âssociaçâo ocorre formando areas pequenas
e isoladas, localizadas nas seguintes zonas fisiogrâficas: Sertâo do Araripe, nos munici'pios de Araripina, Ouricuri e Serrita; Sertâo Central, no municîpio de Verdejante; e Agreste, entre os municîpios de Jataüba e Brejo da Madré de Deus.
Proporçao e arranjamento dos componentes na âssociaçâo — De maneira
aproximada, pode-se considerar uma participaçâo da ordem de 40%, 30% e 30%,
respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro componentes. Nota-se com
mais freqiiência que o primeiro componente ocorra nas superficies melhor drenadas (principalmente topos e encostas suaves), os Afloramentos de Rocha nos trechos mais fngremes ou mais expostos à erosâo, e o Solonetz Solodizado nas partes
baixas sujeitas a um maior acûmulo de sais.
Inclusôes — Podem ser citadas pequenas âreas de:
a)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;

b)

SOLOS LITÖLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;

c)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase
piano;

d)

REGOSOL EUTRÓFICO sem fragipan fase caatinga hiperxerófila relevo
suave ondulado; e

e)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

caatinga

hiperxerófila

relevo

107 — REeó — Associaçâo de: REGOSOL EUTRÓFICO com fragipan fase caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS INDISCRIMINADOS
CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase
pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçao geogrdfica — Esta âssociaçâo ocorre dispersamente compreendendo areas pequenas situadas na zona do Sertâo do Sâo Francisco, nos municipios
de Petrolina e Santa Maria da Boa Vista.
Proporçao e arranjamento dos componentes na âssociaçâo — Os solos desta
associaçâo foram avaliados numa proporçao de 50%, 30% e 20%, respectivamente
para o primeiro, segundo e terceiro componentes. O Regosol e o Solonetz Solodizado estâo relacionados com as rochas granfticas e gnâissicas, sendo que o Solonetz Solodizado ocorre nas partes mais baixas e terços inferiores de elevaçôes. O
segundo componente relaciona-se com as âreas onde hâ cobertura pedimentar sobre o embasamento do Pré-Cambriano.
Inclusôes — Podem ser mencionadas pequenas âreas de:
a)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
e suave ondulado;
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b)

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS fase pedregosa e rochosa caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

c) REGOSOL EUTRöFICO sem fragipan -fase caatinga hiperxerófila relevo
suave ondulado;
d) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
e)

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS /05e caatinga hiperxerófila relevo piano; e

f)

LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÖFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

108 — REe7 — Associaçào de: REGOSOL ËUTRÓFICO com fragipan fase caatinga
hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e AFLORAMENTOS
DE ROCHA e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.
Distribuiçao geogrâfica — Esta associaçào abränge apenas duas areas, uma
situada na zona do Sertâo do Araripe, no munici'pio de Araripina e a outra na
zona do Sertâo do Alto Moxotó, no munici'pio de Custódia.
Proporçâo e arranjamento dos componentes na associaçao — Os solos desta
associaçào estâo numa proporçâo avaliada em 40%, 30% e 30%, respectivamente
para o primeiro, segundo e terceiro componentes. O Regosol distribui-se pelas encostas (terços médios e inferiores das elevaçôes) enquanto que os Solos Litólicos
e Afloramentos de Rocha ocorrem nas partes mais acidentadas e mais erodidas.
Inclusöes — Podem ser destacadas as que se seguem:
a)

REGOSOL ËUTRÓFICO sem fragipan fase caatinga e hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

b)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e
suave ondulado;

c) PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
d) LATOSOL VERMELHO AMARELO ËUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
e)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE ËUTRÓFICO fase
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e

f)

VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

109 — REe8 — Associaçào de: REGOSOL ËUTRÓFICO com fragipan fase rochosa
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS
EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
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bïstrlbuiçao geogrâfica — Esta associaçâo possui a maior ârea mapeada nô
Estado. Ocorre na zona fisiogrâfica do Sertâo ocupando vastas extensôes nas zonas do Sertâo do Alto Moxotó, Sertâo do Alto Pajeü, Sertâo Central e parte leste
do Sertâo do Sâo Francisco, abrangendo um grande numéro de municipios.
Proporçào e arranjamento dos componentes na associaçâo — Estîmativamen
te, os solos desta associaçâo ocorrem mima proporçào de 55%, 25% e 20%, respectivamente para o .primeiro, segundo e terceiro componentes. Quanto ao seu
arranjamento, verifica-se que o Regosol distribui-se pelos topos, terços médios e
superiores das elevaçôes, enquanto que o Solonetz Solodizado ocorre nas partes
baixas e terços inferiores das encostas. As âreas mais acidentadas e mais erodidas sâo ocupadas normalmente pelos Solos Litólicos.
Inclusöes — Em se tratando de areas muito extensas em zonas semi-âridas,
verifica-se um grande numero de inclusöes conforme segue:
a) PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado;
b) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS fase •caatinga hiperxerófila relevo piano;
c) AFLORAMENTOS DE ROCHA;
d) BRUNO NÄO CÄLCICO fase caatinga hiperxerófila'relevo
lado;

suave ondu-

e) REGOSOL EUTRÓFICO sem fragipan fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
f)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO fase
caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

g) AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila rele
vo suave ondulado;
h) VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado; e
i)

SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.

110 — AMd — Associaçâo de: AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTRÓFICAS
fase relevo piano e PODZOL HlDROMÓRFICO fase campo de restinga e floresta perenifólia de restinga relevo piano.
Distribuiçào geogrâfica — Esta associaçâo distribui-se na zona do Litoral e
Mata em estreitas faixas sedimentäres arenosas ao longo da orla maritima.
Proporçào e arranjamenlo dos componentes na associaçâo — Pode-se avaliar, estimativamente, uma proporçâo da ordern de 55% e 45%, respectivamente
para o primeiro e segundo componentes. O primeiro componente em gérai ocorre no contato com a faixa proximo ao mar (ou em deposiçôes mais afastadas)
e o Podzol nos trechos mais para o interior e em partes mais baixas ou abaciadas.
Inclusöes — Podem ser mencionadas as seguintes:
a) SOLOS INDISCRIMINADOS DE MANGUES fase relevo piano;
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b)

SÓLÓS HIDRÖMÓRFICÓS INDISCRIMINADOS fase campo de vârzea
relevo piano;

c) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase floresta perenifólia de varzea relevo piano; e
d) AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS (DUNAS) fase relevo suave ondulado e ondulado.
111 — AQdl — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila
relevo suave ondulado e ondulado.
Distribuiçâo geogrdfica — Esta unidade de mapeamento possui a segunda
mais extensa area mapeada no Estado. Encontra-se principalmente na bacia do
Jatobâ, compreendendo partes das zonas do Sertâo do Moxotó e Sertâo do Sâo
Francisco, entre os municfpios de Petrolina e Bui'que, abrangendo areas parciais
destes e de outros municfpios, como o de Tacaratu, Inajâ, Ibimirim e Tupanatin
ga. Encontra-se também na zona do Sertâo Central, nos municipios de Sâo José
do Belmonte, Mirandiba e pequeno trecho de Serra Talhada.
Inclusöes — As areas destes solos sâo muito extensas e compreendem urn
grande numero de inclusöes, conforme relaçâo que se segue:
a)

SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;

b)

SOLOS LITÓLICOS INDISCRIMINADOS fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado, ondulado, forte ondulado e montanhoso;

c) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e
suave ondulado;
d) PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
e) BRUNO NÀO CALCTCO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado;
f)

VERTISOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano, suave ondulado e
ondulado;

g) LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;
h)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

i)

REGOSOL fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado; e

j)

AFLORAMENTOS DE ROCHA.

112 — AQd2 — Associaçâo de: AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado e AREIAS
;
QUARTZOSAS EUTRöFICAS com fragipan fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
Distribuiçâo geogrdfica — Esta associaçâo se acha representada por apenas
uma area localizada na zona do Sertâo do Sâo Francisco, municïpio de Petrolina.
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Proporçao e arranjamento dos componenies na associaçào — Estimativamerite, pode-se estabelecer uma participaçâo em cerca de 70% e 30°/o, respectivamente para o primeiro e segundo componentes. Quanto ao seu arranjamento, notase com mais freqiiência que o primeiro componente ocorre nas partes planas 'e
encostas suaves, enquanto que o segundo encontra-se nas partes localmente mais
baixas e em areas abaciadas onde nota-se restriçôes de drenagem.
Inclusôes — Podem ser mencionadas:
a)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÖF1CO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano;

b) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
c)

SOLOS LITÖLICOS INDISCRIMINADOS fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado;

d)

SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e sua
ve ondulado;

e)

SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

f)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave
ondulado; e

g) REGOSOL fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado.
113 — AQ — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS E EUTRÖFICAS fase caa-

tinga hiperxerófila relevo piano.
Distribuiçao geogrâfica — Estes solos foram mapeados isoladamente em
duas âreas na zona do Sertào do Säo Francisco, nos municîpios de Petrolina e
Itacuruba.
Inclusôes — Podem ser deslacadas pequenas âreas de:
a)

SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano;

b) SOLONETZ SOLODIZADO fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;
c) LATOSOL VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila relevo piano;
à)

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO textura média fase caatinga hiperxerófila

relevo piano;

e)

SOLOS LITÓLICOS INDISCRIMINADOS fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila fase relevo piano e suave ondulado;

f)

SOLOS INDISCRIMINADOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS EUTRÓFICOS fase caatinga hiperxerófila relevo piano e suave ondulado;

g)

PLANOSOL SOLÓDICO fase caatinga hiperxerófila
ondulado; e

h)

BRUNO NÄO CÄLCTCO ƒ<...
lado.

caatinga hiperxerófila

relevo piano e suave
relevo suave ondu-
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Linha I

ULITÖLICOS
cacîferas
ßarreiras
O ocorrência
mélia
(Arruda com imbuzeiro);
Bumélia
(capim-de-seda ou favori to). Na
Belas, aproxirnadamente
3bTh
Grumosols

LITÖLICOS
calcîferas
Barreiros
A ocorrência
melia
Arruda Cam. (imbuzeiro);
Bumelia
(capim-de-seda ou favorito), na
Belas ou aproximadaniente
3aTh
Grumusols

a

as

Se adaptam

ext rato
forageiras
as condiçôes

Adaptam-se
a
espesso
abacaxi (fig. 67),
abacaxi.
Solos
Apresenta-se
como
Ocorre ainda o BSwh'.
, Brejo da Madré de Deus, Lagoa do Ouio
e Cupira.
bem como
desde traços
800 a 1.180 métros.
, algodâo e cana-de-açucar.
como
estrato
forrageiras
as condiçôes

nâs

nâo

parte

partes

e

expesso
abacaxi.
abacaxi (fig. 67)
solos
Se apresenta
como tabebuia,
Ocorre ainda o BSw'h'.
e Brejo da Madré de Deus
com como
deste traços
800 a 1.800 métros.
e algodäo.
com

ex-

es-

cores
usada
présenta
aos da
extra-

âreas
usadas
apresenta
as da
estra-

As

A

pequena
subperenifólia
HIDOMÖRFICO
PL5-PLANOSOL
DISTRÓFICOS fase
suave ondulado e
suave ondulado e ondulado e ondulado;
a
palcialmente
MARINHAS fase
catinga
Tupantinga
piano e suave '

pequenas
subcaducifófia
HIDROMÖRFICO
PL5 — Associaçâo de: PLANOSOL
DISTRÓFICOS e EUTRÖFICOS fase
suave ondulado e ondulado e
suave ondulado e ondulado;
e

parcialmente
MARINHAS DISTRÖFTCAS fase
caatinga
Tupanatinga
piano
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