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1.

INTRODUCAO
O
presente documento ilustra as caracteristicas e a
distribuicao
dos solos de
uma area com
5.000 ha,
aproximadamente, relativa a P.U.O., compreendendo os Blocos
5, 26, 48, 50, 51 e 52.
0 estudo pedológico do Bloco 48 foi exposto no relatório
técnico do projecto executivo do primeiro loto de 125 ha.,
apresentado em abril passado e, portanto, nao incluido no
presente documento.
Neste
relatório
encontra-se
descrita a
metodologia
adoptada, sao apresentados os documentos cartograficos,.
estao relacionadas as unidades cartograficas e as classes
susceptiveis de utilisacao, além dos. comentarios sobre os
resultados analiticos de laboratório; a confrontacao entre
as exigências pedológicas das varias culturas previstas em
projecto e as caracteristicas relevantes dos terrenos
permitiu, além disso, a atribuicao das culturas especificas
a cada urn dos agrupamentos de solos identificados.
As pesquisas de campo e as sucessivas elaboracoes foram
efectuadas de acordo com as indicacöes contidas nos termos
de referenda anexos ao contracto estipulado em 02.02.1988,
entre
o
Ministério
dos
Assuntos
Exteriores
Italiano/Direccao
Geral
para
a
Cooperacao
ao
Desenvolvimento e a Bonifica S.p.A..
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2.

ASPECTOS GERAIS DA AREA
Clima
0
clima da zona, tipico clima
semi-arido seco, se
caracteriza
^>or
urn
regime pluviométrico
anual
de
variabilidade evidente, mas que, entretanto, nao inclui urn
periodo seco com ausencia total de chuva superior a 3 - 4
meses. 0 indice pluviométrico medio anual é de 554,40 mms;
o periodo de chuvosidade minima vai de junho a agosto, com
urn total de 19,79 mms, enquanto o mês mais chuvoso é
dezembro, com 105,20 mms.
A evaporacao potencial anual é de aproximadamente 1.377,70
mms, com indices mensais sempre superiores as chuvas;
esses indices muito elevados fazem com que seja necessario
o uso de irrigacao durante o ano todo, para se assegurar
uma boa produtividade das culturas.
0 regime térmico é moderado, com uma média de 23°C.
Muito elevados se revelam, entretanto, o regime de umidade
relativa, com uma média anual de aproximadamente 67%, e o
regime da velocidade do vento, com uma média anual de 2
m/s.
A radiacao solar expressa como relacao n/N (radiacao
.efetiva/radiacao potencial) tem indice baixo igual a 0,49.

Observacöes sobre a vegetacao
A vegetacao espontanea é representada, predominantemente,
por uma savana arboreo-arbustiva mais ou menos rarefeita.
Sobre as acumulacöes do Mananga e sobre as acumulacöes
fluviais recentes predominantemente arenosas prevalem as
formacÖes arbustivas espinhosas e euforbiaceas.
A
vegetacao herbacea mais difundida
é a graminacea
(Panicum, Setaria, Digitaria), nas ex-zonas de cultivacao
a vegetacao arbustiva é pouco desenvolvida e é representada
ainda por algumas arvores frutiferas e por bananeiras.
As margens das zonas mais deprimidas, a espécie dominante éa Acacia Xanthophloea; em outras zonas ha varias espécies
arbóreas como a Acacia Nigrescensis ou a Figueira Grande .

Geologia e morfologia
A area da pesquisa apresenta acumulacöes de diversos tipos,
i

3.
caracterizados
diversas.

por

natureza

e

épocas

de

formacoes

Nas posicöes mais elevadas, encontram-se os sedimentos
prevalentemen'te argilosos do
Mananga alto e do Mananga
baixo, caracterizados na base pela presenca de extratos de
cascalhos de potência variavel.
A altura desses extratos pedregosos, em relacao ao nivel
atual do Rio Incomati, varia de 30 a 60 metros no que diz
respeito ao Mananga alto, e de 10 - 25 metros no que diz
respeito ao Mananga baixo.
As acumulacoes do Mananga, que se encontram sobre rocha-mae
grosseira, sao castanho- amarelados, salinos, calcarios,
com alta porcentagem de Na+ e textura variavel entre
arenoso- argilosa e franco-arenoso-argilosa.
A formacao do Mananga é de uma época compreendida entre o
inicio (Mananga alto) e a metade
do Pleistocene.(Mananga
baixo) e é representada morfologicamente por "pedments" de
superficie lëvemente ondulada e de leve inclinacao.
A formacao do Mananga é difundida predominantemente no
Bloco 52, do qual ocupa quase totalmente a superficie, no
bloco
51 e, marginalmente, nos Blocos 5 e 26, nas
extremidades norte-ocidentais da area estudada.
Em alturas menos elevadas da formacao do Mananga, foram
encontradas acumulacoes mais
recentes, formadas entre o
inicio e a metade del Wurm; elas estao definidas como
acumulacoes
avermelhadas do pós-Mananga e formam terracos
de cor avermelhada a castanho-avermelhado,
geralmente em
contacto com terracos iluviais subjacentes e com as encosta
superiores. Estao localizados perto do Rio Incomati, no
Bloco 51, e sao constituidos por material coluvial muito
descarbonatizado
e transformado, derivados do Mananga
inferior.
0 Quaternario é representado por acumulacoes lacustres que
envolvem
a extremidade
setentrional da
area, e as
acumulacoes iluviais recentes dos rios Sabie e Incomati. Na
planicie
do
Rio
Incomati, encontram-se
acumulacoes
iluviais muito recentes, formadas no Olocene.
No que diz respeito aos depósitos lacustres, eles sao
constituidos predominantemente por
material fino, nao
calcarico, geralmente salino e tendencialmente sódico e
ocupam areas planas
ou lëvemente cöncavas, em posicöes
topograficas deprimidas; foram encontrados exclusivamente
no Bloco 26.
As
acumulacoes iluviais
recentes
concernem o nivel
fundamental da planicie dos Rios Sabie e
Incomati. Elas
sao caracterizadas, em geral, por
extratificacao muito

4.
acentuada e têm uma
composicao granulométrica variavel,
mas tendencialmente médio-grosseira; as areas próximas aos
rios
sao
constituidas,
geralmente, por
acumulacöes
predominantemente arenosas; essas
areas, difundidas em
todos os Blocos pesquisados, sao mais difundidas nos Blocos
5 e 26; as areas centrais da planicie, de morfologia
praticamente plana, sao constituidas por sedimentos de
textura de franca (prevalente nos Blocos 5, 26, 51 e 52) a
franco-limosa (prevalente no Bloco 50).

i

5.
2.

ESTUDO PEDOLOGICO

2.1

Metodologia

2:1.1

Interpretacao das fotografias aereas
Em funcao de uma interpretacao fotografica fisiografica,
realizada em estereoscopia em documentacao fotografica em
escala
1:18.000,
foram
individuadas
areas
com
caracteristicas morfológicas homogêneas.
Essas unidades morfológicas, transferidas oportunamente.
sobre urn fundo topografico
adequado as exigências do
lêvantamento (escala 1:10.000), foram delimitadas em funcao
dos seguintes parametros:
i

- forma
do relevo
(declive;
direcao
transversal do relevo superficial);

longitudinal

e

- posicao topografica (altitude relativa; exposicao);
. - forma e densidade da reticula de drenagem superficial;
- vegetacao natural e uso prevalente do solo;
- aspectos superficiais (presenca de fenomenos
de hidromorfia; microtopografia).
2.1.2

de erosao,

Cartografia pedologica de base
A campanha de estudo do solo, durante a qual foram
efetuadas aproximadamente 1.000-1 observacöes, compreende 75
perfis de solos e 15 testes de velocidade de infiltracao,
ditribuidos da seguinte maneira:
- bloco 5: 175 sondagens
28 perfis
10 testes de velocidade de infiltracao
-• bloco 26: 112 sondagens
14 perfis
2 testes de velocidade de infiltracao

\
\

- bloco 50: 180 sondagens
20 perfis
5 testes de velocidade de infiltracao
- blocos 51-52: 150 sondagens
8 perfis
3 teste de velocidade de infiltracao
Nas vizinhancas dos perfis tipicos foram realizados os
testes para se estabelecer a velocidade de infiltracao (em

6.

f

triplo) e da velocidade (em duplo).
Para cada
amostras:

urn dos

perfis

foram

colhidas

as

seguintes

1 amostra para cada horizonte significativo descrito
para as analises completas de laboratório;
6
amostras
intactas
em
triplo
a profundidades
representativas da parte superficial do solo (topsoil)
e da parte mais profunda (subsolo), que incluem as
raizes das plantas, para se
estabelecer a densidade
aparente e os indices de pF.
L

2
amostras
intactas
em
triplo
a profundidades
representativas da parte superficial do solo (topsoil)
e da parte mais profunda (subsolo), que incluem as
raizes
das
plantas,
para
se
estabelecer
a
permeabilidade vertical (conductividade hidraulica).

A elaboracao da cartografia dos perfis de solos de base,
constituida pelo Mapa dos Solos em
escala 1:10.000 (Mapa
1) foi realizada em funcao das informacöes adquiridas com a
interpretacao
fotografica
fisiografica
preliminar,
incrementadas com os dados relativos aos solos (sequencia
dos horizontes genéticos dos solos e evolucao dos perfis,
caracteristicas quimicas e fisicas) levantados durante a
campanha de estudo do solo.
De forma especifica, o
levantamento dos perfis. de solo permitiu de se distinguir,
nas unidades fisiograficas de base, unidades de perfis , de
solo homogêneas no que diz respeito a textura prevalente,
sucessöes
de horizontes,
caracteristicas de drenagem
interna e salinidade.

Cartografia tematica derivada
A area analizada apresenta mui tas unidades de solos que têm
limites de perfil relevantes para uma utilizacao agricola
extensiva; por esse motivo, foi elaborado um Mapa das
suscetibilidades
de uso dos solos (Mapa 2 ) , derivada do
Mapa dos Solos, na qual foram colocadas em evidência as
areas
que apresentam grandes limites para a utilizacao
agricola, ligadas aos seguintes fatores do solo:
fatores f isiograf icos e topograf ico's
irregularidades da superficie);

(muito declivoso;

fatores
fisicos (textura desfavoravel; profundidade
reduzida
do
perfil,
pedregosidade e
excessivos
afloramentos rochosos; capacidade de retencao hidrica
muito baixa; ma drenagem ou
excessivamente rapita);

7.
fatores quimicos (baixa presenca de elementos nutritivos
minerais e organicos; salinidade ou presenca excessiva
de sódio).
Estudo
pedologico
agricola

das

areas

destinadas

a

utilizacao

Mapa dos solos
0 estudo dos perfis dos solos colocou em evidência 53
unidades
cartograficas, descritas
detalhadamente
nas
ipaginas seguintes, distintas em quatro grupos principais e
em onze subgrupos:
L - Solos sobre sedimentos lacustres recentes
Este grupo foi subdividido em dois subgrupos, em funcao da
fisiografia:
-

LI - Solos que ocupam a parte central, plana
suavemente ondulada das depressöes

ou

L2 - Solos que ocupam as margens das depressöes,
planos ou levemente inclinado
As unidades foram identificadas em funcao do conteudo de
carbonatos
dos diversos horizontes
e
em funcao da
salinidade dos solos, evidenciada pela presenca de uma
camada superficial branca.
F - Solos sobre depösitos aluvionais recentes
Este grupo foi subdividido em quatro
da textura predominante do solo.
-

subgrupos, em funcao

Fl - Solos de textura grosseira
F2 - Solos de textura média (franca)
F3 - Solos de textura média, com predominancia da
fracao franco-arenosa
F4 - Solos de textura fina.

As unidades
relevo,
da
horizontes.

foram distinguidas em funcao da foram do
posicao topografica
e da sequencia
dos

M - Solos sobre depösitos predominantemente argilosos da
formacao do Mananga.
Este grupo foi subdividido
morfologia da paisagem:

em

subgrupos

em

funcao da

8.
Ml - Solos formados nas areas de cume, de morfologia
plana ou levemente ondulada
-

M2 - Solos formados na parte superior de encostas
levemente inclinadas
M3 - Solos formados nas depressoes estreitas

i

-

M4 - Solos formados nas areas coluviais concavas, ao
pé das encostas
M5 - Solos formados nas areas de cume, de morfologia
plana, sobre depösitos arenosos que
recobrem o
Mananga argiloso

-

P

- Solos sobre depósitos avermelhados do Post-Mananga

Neste
grupo foi descrito e
cartografado somente urn
subgrupo, representado por uma unica unidade cartografica
(PI).
-

S - Solos sobre depósitos pedregulhosos

Neste
grupo foi descrito e
cartografado somente urn
subgrupo, representado por uma unica unidade cartografica
(SI).
Em geral, em relacao a localizacao e a extensao dos
diversos
agrupamentos de
solos,
observa-se
que as
acumulacoes lacustres (grupo L) ocupam uma superficie de
aproximadamente 60
hectares (1,5 % da area total do
estudo) e se encontram exclusivamente ao longo de uma faixa
na parte norte do bloco 26.
As
acumulacoes do Mananga ocupam uma
boa parte da
superficie dos blocos 51 e 52 (aproximadamente 1150 h e c ) ,
uma
porcao de aproximadamente 80 hec.
do bloco 5,
localizada além do curso abandonado do rio Sabie e mais de
100 hec. do bloco 26 em contato com as
acumulacoes
lacustres, num total de aproximadamente 1345 hectares
(29%).
i
Os depósitos fluviais, que dizem respeito ao resto da area,
se estendem por aproximadamente 3270 hec. (69,5%).
Para se ter uma quantificacao mais detalhada, sao levados
em consideracao os agrupamentos das unidades cartograficas
realizados em funcao das principais caracteristicas que
influenciam as
escolhas agronomicas; a esse proposito,
enviamos ao paragrafo 2.3.4.

/

2.2.2

As unidades do mapa dos solos
As fichas que se seguem descrevem detalhadamente cada
unidade, das caracteristicas gerais as
caracteristicas
fisicas bem como as propriedades quimicas.

10.
UNIDADE DE MAPEAMENTO Fla
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
arenosas

recentes

predominantemente

Fisiografia:

areas levantadas, de morfologia plana
ou
levemente ondulada, perto
dos
principais cursos d'agua

Vegetacao ou uso de terra:

arbustos espinhosos alofiti e
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizada modepoucas
nas areas sem vegetacao

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de boa a rapido, as vezes rapido
demais
rapido

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Arenosol
Typic Torripsamment

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-(AC)-C-2C;
Horizonte
A ' de
15-25
cm;
de
preto-acastanhado a castanho-escuro;
de
franco-arenoso a arenoso;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 30-45 cm;
castanho-amarelado; arenoso; de
pouco pedregoso a pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte
C
de
15-25
cm; . de
preto-acastanhado a castanho-escuro;
de
franco-arenoso a arenoso;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 50-100 cm; de castanho
a
castanho-amarelado; arenoso;
de
pouco
pedregoso a pedregoso;
nao
calcareo.

!

11.
Propriedades quimicas e fatores d

influência de fertilidade:

CTC

(meq/100 g de solo):

de
baixa a média (10,8 - 17,5)
nos primeiros 25 cm; de baixa a
muito baixa (1,0 - 8,0) entre 25
e 50 cm.

CE

(mmhos/cm):

inferior a 0,2.

ESP (X):

nao determinado

Matéria organica (%):

média (2,1-3,1) nos primeiros 25 cm;
de baixa a muito baixa (0,4- 1,2)
entre 25 e 50 cm.

(%):

de medio a baixo (0,05 - 0,25) nos
primeiros 25 cm; muito baixo (< 0,05)
entre 25 e 50 cm.

P (ppm):

muito alto (30 -32) nos primeiros
25 cm; de medio a muito alto (9,6 23,6) entre 25 e 50 cm.

AWC (mm/m):

80 nos primeiros 50 cm; 80 entre
100 cm de profundidade

Notas:

Ver perfil 5-28

N

i

i
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UNIDADE DE MAPEAMENTO Flb

!.;

Aspectos gerais

(

Geologia:

aluvioes recentes
predominantemente arenosas,
arenoso franpos

Fisiografia:

areas levantades, de morfologia
plana ou levemente ondulada,
perto dos principais cursos d'agua

Vegetacao ou uso de terra:

arbustos espinhosos alofiti e
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizada
modepoucas nas areas sem vegetacao

I•

i'
I.
i
•

'

!•

i •,

r •

;

"'

',';
ij

Caracteristicas dos solos
i

Drenagem externa:

de boa a rapido, as vezes rapido
demais
rapido

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Arenosol
Typic Torripsamment

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-C-2C;
Horizonte
Ade
10-20
cm;
castanho-escuro; de franco-arenoso
a
arenoso;
nao
pedregoso;
nao
calcareo;
Horizonte C de 50-80 cm;
estratificado, de castanho-larangia
opaco
a
castanho-amarelado;
de
arenoso-franco a arenoso; de pouco
pedregoso a pedregoso; nao calcareo.

Drenagem interna:

i:
i

I
I
i.
f •
i.

I"
i

iI.;

i
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I

de influencia de fertilidade:

!•

I
,
,.

Propriedades quimicas e fatores
CTC (meq/100 g de solo):

de muito baixa a baixa (4,1-11,8)
entre 50 cm

CE

(mmhos/cm):

inferior a 0,1.

ESP

(%):

nao determinado

Matéria organica (%):

1

de muito baixa a baixa (0,4-2,0) nos
primeiros 20 cm; muito baixa (0,2)
entre 20 e 50 cm.

13.
N (X):

de muito baixo a baixo (0,04-0,09)
nos
primeiros 20 cm; muito baixo
(<0,03) entre 20 e 50 cm.

P (ppm):

de medio a alto (11,6 -20) nos
primeiros 20 cm; baixo (6,0) entre
20 e 50 cm.

AWC (mm/m):

80 nos primeiros 50 cm; 80 entre
100 cm de profundedade

Notas:

Ver perfil 5 - 190

14.
UNIDADE DE MAPEAMENTO Flc
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
recentes predominantemente
franco arenosos, em 50 cm, arenosos arenoso francos além de 50 cm

Fisiografia:

areas levantadas, de morfologia plana
ou
levemente ondulada, perto
dos
principais cursos d'agua

Vegetacao ou uso de terra:

arbustos espinhosos alofiti e
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizade modepoucas
nas areas sem vegetacao

v

Caracteristicas dos solos

Drenagem externa:

de boa a rapido, as vezes rapido
demais
rapido

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos plrofundos, de seqüência
A-(AC)-C-2C;
Horizonte
A
de 0- 15-25
cm;
de
castanho-escuro a pret'o-acastanhado;
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte AC de 15-25 cm;
de
castanho
a
castanho-escuro;
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte C de 25-60 cm; de
castanho a larangia-amarelado claro;
arenoso; pedregoso; nao calcareo;
Horizonte 2C de 40-70 cm; de castanho
a
castanho-amarelado;
de
arenoso-franco a arenoso; de pouco
pedregoso a pedregoso; nao calcareo.

Drenagem interna:

/

15.
Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC

(meq/100 g de solo):

de muito baixa a baixa (4,3-7,5) entre
50 cm.

CE.

(mmhos/cm):

inferior a 0,03.

ESP (%):

nao determinado

Matéria organica (X):

de baixa a
primeiros
entre 25 e
de medio a
primeiros
entre 25 e

N (%):

média (1,2- 3,0) nos
25 cm; muito baixa (0,4)
50 cm.
baixo (0,11 - 0,15) nos
25 cm; muito baixo (0,02)
50 cm.

P (ppm):

muito alto (>50) nos primeiros 50 cm.

AWC (mm/m):

120 nos primeiros 50 cm; 115 entre
100 cm de profundidade

Notas:

ver perfil

i

5 - 168

16.

UNIDADE DE MAPEAMENTO Fld
Aspectos gerais
i

Geologia:

aluviöes
recentes predominantemente
arenosas-arenoso francos em 50 cm,
franco arenosos além de metro

Fisiografia:

areas levantadas, de morfologia plana
ou
levemente ondulada, perto
dos
principais cursos d'agua

Vegetacao ou uso de terra:

arbustos espinhosos alofiti e
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizada modepoucas
nas areas sem vegetacao

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de boa a rapido
rapido

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Arenosols
Typic Torripsamments

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-(AC)-C-2C;
Horizonte A de 15-25 cm; de castanho a
castanho-escuro; de arenoso-franco a
arenoso; nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte
AC
de
30-45
cm;
castanho-amarelado; arenoso; de
pouco pedregoso a pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte C de 50-80 cm; de castanho a
castanho escuro; de franco-arenoso a
arenoso; nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte 2C de 40-70 cm; de
castanho a castanho escuro; de
franco-arenoso a franco; de pouco
pedregoso a pedregoso; nao calcareo,
as
vezes com nódulos minerais de
ferro.

17.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC

(meq/100 g de solo):

de

muito baixa a baixa (5,8-12,0) nos

primeiros 50 cm;
CE

(mmhos/crn):

inferior a 0,1.

'

ESP (X):

nao determinado

Matéria organica (%):

de muito baixa a baixa (0,3 - 1,3) nos
primeiros 50 cm.
de medio a muito baixo (0,03-0,21) nos
primeiros 50 cm.

N (%):
P (ppm):

muito alto (28) nos primeiros 25 cm;
de mèdib a baixo (10,6- 4,6) entre 25
e 50 cm.

AUC (mm/m):

80 nos primeiros 50 cm; 80 entre
100 cm de profyndidade

Notas:

ver perfil

i

5-26

18.

UNIDADE DE MAPEAMENTO Fle
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
recentes predominantemente
arenosas-arenoso francos nos primeiros
50 cm, francos - franco limosos além

Fisiografia:

areas levantades, de morfologia plana
ou
levemente ondulade, perto
dos
principais cursos d'agua

Vegetacao ou uso de terra:

arbustos espinhosos alofiti e
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizada modepoucas
nas areas sem vegetacao

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a boa
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Eutric Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-2C;
Horizonte A de 10-25 cm; de castanho a
castanho-escuro; de arenoso-franco a
arenoso; nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 30-45 cm; de castanho
a
castanho-amarelado;
de
franco-arenoso
a
arenoso;
nao
pedregoso a pedregoso; nao calcareo;
Horizonte 2C de 50-100 cm; de castanho
a
castanho-amarelado;
de
franco-arenoso
a
arenoso;
nao
pedregoso; nao calcareo.

19.

UNIDADE DE MAPEAMENTO Flf
Aspectos gerais
Geologia:

•aluviöes
recentes predominantemente
franco arenosas nos primeiros 50 cm,
arenosos-arenoso francos além

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

ocupam
,

a

parte

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria de graminaceae com poucas •.
arvores e/o arbustos espinhosos

Erosao hidrica:

ausente

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

boa
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Arenosols
Typic Torripsamments

Descricao dos solos:

Solos profuftdos, de seqüência
A-AC-(C)-2C;
Horizonte
A
de
20-35
cm;
de
preto-acastanhado a castanho - escuro;
de
franco
a
franco-arenoso; . nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 30-45 cm; de castanho
a castanho-escuro; franco-arenoso; nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C de 10-20 cm; de castanho a
castanho-amarelado
escuro;
de
franco-arenoso
a
arenoso;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte 2C de 40-70 cm; castanho; de
arenoso-franco
a arenoso; de
nao
pedregoso
a pouco pedregoso;
nao
calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC

(meq/100 g de solo)

de baixa a média (11,5-19,1) nos
primeiros
25 cm; baixa (5,8-10,0)
entre 25 e 50 cm.

CE

(mmhos/cm):

inferior a 0,1.

ESP

(X):

nao determinado

20.
Matéria organica {%)

de baixa a média (1,7-2,1) nos
primeiros 25 cm; de baixa a muito
baixa (0,6-1,4) entre 25 e 50 cm.

N (%):

baixo (0,7 - 0,13) nos primeiros
50 cm.

P (ppm):

muito alto (> 50) nos primeiros
50 cm.

AWC (mm/m):

120 nos primeiros 50 cm; 115 entre
100 cm de profundidade

Notas:

ver perfil 5-20

21.

UNIDADE DE MAPEAMENTO Plg
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
recentes
franco arenosas

predominantemente

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

ocupam

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e/o arbustos espinhosos

Erosao hidrica:

ausente

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C;
Horizonte
A
de
20-35
cm;
de
preto-acastanhado a castanho-escuro;
de
franco-arenoso
a
franco; nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 30-45 cm; de castanho
a castanho escuro; franco-arenoso; nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C de 50-100 cm; de castanho
a castanho escuro; de franco-arenoso a
franco; nao pedregoso; nao calcareo.

,

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC

(meq/100 g de solo):

média (14,3-24,3) nos primeiros 50 cm.

CE

(mmhos/cm):

inferior a 0,2.

ESP (%):

nao determinado

Matéria organica (%):

média (2,3 - 4,1) nos primeiros 50 cm.

N (%)

de mèdio'a baixo (0,09-0,22) nos
primeiros 50 cm.

P (ppm):

de medio a muito alto (9,6-30,0) nos

23.

UNIDADE DE MAPEAMENTO Flh
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
recentes
franco sabbioso

predominantemente

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e/o arbustos espinhosos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Eutric Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-(AC)-C1-C2;
i
Horizonte A de 25-45 cm; de castanho a
castanho-escuro; de franco-arenoso a
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo;
Horizonte
AC
de
30-45
cm;
castanho-amarelado; de franco-arenoso
a franco-limoso; nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte
Cl
de
50-80
cm,
estratificado; de castanho a castanho
escuro; de franco-arenoso a arenoso
franco; nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C2 de 40-70 cm; de castanho
a castanho escuro; de franco-arenoso a
franco;
de nao pedregoso a pouco
pedregoso; nao calcareo, as vezes com
nódulos minerais de ferro.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC

(meq/100 g de solo):

de média a alta (19,0-27,0) nos
primeiros 30cm; média (13,0- 15,0)
entre 30 e 50 cm.

CE

(mmhos/cm):

inferior a 0,2.

i

I

24,
ESP (%):
Matéria organica

nao determinado
(%)

de baixa a média (1,4-3,6) nos
primeiros 30 cm; baixa (1,4-1,9) entre
30 e 50 cm.

(X):

de muito baixo a medio (0,03-0,19) nos
primeiros 30 cm; de baixo a muito
baixo (0,03-0,1) entre 30 e 50 cm.

P (ppm):

de medio a muito alto (7,6 - 39,0) nos
primeiros 50 cm.

AWC (mm/m):

120 nos primeiros 50 cm; 115 entre 100
cm de profundidade

Notas:

ver perfil 51-150

N

i

25.

UNIDADE DE MAPEAMENTO Fli
Aspectos geraïs
Geologia:

aluvioes
recentes predominantemente
franco
arenosos, francos - franco
limosos além de metro

Fisiografia:

areas planas que ocupam a parte
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e/o arbustos espinhosos

Erosao hidrica:

ausente

v

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-(AC)-C-2C;
Horizonte
A
de
15-30 • cm;
de
preto-acastanhado a castanho escuro;
de
franco-arenoso
a
franco; nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 30-50 cm; castanho
escuro;
de
franco-arenoso
a
arenoso-franco; nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte C de 50-80 cm; de castanho a
castanho escuro; de franco-arenoso a
arenoso franco; nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte 2C de 40-70 cm; de castanho
a
castanho-amarelado
a
castanho
escuro; de franco-limoso a franco, a
franco-argiloso,
a
franco-arenoso-argiloso;
nao
pedregoso; nao calcareo, com nódulos
minerais de ferro.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC

(meq/100 g de solo):

média (19,8) nbs primeiros 20 cm;
baixa (7,8) entre 20 e 50 cm.

CE

(mmhos/cm):

inferior a 0,2.

26.
ESP

(X):

Matéria organica (%)

N

(%):

nao determinado
em geral média (3,1) nos primeiros
20 cm; ,baixa (1,1) entre 20 e 50 cm.
medio (0,13 - 0,15) nos primeiros
50 cm.

P (ppm):

alto (18,6) nos primeiros 20 cm;
baixo (6,0) entre 20 e 50 cm.

AWC (mm/m):

120 nos primeiros 50 cm; 115 entre •,
100 cm de profundedade.

Notas:

ver perfil 5-62

27.

UNIDADE DE MAPEAHENTO F2a
Aspectos gerais
Geologia:

aluvioes recentes franco limosos nos
primeiros 50 cm, arenosos - arenoso
francos' além

Fisiografia:

areas planas que ocupam a parte
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas ^
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2C;
Horizonte
A
de
15-35
cm;
de
preto-acastanhado a castanho-escuro;
de
franco
a
franco-limoso;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 15-35 cm;
castanho escuro; de franco-limoso a
franco-arenoso-argiloso;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C de 50-80 cm; de castanho a
castanho-amarelado; de franco-arenoso
a arenoso-franco; nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte 2C de 20-40 cm;1 de castanho
a castanho escuro; de arenoso-franco a
arenoso; nao pedregoso; nao calcareo,
com nódulos minerais de ferro.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC

(meq/100 g de solo):

média (17,8 ) nos primeiros 25 cm;
de baixa a média (7,5-15,0) entre 25 e
50 cm.

CE

(mmhos/cm):

inferior a 0,2.

ESP

(%):

nao determinado

28.
Matéria organica (%):

em geral média (2,7) nos primeiros
25 cm; de baixa a muito baixa
(0,7 - 1,7) entre 25 e 50 cm.

N (%)

medio (0,14) nos primeiros 25 cm;
de baixo a medio (0,07-0,14) entre 25
e 50 cm.

P (ppm):

muito aJLto (29,6) nos primeiros 25 cm;
de medio a alto (9,6-20,6) entre 25 e
50 cm.

AWC (mm/m):

170 nos primeiros 50 cm; 135 entre
100 cm de profundidade

Notas:

ver perfil 26-100

29.
UNIDADE DE MAPEAMENTO P2b
Aspectos gerais
Geologia:

aluvioes recentes franco limosos nos
primeiros 50 cm,franco arenosos além

Fisiografia:

areas planas que ocupam a parte
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C1-C2;
Horizonte
A
de
15-35
cm;
de
preto-acastanhado a cas tanho-escuro;
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo;
Horizonte AC de 15-35 cm; castanho
escuro;
de
franco-limoso
a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte Cl de 50-80 cm; de castanho
a
castanho-amarelado;
de
franco-arenoso a arenoso-franco;
nao.pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C2 de 40-60 cm; de
castanho-amarelado a castanho; de
franco-arenoso a arenoso-franco; nao
pedregoso; nao calcareo.
i

30.

UNIDADE DE HAPEAMENTO F2c
Aspectos gerais
Geologia:

aluvioes recentes franco limosos nos
primeiros
50 cm, além
de franco
arenosos - francos entre 1 metro e
franco
argilosos-franco
limoso
argilosos além de metro

Fisiografia:

areas planas que ocupam a parte
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e.arbustos

Erosao hidrica:

ausente

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2A;
Horizonte
A
de
10-25
cm;
de
preto-acastanhado a castanho-escuro;
de
franco
a
franco-limoso;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 10-20 cm; castanho
escuro; de franco a franco-limoso;
nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C de 30-50 cm; de castanho a
castanho-amarelado; de franco-limoso a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte 2A de 30-60 cm; de nero a
nero-castanho a castanho escuro; de
franco-limoso-argiloso
ad
argiloso-limoso; nao pedregoso; nao
calcareo,
com nódulos minerais de
ferro.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC

(meq/100 g de solo):

média (19,3) nos primeiros 25 cm;
de baixa a média (9,8-15,0) entre 25 e
50 cm.

31.
CE

(mmhos/cm):

inferior a 0,5 nos primeiros 25 cm; de
nao salino (ECe inferior a 0,2) a
ligeiramente salino (ECe 4,3) entre 25
e 50 cm.

ESP (%):

nao determinado

Matéria organica (%)

em geral média (2,5) nos primeiros
25 cm; baixa (1,4) entre 25 e 50 cm.

N (%):

de medio a baixo (0,11-0,14) nos
primeiros 25 cm; baixo (0,1) entre
25 e 50 cm.

P (ppm):

muito alto (32,0) nos primeiros 25 cm;
medio (13,0) entre 25 e 50 cm.

AUC (mm/m):

170 nos primeiros 50 cm; 165 entre
100 cm de profundidade

Notas:

ver perfil 5-25

i

i

32.
UNIDADE DE MAPEAMENTO F2d
Aspectos gerais
Geologia:

aluvioes recenttes franco limosos entre
il
metro, arenosos-arenoso francos
além

Fisiografia:

areas planas que ocupam a parte
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de boa a moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2C;
Horizonte
A
de
15-35
cm;
de
preto-acastanhado a castanho- escuro;
de franco-argiloso a franco-limoso;
nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 20-35 cm; castanho
escuro; de franco-limoso a franco; nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C de 50-80 cm; de castanho a
castanho-preto; de franco-arenoso a
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo,
as
vezes
com
nódulos
minerais de ferro;
Horizonte 2C de 20-40 cm; de castanho
a castanho escuro a preto-acastanhado;
de
arenoso-franco a arenoso;
nao
pedregoso; nao calcareo, com nódulos
minerais de ferro.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

de média a alta (18,3 - 27,5) nos
primeiros 20 cm; de baixa a alta (11,0
- 28,5 ) entre 20 e 50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,2.

i

33.
nao determinado
em geral média (2,3 - 3,1) nos
primeiros 20 cm; de baixa a muito
baixa (0,7 - 3,1) entre 20 e 50 cm.
medio (0,13 - 0,18) nos primeiros
20 cm; de badxo a medio (0,08 - 0,16)
entre 20 e 50 cm.
de medio ad alto (10,4 - 19,0) nos
primeiros 20 cm; de baixo a medio
(4,0 - 12,6) entre 20 e 50 cm.
170 nos primeiros 50 cm; 165 entre
100 cm de profundidade.
ver perfil

i

5-48

34.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F2e
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes recentes franco limosos entre
il metro, franco arenosos além

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana.

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C1-C2;
Horizonte
A
de
25-55
cm;
de
preto-acastanhado a castanho-escuro;
de
franco
a
franco-limoso;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 35-55 cm; de castanho
a castanho escuro; de franco-limoso a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte Cl de 40-60 cm; de castanho
a
castanho-amarelado;
de
franco-arenoso a arenoso-franco; nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C2 de 20-40 cm; de castanho
a castanho escuro; de franco-arenoso a
arenoso-franco
a
arenoso;
nao
pedregoso; nao calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (19,3) nos primeiros 25 cm;
baixa (10,3) entre 25 e 50.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,4.

ESP

{%):

Matéria organica (%):

nao determinado
em geral média (2,8 - 3,5) nos
i

35.
primeiros 50 cm.
N (%):

medio (0,18 - 0,14) nos primeiros
50 cm.

P (ppm):

muito alto (30,6) nos primeiros 25 cm;
baixo (5,0) entre 25 e 50 cm.

AWC (mm/m)

170 nos primeiros 50 cm; 135 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 50 - 128

i

36,

UNIDADE DE MAPEAMENTO F2f
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
recentes
franco limosos

predominantemente

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

ocupam

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C1-C2;
Horizonte
A
de
15-35
cm;
de
preto-acastanhado a castanho escuro;
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo;
Horizonte
AC
de
15-35
cm;
de
preto-acastanhado a castanho escuro;
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo;
Horizonte Cl de 50-80 cm; de castanho
escuro
a
castanho-amarelado;
de
franco-limoso a franco-arenoso; nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C2 de 20-40 cm; de castanho
a
castanho escuro;
de franco
a
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo, com
nódulos minerais de
ferro.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

de baixa a média (12,8 - 19,8) nos
primeiros 25 cm; de baixa a muito
baixa (5,8 - 18,6 ) entre 25 e 50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,4.

ESP (%):

nao determinado

i

37.

Matéria organica (%):

em geral média (2,4 - 4,1) nos
primeiros 25 cm; de baixa a média
(1,4 - 2,8) entre 25 e 50 cm.

N (%):

de baixo a alto (0,11 - 0,23) nos
primeiros 25 cm; baixo (0,05 - 0,12)
entre 25 e 50 cm.

P (ppm):

muito alto (35 - 47) nos primeiros
25 cm; de baixo a medio (6,0 - 13,0)
entre 25 e 50 cm.

AWC (mm/m):

170 nos primeiros 50 cm; 160 entre '
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 50 - 129

i

38.

UNIDADE DE HAPEAMENTO F2g
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes recentes franco limosos entre
il metro, francos além

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Eutric Fluvisols
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C;
Horizonte
A
de
15-45
cm;
de
preto-acastanhado a castanho escuro;
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo;
Horizonte
AC
de
10-25
cm;
de
preto-acas,tanhado a castanho escuro;
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo;
Horizonte C de 50-80 cm; de castanho
escuro a castanho muito
escuro;de
franco
a
franco-arenoso;
nao
pedregoso; nao calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

nao determinata

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,1.

ESP (%):

nao d e t e r m i n a d o

Matéria organica (%):

em g e r a l média ( 2 , 2 - 2 , 9 ) nos
p r i m e i r o s 50 cm.

N (%):

b a i x o ( 0 , 1 1 - 0 , 1 2 ) nos p r i m e i r o s
50 cm.

P (ppm):

muito a l t o (30 - 3 7 ) nos p r i m e i r o s

39.
25 cm; alto (13,6 - 21,0) entre
50 cm.

25 e

AWC (mm/m):

170 nos primeiros 50 cm; 160 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 50 - 132

40.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F2h
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes recentes franco limosos entre
il / metro, franco limoso argilosos
argilosos além

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisóls
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência A-AC-2C;
Horizonte
A
de
15-45
cm;
de
preto-acastanhado a castanho escuro;
de franco-arenoso a franco-limoso; nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte
AC
de
10-25
cm;
de
preto-acastanhado a castanho escuro;
de
franco-limoso
a
franco-limoso-argiloso; nao pedregoso;
nao calcareo;
Horizonte 2C de 50-100 cm; de castanho
a
'castanho-amarelado;
de
franco-argiloso a
franco-limoso-argiloso
a
limoso-argiloso; nao pedregoso; nao
calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (13,0 - 19,4) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,2.

ESP (%):

nao determinado

Matéria organica (%):

em geral média (2,3) nos primeiros
15 cm; baixa (1,3 - 1,7) entre 15 e
50 cm.

I
I

i

I
I
I
I

Al.
N (%):

medio (0,13) nos primeiros 15 cm;
baixo (0,08 - 0,09) entre 15 e 50 cm.

P (ppm):

de alto a muito alto (13,0 - 26,2) nos
primeiros 50 cm.

AUC (mm/m):

170 nos primeiros 50 cm; 160 entre
100 cm de profundidade. ,

Notas:

ver perfil

5-17

42.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F3a
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
recentes
francoSifci' entre
primeiros 50 cm, arenoso fr^gjjos
arenosos além

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2C;
Horizonte
' A
de
15-35
cm;
de
preto-acastanhado a castanho-escuro;
franco; nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 15-35 cm; castanho
escuro;
de
franco-limoso
a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte C de 40-60 cm; de castanho a
castanho-amarelado; de' franco-arenoso
a arenoso-franco; nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte 2C de 30-60 cm; de castanho
a castanho escuro; de arenoso-franco a
arenoso; nao pedregoso; nao calcareo,
com nóBulos minerais de ferro.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC

(meq/100 g de solo):

média (15,5 - 22,0) nos primeiros
25 cm; de baixa a média (12,0 - 20,0)
entre 25 e 50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,2.

ESP (%):

nao determinado

Matéria organica (X):

em geral média (2,5 - 3,3) nos

43.
primeiros 25 cm; de baixa
(1,8 - 2,5) entre 25 e 50 cm.
(%):

medio (0,13 - 0,22) nos primeiros
25 cm; de baixo a medio (0,08 - 0,11)
entre 25 e 50 cm.

P (ppm)

de alto a muito alto (20,0 - 51,0) nos
primeiros 25 cm; alto (15,6) entre 25
e 50 cm.

AWC (mm/m)

160 nos primeiros 50 cm; 135 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 26 - 100

N

IL

a média

44.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F3b
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
recentes
francos
entre
primeiros 50 cm, franco arenosos além

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Eutric Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2C;
Horizonte
A
de
15-35
cm;
de
preto-acastanhado a castanho-escuro;
franco; nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 25-50 cm; castanho
escuro; de franco a franco-arenoso a
arenoso-franco;
nao pedregoso; nao
calcareo; >
Horizonte
C(2A) de 50-80
cm; de
castanho escuro a castanho-preto; de
franco-arenoso a arenoso-franco; nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte 2C de 40-60 cm; de castanho
a castanho escuro; de franco-arenoso a
arenoso-franco;
nao pedregoso; nao
calcareo.

Pi^priedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (14,3 - 22,2) nos primeiros
25 cm; de baixa a média (11,1 - 14,3)
entre '25 e 50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,5.

ESP (*):

nao determinado

Matéria organica (%):

em geral média (2,5 - 3,0) nos

A5.
primeiros 25 cm; de baixa
(1,2 - 2,2) entre 25 e 50 cm.

a média

%) '•

medio (0,12 - 0,18) nos primeiros
25 cm; baixo (0,07 - 0,12) entre 25 e
50 cm.

ppm):

muito alto (>30) nos primeiros 25 cm;
de medio a muito alto (6,6 >30)
entre 25 e 50 cm.

(mm/m):
as:

135 nos primeiros 50 cm; 160 entre
100 cm de profundidade.
ver perfil 50 - 190

i

46.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F3c
Aspectos geraïs
Geologia:

aluviöes
recentes
francos
entre
primeiros 50 cm, franco arenosos
arenoso
francos
entre . il ' metro,
francos - franco limosos além de metro

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Eutric Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2C;
Horizonte
A
de
10-25
cm;
de
preto-acastanhado a castanho-escuro;
franco; nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 10-20 cm; castanho
escuro; de franco a franco-arenoso a
arenoso-franco;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte C de 30-50 cm; de castanho a
castanho-amarelado; de franco-arenoso
a arenoso-franco; nao pedregoso; nao
calcareo; '
Horizonte 2C de 30-60 cm; de castanho
a castanho escuro; de franco-limoso a
franco-limoso-argiloso; nao pedregoso;
nao calcareo, com nódulos minerais de
ferro.

i

47.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F3d
Aspectos geraïs
Geologia:

aluvioes
recentes
francos
entre
primeiros 50 cm, franco arenosos
francos
entre
il
metro, arenoso
francos - arenosos além de metro

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hïdrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Ustic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2C;
Horizonte
A
de
25-50
cm;
de
preto-acastanhado a castanho-escuro;
franco; nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 15-25 cm; castanho
escuro; de franco a franco-arenoso;
nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C de 15-25 cm; de castanho a
castanho escuro; de franco-arenoso a
arenoso-franco;
nao pedregoso; nao
calcareo,
as
vezes
com
nódulos
minerais de ferro;
Horizonte 2C de 20-40 cm; de castanho
a
castanho
amarelado;
de
arenoso-franco
a
arenoso;
nao
pedregoso; nao calcareo, com nódulos
minerais de ferro.

No tas:

ver perfil 50 - 185

,

48.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F3e
Aspectos gerais
Geologia:

aluvioes
recentes predominantemente
francos
entre
il
metro,
franco
arenosos além

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Phaeozems
Fluventic Camborthids

Descricao solos:

Solos profundos, de seqüência A-AC
(Bv)-C-2C;
Horizonte
A
de
25-50
cm;
de
preto-acastanhado
a
castanho-pedregoso; nao calcareo;
Horizonte
AC (Bw)
de 15-25
cm;
castanho escuro; de franco-arenoso;
nao calcareo;
Horizonte C de 15-25 cm; de castanho a
castanho escuro; de franco-arenoso a
aerenoso-franco; nao pedregoso; nao
calcareo,
as
vezes
com
nódulos
minerais de ferro;
Horizonte 2C de 20-40 cm; de castanho
a
castanho
amarelado;
de
arenoso-franco'
a
nao
arenoso
pedregoso; nao calcareo, com nódulos
minerais de de ferro.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (14,5 - 23,0) nos primeiros
30 cm, de baixa a média (10,6 15,5) de
30 a 50 cm;

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,3 nos primeiros 30 cm;
ligeiramente
salino (ECe
3,0-5,1)

49.
entre 30 e 50 cm;
ESP

(%):

Matéria organica (%):

•N

(%)•

nao determinado
de baixa a média (1,9 - 3,8) nos
primeiros 30 cm; de muito baixa a
baixa (0,9 - 1,7) entre 30 e 50 cm;
de baixo a medio (0,09 ,- 0,21) nos
primeiros 30 cm; de muito baixo a
baixo (0,05 - 0,08) entre 30 e 50 cm;

P. (ppm):

de alto a muito alto (20,0 - 45,0) nos
primeiros 30 cm; de baixo ad alto (5,0
- 14,0) entre 30 e 50 cm.

AVC (mm/m):

160 nos primeiros 50 cm; 160 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 5 - 6 3
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UNIDADE DE MAPEAMENTO F3f
Aspectos gerais
Geologia:

aluvioes
recentes
francos
entre
primeiros 50 cm, arenoso francos
arenosos
entre
il
metro, franco
arenosos - francos além de metro

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Eutric Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-2C-3C;
Horizonte
A
de
15-45
cm;
de
preto-acastanhado a castanho escuro;
de
franco
a
franco-arenoso; nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte AC de 10-25 cm; de castanho
a
castanho escuro;
de franco
a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte 2C de 30-50 cm; de castanho
a
castanho-amarelado;
de
arenoso-franco
a
arenoso;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte 3C de 20-40 cm; de castanho
a
castanho-amarelado;
de
franco-arenoso > a
franco;
nao
pedregoso; nao calcareo, com nódulos
minerais de ferro.
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51.
UNIDADE DE MAPEAMENTO F3g
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
recentes
francos
primeiros 50 cm, arenosos além

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

entre
a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2C; .
Horizonte A de 15-25 cm; de castanho a
castanho
escuro;
de
franco
a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte AC de 20-40 cm; de castanho
a
castanho-amarelado; franco;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C de 10-30 cm; de castanho a
castanho-amarelado; de franco-arenoso
a arenoso-franco; nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte
2C
de
20-40
cm;
castanho-amarelado; de arenoso-franco
a
arenoso; de pouco
pedregoso a
pedregoso; nao calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (14,3 - 14,8) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,4.
ESP {%):

nao determinado
Matéria organica (%):

baixa (1,6 - 1,9) nos primeiros 50 cm.

52.
N

- _3"

»

(X):

baixo (0,07 - 0,08) nos primeiros
50 cm.

P (ppm):

de medio a baixo (6,0 - 7,6) nos
primeiros 50 cm.

AWC (mm/m)

160 nos primeiros 50 cm; 160 entre 100
cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 50 - 135

i

53.
UNIDADE DE MAPEAMENTO F3h
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
recentes
francos
entre
primeiros 50 cm, franco limosos além

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

i

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Phaeozems
Typic Torrifluvents

Desericao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-2A-2C;
Horizonte A de 15-45 cm; castanho
escuro;
de
franco-arenoso
a
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo;
Horizonte AC de 20-30 cm; de castanho
a
castanho escuro;
de franco
a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte
2A
de
15-30
cm;
de
preto-acastanhado a castanho escuro;
de franco-argiloso a
franco-limoso-argiloso a
limoso-argiloso; nao pedregoso; nao
calcareo.
'
Horizonte 2C de 20-50 cm;
castanho-amarelado; de franco-limoso a
franco-limoso-argiloso a
limoso-argiloso; nao pedregoso; nao
calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

de média a alta (22,0 - 26,8) nos
primeiros 25 cm; média (15,0 - 19,8)
entre 25 e 50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,4.

54.

ESP

(%):

Matéria organica (X)

nao determinado
de baixa ad alta (1,2 - 4,4) nos
primeiros 25 cm; média (2,3 - 2,6)
entre 25 e 50 cm.

(X):

medio (0,19 - 0,20) nos primeiros
25 cm; de baixo a medio (0,12 - 0,16)
entre 25 e 50 cm.

P (ppm):

muitó alto (27,0) nos primeiros 25 cm;
medio (10,6) entre 25 e 50 cm.

AWC (mm/m):

160 nos primeiros 50 cm; 160 entre 100
cm de profundidade.

No tas:

ver perfil 5-30

N

55.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F3i
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes recentes
predominantemente francos

Fisiografia:

areas
planas quê
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

moderado
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Eutric Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2A-2C;
Horizonte A de 10-40 cm; de castanho a
castanho escuro a preto-acastanhado;
de
franco
a
franco-limoso
a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte AC de 15-25 cm; de castanho
a castanho-acinzentado; de franco a
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo;
Horizonte
C
de
15-50
cm;
castanho-acinzentado;
de franco
a
franco-limoso;
nao pedregoso;
nao
calcareo;
Horizonte 2A de 15-30 cm; de castanho
escuro a preto-acastanhado; de franco
a franco-argiloso; nao pedregoso; nao
calcareo.
Horizonte 2C de 40-50 cm; de castanho
a
castanho
escuro
a
castanho-acinzentado;
de franco
a
franco-argiloso; nao pedregoso; nao
calcareo.

I

56.
Propriedadès quitnicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média

(17,7 - 20,5) nos primeiros

25 cm; 16,0 - 18,5 entre 25 e 50 cm.
CE (mmhos/cm):

inferior a 0,1.

ESP (%):
Matéria organica {%)'.

nao determinado
era geral média (2,3 - 3,0) nos
primeiros 25 cm; de baixa a média
(1,0 - 2,3) entre 25 e 50 cm.

N (%):

de medio a baixo (0,08 - 0,20) nos
primeiros 50 cm.

P (ppm):

medio (15,0-50,0) nos primeiros 50 cm.

AWC (mm/m):

160 nos primeiros 50 cm; 160 entre
100 cm de profundidade.
ver perfil 50-133

Notas:

i
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UNIDADE DE MAPEAMENTO F3j
Aspectos gerais
Geologia:

aluvioes
francos

recentes

predominantemente

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacaao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

boa
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Eutric Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2C;
Horizonte A de 15-25 cm; de castanho a
castanho
èscuro;
de
franco
a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte AC de 20-40 cm; de franco a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte C de 10-30 cm; de castanho a
castanho-amarelado;
de
franco
a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte
2C
de
20-40
cm;
castanho-amarelado;
=»de
franco
a
franco-arenoso; de pouco pedregoso a
pedregoso; nao calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

de média a alta (15,8 - 30,0) nos
primeiros 25 cm; de baixa alta (11,0 26,5) entre 25 e 50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,1 nos primeiros 25 cm; de
nao salino (ECe inferior a 0,2) a
moderadamente salino (ECe=10) entre 25
e 50 cm.

58.
ESP

(%):

nao determinado

Matéria organica (Z)

em geral média (2,7 - 3,9) nos
primeiros 25 cm; de baixa a média
(1,1 - 2,5) entre 25 e 50 cm.

N (%):

de medio a baixo (0,08 - 0,22) nos
primeiros 50 cm.

P (ppm):

de baixo a muito alto
50 cm.

AVC (mm/m):

160 nos primeiros 50 cm; 160 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 26-103

i

nos primeiros

59.

UNIDADE DE HAPEAMENTO F3k
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes recentes francos entre 4 il
metro,
franco limoso argilosos
franco limosos além

Fisiografia:

areas
planas que
central da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

ocupam

a

parte

Caractericas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Phaeozems
Fluventic Camborthid

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-Bw-C-Cg;
Horizonte A de 15-30 cm; castanho
escuro; de franco a franco-limoso;
nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte Bw de 20-45 cm; de castanho
a castanho escuro; de franco-limoso;
nao pedregoso; nao calcareo;
Horizonte'C de 30-60 cm; de castanho a
castanho-amarelado;
de
franco
a
franco-limoso a
franco-limoso-argiloso; nao pedregoso;
nao calcareo;
Horizonte
2C
de
20-40
cm;
astanho-amarelado; de
franco-limoso-argiloso;
de
pouco
pedregoso a pedregoso; nao calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (20,4 - 24,1) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,4.

ESP (%):

nao determinado

Matéria organica (%):

em geral média (2,2 - 3,2) nos

60.
primeiros 50 cm.
medio (0,12 - 0,18) nos primeiros
50 cm.
P (ppm):

de alto a muito alto (17,6 - 29,6) nos
primeiros 50 cm.

AWC (mm/m):

160 nos primeiros 50 cm; 160 entre 100
cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 5-22

61.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F4a
Aspectos gerais
Geologia:

aluviöes
recentes
franco
limoso
argilosos nos primeiros 50 cm, franco
arenosos - francos entre il/ metro,
arenosos além de metro

Fisiografia:

depressöes da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

!

Caratecteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
de moderado a imperfeito

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisol
Ustic Torriflpvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2C;
Horizonte A de 15-30 cm; de castanho a
castanho escuro; de franco argiloso a
franco-limoso-argiloso; nao pedregoso;
nao calcareo;
Horizonte AC de 25-50 cm; de castanho
a
castanho-amarelado; de franco a
franco-arenoso;
nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte C de 25-35 cm; de castanho a
castanho-amarelado; de franco arenoso
a arenqso-franco; nao pedregoso; nao
calcareo;
Horizonte
Cg
de
15-35
cm;
de
castanho-amarelado a
castanho-acinzentado;
de
arenoso-franco a arenoso; de pouco
pedregoso a pedregoso; nao calcareo,
com nódulos minerais de ferro.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (13,0 - 23,3) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm)

de nao salino a moderadamente salino
(ECe 6,50 - 6,59).

62.
ESP (%):

nao determinado

Matéria organica {%)

de baixa a média (1,2 - 2,7) nos
primeiros 25 cm; de baixa a muito
baixa (0,4 - 2,2) entre 25 e 50 cm.

N (%):

de medio a baixo (0,08 - 0,14) nos
primeiros 25 cm; muito baixo(< 0,04)
entre 25 e 50 cm.

P (ppm):

muito alto (>30) nos primeiros 50 cm.

AWC (mm/m):

180 nos primeiros 50 cm; 170 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 50-191
fase salina e de sodio: Perfil 5-50
Classificacao FAO: Sodic
Solonchacks
Classificacao USDA: Ustic
Torrifluvents - fase salina e de sodio

i

I

63.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F4b
Aspectos geraas
Geologia:

aluviöes
recentes
franco
argilosos - franco argilosos limosos

limoso
franco

Fisiografia:

depressoes da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

,

Caratecterïsticas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a muito lento
de moderado a imperfeito

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-AC-C-2C;
Horizonte
A
de
15-30
cm;
de
preto-acastanhado a castanho escuro;
de
franco ' a
franco-argiloso
a
franco-limoso-argiloso; nao pedregoso;
nao calcareo;
Horizonte AC de 10-25 cm; de castanho
a castanho escuro; de franco-argiloso
a
franco-limoso-argiloso;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte C de 20-45 cm; de castanho a
castanho-amarelado; de 'franco-limoso
a
franco-limoso-argiloso;
nao
pedregoso; nao calcareo;
Horizonte
2C
de
10-25
cm;
de
preto-acastanhado a castanho escuro;
de franco-argiloso a
franco-limoso-argiloso; de pouco
a
pedregoso; nao calcareo, com nódulos
minerais de ferro.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (16,3 - 20,8) nos primeiros
50 cm.

CE (mmlios/cm);

inferior a 0,1.

64.
ESP' (%):

nao determinado

Matéria organica (%)

em geral média (2,2 - 2,6) nos
primeiros 50 cm.

N

k

(%):

medio (0,14) nos primeiros 25 cm;
baixo (0,09) entre 25 e 50 cm.

P (ppm):

muito alto (> 30) nos primeiros 50 cm.

AUC (mm/m):

180 nos primeiros 50 cm; 170 entre 100
cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 51-149

65.

UNIDADE DE MAPEAMENTO F4c
Aspectos geraïs
Geologia:

aluviöes
recentes
franco
argilosos - franco argilosos limosos

limoso
franco

Fisiografia:

depressoes da plana

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria a graminaceae com poucas
arvores e arbustos

Erosao hidrica:

ausente

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a muito lento
de moderado a imperfeito

Classificacao FAO:

Haplic Phaeozems - Haplic
Solonchacks
Fluventic Camborthids - fase
salina

Classificacao USDA:
Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência A-Bw-C;
Horizonte A de 20-30 cm; de castanho a
castanho escuro; de franco-argiloso;
nao pedregosdo; nao calcareo;
Horizonte Bw de 30-50 cm; de castanho
a
castanho-amarelado;
franco-limoso-argiloso; nao pedregoso;
nao calareo;
Horizonte
C
de
50-80
cm;
de
castanho-amarelado a
cinzento-acastanhado;
de
franco-argiloso
a
franco-limoso-argiloso; nao pedregoso;
nao calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (21,0 - 25,0) nos primeiros
30 cm; média (12,9 - 18,3) entre 30 e
50 cm.

CE (mmhos/cm):

de nao salino (< 0,2) a
moderadamente
salino (ECe
13,6).

ESP

(X):

nao determinado

9,32

66.
em geral média (2,2 - 2,9) nos
primeiros 30 cm; baixa (1,3
entre 30 e 50 cm.

- 2,0)

de medio a baixo (0,09 - 0,15) nos
primeiros 50 cm.
de alto a muito alto (18,6 - 26,2) nos
primeiros 30 cm; medio (9,6 - 11,6)
entre 30 e 50 cm.
180 nos primeiros 50 cm; 170 entre 100
cm de profundidade.
ver perfil 5-21
fase salina : Perfil 5-130
Classificacao FAO: Haplic
Solonchacks
Classificacao USDA: Fluventic
Camborthids - fase salina

i

I

67.

UNIDADE DE MAPEAHENTO Lla
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes lacustres finos

Fisiografia:

depressao planas ou levemente cöncavas

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria idrofila e alofita

Erosao hidrica:

ausente

Caracteristica dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de ma a muito lento
muito lento

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Fluvisols
Typic Torrifluvents

Descricao dos solos:

Solos profundos de seqüência
A-AC-C-Ck;
Horizonte
A de
20-25 cm;
preto
acastanhado; de franco limoso a franco
argiloso; nao calcareo;
Horizonte
C de 30-40 cm; amarelo
acinzentado escuro; franco argiloso;
poucas
nódulos minerais calcareas;
fracamente calcareo;
Horizonte Ck castanho olivaceo; franco
limoso;
mui tos
nódulos
minerais
calcareas; fortemente calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (18,6 - 19,7) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):
inferior a 0,7.
ESP (%):
nao determinado
Matéria organica (%) :
baixa (1,0) nos primeiros 50 cm.
N(%):
baixo (0,09) nos primeiros 50 cm.
P (ppm):
AWC (mm/m):

baixo (6,0) nos primeiros 50 cm.
190 nos primeiros 50 cm; 190 entre
100 cm de profundidadè.

68.
Notas:

Ver p e r f i l 26 - 94

,

69.

UNIDADE DE MAPEAMENTO Llb
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes lacustres finos

Fisiografia:

depressao
cöncavas

Vegetacao ou uso de terra:

pradaria idrofila e alofita

Erosao hidrica:

ausente

concavas planas o levemente

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de muito lento a imperfeito
muito lento

Classifcacao FAO:
Classificacao USDA:

Sodic Solonchaks
Typic Torrifluvents - Fase salino sodica

Descricao dos solos:

Solos profundos de seqüência
A-AC-C-(2A);
Horizonte A de 20-30 cm; cinzento
acatsanhado; de franco limoso argiloso
a franco argiloso; de moderadamente a
fortemente calcareo;
Horizonte
C de
50-70 cm;
preto
acastanhado;
franco ( argiloso;
frequentes nódulos minerais de ferro;
fracamente calcareo;

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo)

alta (27,3 - 31,3) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

moderadamente salino (ECe > 8 e pH >
8,5).

ESP (%):

nao determinado

Matéria

organica

(%):

em geral média (2,1 - 3,1) nos
primeiros 25 cm; baixa (1,5) entre 25
e 50 cm.
'

(%):

de muito baixo a baixo (0,04 - 0,14)
nos primeiros 50 cm.

P (ppm):

muito alto (>30) nos primeiros 50 cm.

N

70.
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AVC (mm/m):

190 nos primeiros 50 cm; 190 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

Ver perfil 26 - 88

71.

UNIDADE DE HAPEAHENTO L2a
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes lacustres finos

Fisiografia:

areas planas as margens das depressoes

Vegetacao ou uso de terra:

arbustos espinhosos alofiti e
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizade moderada nas
areas sem vegetacao

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de imperfeito a muito lento
muito lento

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Kastanozem
Xerollic Paleorthid

Descricao dos solos:

Solos profundos de seqüência
A-AC-C-Ck;
Horizonte A de 20-25 cm; de castanho
escuro a preto acastanhado; de franco
a franco argiloso; nao calcareo;
Horizonte C de 30-40 cm; de preto
acastanhado
a amarelo
acinzentado
escuro; franco arenoso argiloso; nao
calcareo;
Horizonte
Ck
amarelo
acinzentado
escuro;
franco
arenoso
argiloso;
mui tos
nódulos minerais ' calcareas;
mui tos
nódulos minerais calcareas;
fortemente calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo)

média (15,5 - 17,0) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,2.

ESP (%):

nao determinado

Matéria organica (%):

baixa (1,8) nos primeiros 50 cm.

N

(%):

P (ppm):

de muito baixo,a baixo (0,05 - 0,12)
nos primeiros 50 cm.
medio (6 - 13) nos primeiros 50 cm.

72.
AWC (mm/m):

190 nos primeiros 50 cm; 190 entre
100 cm d,e profundedade.

Notas:

ver perfil 26 - 93

73.

UNIDADE DE MAPEAMENTO L2b
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes lacustres finos

Fisiografia:

areas planas as margens das depressöes

Vegetacao ou uso de terra:

arbustos espinhosos alofiti e
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizade moderada .nas
areas sem vegetacao

i

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagern externa:

de muito lento a imperfeito
de muito lento a lento

Classi f icacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Solonchak
Typic Salorthid

Descricao dos solos:

Solos profundos de seqüência
A-Bnk-Ck;
Horizonte
A de
20-25 cm;
preto
acastanhado; de franco arenoso arenoso
argiloso; moderadamente calcareo;
Horizonte Bnk de 25-50 cm; de castanho
olivaceo escuro a castanho escuro;
franco
arenoso
argiloso;
mui tos
nódulos minerais; fortemente calcareo;
Horizonte Ck castanho amarelado opaco;
franco
arenoso
argiloso;
poucas
nódulos minerais calcareas; fortemente
calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade
CTC (meq/100 g de solo):

média (18,0 - 18,3) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

fortemente salino (ECe 30 - 40).

ESP

(%):

nao determinado

Matéria organica (%)

muito baixa (0,4 - 0,9) nos
primeiros 50 cm.

N (%):

alto (0,23) nos primeiros 20 cm; muito
baixo (< a 0,05) entre 25 e cm.

P (ppm):

muito baixo
50 cm.

(1,0 - 3,0) nos primeiros

74.
AWC (mm/m):

190 nos primeiros 50 cm; 190 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 26 - 87

75.

UNIDADE DE MAPEAMENTO Mla
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes argilosos - franco arenoso
argilosos do Mananga

Fisiografia:

areas de cume de morfologia
levemente ondulada

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

ausente

plana ou

e

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a muito lento
de moderado a boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Chernozems
Typic Calciorthids

Descricao dos solos:

Solos de moderadamente profundos a
profundos, de seqüência A-(Bw)-Bk-Ckm;
Horizonte
A de
20-25 cm;
preto
acastanhado;
de
franco-arenoso
a
franco-arenoso-argiloso: de fracamente
a moderadamente calcareo;
Horizonte Bw, as vezes ausente de
20-50
cm;
de
castanho-escuro
a
castanho
amarelado
acinzentado;
franco-arenoso-argiloso; •
de
moderadamente a fortemente calcareo;
Horizonte
Bk,
de
50-75 cm;
de
castanho-escuro a castanho amarelado
acinzentado; franco-arenoso-argiloso;
mui tos
nódulos minerais calcareas;
fortemente calcareo;
Horizonte
Ckm,
cimentado,
de
castanho-escuro a castanho amarelado
acinzentado; franco-arenoso-argiloso;
muitos
nódulos minerais calcareas;
fortemente calcareo.
i
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76.
Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
i

CTC (meq/100 g de solo):

média (18,6 - 19,7) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,7.

ESP

(%)••

nao determinado

1

Matéria organica {%):

N

P

(%)••

baixa (1,0) nos primeiros 50 cm.

baixo (0,09) nos primeiros 50 cm.

P (ppm):

baixo

AWC (mm/m):

200 nos primeiros 50 cm; 200 entr
100 cm de profundidade.

No tas:

ver perfil 51 - 96

>

(6,0) nos primeiros 50 cm.
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77.

UNIDADE DE MAPEAMENTO Mlb
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes
argilosos
arenoso argilosos do Mananga

franco

Fisiografia:

areas de cume de morfologia plana ou
levemente ondulada

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

ausente

e

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
de moderado a boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Chernozems
Typic Calciorthids

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-Bw-Bk-Ckm;
Horizonte
A de
20-25 cm;
preto
acastanhado; franco-arenoso-argiloso;
nao calcareo;
Horizonte
Bw, de 20-50 cm; preto
acastanhado; franco-arenoso-argiloso;
de nao a moderadamente calcareo;
Horizonte
Bk,
de
50-75
cm;
castanho-escuro;
franco-arenoso-argiloso;
mui tos
nódulos minerais calcareas;
fortemente calcareo;
Horizonte
Ckm,
cimentado,
de
castanho-escuro a castanho amarelado
acinzentado; franco-arenoso-argiloso;
mui tos nódulos calcareas; fortemente
calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (16,5 - 17,5) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):
inferior a 0,5.
ESP

,

(%)•

nao determinado
Matéria organica

(X):

baixa (1,5) nos primeiros 25 cm; muito

I

78.
baixa (0,7) entre 25 e 50 cm.
N

T
i

f
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{%):

baixo (0,06) nos primeiros 50 cm.

P (ppm):

muito baixo' (1,0 - 1,6) nos primeiros
50 cm.

AWC (mm/m):

200 nos primeiros 50 cm; 200 entre
100 cm de profundidade.

No tas:

ver perfil 51 - 147

79.

UNIDADE DE HAPEAMENTO Mlc
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes
argilosos
arenoso argilosos do Mananga

Fisiografia:

areas de cume de morfologia
levemente ondulada

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

ausente

franco

plana ou

e

Caratecteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
de modertado a boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Luvisols
Petrocalcic Ustollic Paleargids

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-Bt-Bk-Ckm;
Horizonte
A de
20-25 cm;
preto
acastanhado;
de
franco-arenoso
a
franco-arenoso-argiloso; nao calcareo;
Horizonte Bt, de 30-50 cm; castanho
escuro;
franco-arenoso-argiloso; de
nao a pouco pedregoso; muito poucos
nódulos
calcareas;
frequentes
peliculas de argila e sesquióxidos; de
nao a fracamente calcareo;
Horizonte Bk, as vezes cimentado (Bkm)
de 50-75 cm; de a castanho-amarelado
claro;
franco-arenoso;
de
moderadamente
a
muito
pedregoso;
muitos nódulos minerais; fortemente
calcareo; Horizonte Ckm, cimentado,
castanho
amarelado
claro;
franco-arenoso muito pedregoso; muitos
nódulos minerais calcareas; fortemente
calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influencia de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (13,4 - 18,0) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 1,0.

I

80.
ESP {%)••

nao determinado

Matéria organica (%)

baixa (1,2) nos primeiros 15 cm; muito
baixa (0,9) entre 15 e 50 cm.

N

(%):

medio (0,14) nos primeiros 15 cm;
baixo (0,10) entre 15 e 50 cm.

P (ppm):

muito alto (> 40) nos primeiros 50 cm.

AVC (mm/m):

180 nos primeiros 50 cm; 170 entre
100 cm de profundidade.

AVC (mm/m):

200 nos primeiros 50 cm; 200 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 51 - 148
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81.

UNIDADE DE DE MAPEAMENTO Mld
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes
pedregosos terrosos
(aigilosos - franco arenoso argilosos)
do Mananga

Fisiografia:

areas de cume de morfologia plana ou
levemente ondulada

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

ausente

e

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
de moderado a boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Eutric Cambisols
Lithic Xerollic Camborthids

Descricao dos solos:

Solos de pouco a moderadamente
profundos,
de
seqüência
A-Bw-R;
Horizonte
A de
20-25 cm;
preto
acastanhado; de
franco-arenoso-argiloso;
pouco
pedregoso;
de
nao
a
fracamente
calcareo;
Horizonte Bw, as vezes ausente de
20-50
cm;
de
castanho-escuro
a
castanho
amarelado acinzentado; dé
franco-arenoso-argiloso a
arenoso-argiloso; muito pedregoso; de
nao a fracamente calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (21,2 - 24,3) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):
inferior a 0,2.
ESP

(%):

nao determinado
Matéria organica

(%):

baixa (1,2 - 1,6) nos primeiros 50 cm.
baixo (0,08 - 0,11) nos primeiros 25
cm; muito baixo (< a 0,05) 25 e
50 cm.

i

1
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82.
P (ppm):

muito baixo (2,6 - 3,0) nos primeiros
50 cm.

AWC (mm/m)

200 nos primeiros 50 cm; 200 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 51 - 72.

1

1

1
1

!

i
i

83.

UNIDADE DE MAPEAMENTO M2a
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacoes argilosos - franco arenoso
argilosos do Mananga

Fisiografia:

encostas moderadamente onduladas

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos e
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizade moderada

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a,imperfeito
de boa a rapida

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Chernozems
Xerollic Paleorthids

Descricao dos solos:

Solos de moderadamente profundos a
profundos, de seqüência A-Bk-Ckm;
Horizonte
A de
20-25 cm;
preto
acastanhado;
de
franco-arenoso
a
franco-arenoso-argiloso;
pouco
pedregoso;
de
fracamente
a
moderadamente calcareo;
Horizonte Bk, de 35-75 cm; de castanho
a castanho amarelado acinzentado;
franco-arenoso-argiloso; de pouco a
moderadamente
pedregoso;
mui tos
nódulos minerais calcareas; fortemente
calcareo;
Horizonte Ckm, cimentado, de castanho
a amarelo larangia opaco;
franco-arenoso-argiloso;
pedregoso;
mui tos
nódulos minerais calcareas;
fortemente calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

media (20,0 - 22,0) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,7.

ESP (%):

nao determinado

Matéria organica (%):

baixa (1,1 - 2,0) nos primeiros 50 cm.

II
II
I
I
I
I
I
I

I
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i
i
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i
i
i
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i

84..
N (X):

de medio a muito alto (0,15 - 1,7) nos
primeiros 50 cm.

P (ppm):

muito alto (> 35) nos primeiros 50 cm.

AWC (mm/m):

200 nos primeiros 50 cm; 200 entre
100 cm de profundidade.
ver perfil 26 - 91

Notas:

85.

UNIDADE DE HAPEAHENTO M2b
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes argilosos - franco arenoso
argilosos do Mananga

Fisiografia:

encostas moderadamente onduladas
i

Vegetacao

ou

uso

de

terra:

Erosao hidrica:

arvores e arbustos
euforbiaceae

espinhosos

e

erosao hidrica canalizade moderada

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
de boa a rapida

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Chernozems
Ustollic Paleorthids

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-(Bv)-Bk-Ckm;
Horizonte A de 20-35 cm; de preto
acastanhado a preto;
franco-arenoso-argiloso;
pedregoso;
nao calcareo;
Horizonte
Bw, de 20-50 cm; preto
acastanhado;
franco-arenoso-argiloso;
de nao
a
moderadamente calcareo; Horizonte Bk,
de
30-75
cm;
castanho amarelado
acinzentado; franco-arenoso-argiloso;
pedregoso;
mui tos nódulos minerais
calcareas;
fortemente
calcareo;
Horizonte
Ckm,
cimentado,
de
castanho-olivaceoceo
a
castanho
amarelado' acinzentado;
franco-arenoso-argiloso;
pedregoso;
mui tos
nódulos minerais calcareas;
fortemente calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (20,8) nos primeiros 50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,1.

ESP

(X):

Matéria organica (%):

nao determinado
baixa (1,5) nos primeiros 25 cm; muito
baixa (0,6) entre 25 e 50 cm.

86.
N (%):

baixo (0,1) nos primeiros 50 cm.

P (ppm):

de baixo a muito baixo (3,0 - 7,0) nos
primeiros 50 cm.

AWC (mm/m):

200 nos primeiros 50 cm; 200 entre 100
cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 5 - 176

i

87.

UNIDADE DE MAPEAMENTO M2c
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes argilosos - franco arenoso
argilosos do Mananga

Fisiografia:

encostas moderadamente onduladas

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizade moderada

e

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a imperfeito
de boa a rapida

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Luvisols
Petrocalcic Ustollic Paleargids

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-Bt-Bk-Ckm;
Horizonte
A de
20-25 cm;
preto
acastanhado;
de
franco-arenoso
a
franco-arenoso-argiloso; nao calcareo;
Horizonte Bt, de 30-50 cm; castanho
escuro;
franco-arenoso-argiloso; de
nao a pouco pedregoso; muito poucos
nódulos minerais calcareas; frequentes
de peliculas de argila e sesquióxidos;
de nao a fracamente calcareo;
Horizonte Bk, as vezes cimentado (Bkm)
de
50-75
cm;
de
castanho
a
castanho-amarelado
claro;
franco-arenoso;
de moderadamente a
muito
pedregoso;
muitos
nódulos
minerais
fortemente
calcareo;
Horizonte
Ckm, cimentado, castanho
amarelado claro; franco-arenoso; muito
pedregoso;
muitos nódulos minerais
calcareas; fortemente calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influêncié de fertilidade
CTC (meq/100 g de solo):

média (15,8 - 16,3) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,2.

ESP (%):

nao determinado

88.
Matéria organica (%):

baixa (1,2 - 1,6) nos primeiros 50 cm.

N (,%):

baixo (0,06 - 0,09) nos primeiros
50 cm.

P (ppm):

medio (10,0) nos primeiros 25 cm;
muito baixo (2,6) entre 25 e cm..

AWC (mm/m):

200 nos primeiros 50 cm; 200 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 51 - 148

89.

UNIDADE DE MAPEAMENTO M3a
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacÖes argilosos - franco arenoso
argilosos do Mananga

Fisiografia:

depressao estreitas, cöncavas

Vegetacao ou uso de terra:

arbustos espinhosos e
euforbiaceae, vegetacao alofita

Erosao hidrica:

ausente

Caracterïsticas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

imperfei to
imperfeito

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Solonchaks
Aquollic Salorthid

Descricao dos solos:

Solos de moderadamente profundos a
profundos, de seqüência A-Bw-Ck(m);
Horizonte
A de
20-25 cm;
preto
acastanhado;
de
franco-arenoso
a
franco-arenoso-argiloso; de
fracamente a moderadamente calcareo;
Horizonte Bw de 20-50 cm; de castanho
amarelado opaco a cstanho amarelado
acinzentado; franco-arenoso-argiloso;
de
moderadamente
a
fortemente
calcareo;
Horizonte Ck(m), as vezes cimentado,
castanho amarelado acinzentado;
franco-arenoso-argiloso;
muitos
nódulos minerais calcreas; de
moderadamente a fortemente calcareo.

,

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (18,0 - 22,1) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

de ligeiramente a moderadamente salino
(ECe 6,22-9,32).

ESP

(%):

Matéria organica (%):

nao determinado
muito ba'ixa (0,4 - 1,0) nos primeiros
50 cm.

90.
N

(^):

baixo (0,08 - 0,1) nos primeiros
50 cm.

P (ppm):

AVC (mm/m):
Notas:

muito baixo (1,6 — 2,6) nos primeiros
50 cm.
200 nos primeiros 50 cm; 200 entre
100 cm de profundidade.
ver perfil 51 - 71

. • &

91.
UNIDADE DE MAPEAMENTO M3b
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes argilosos-franco
arenoso argilosos do Mananga

Fisiografia:

depressao estreitas, cöncavas

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos e
euforbiaceae

Erosao hidrica:

ausente

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

imperfeito
imperfeito

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Chernozems
Ustollic Paleorthids

Descricao dos solos:

Solos de moderadamente profundos a
profundos, de seqüência Ai-(Bw)-Bk-Ckm;
Horizonte A de 20-25 cm; de preto a
preto acastanhado; de franco-arenoso a
franco-arenoso-argiloso;
de nao
a
fracamente calcareo;
Horizonte Bw, as vezes
ausente de
20-50
cm;
de
castanho-escuro
a
castanho
amarelado
acinzentado;
franco-arenoso-argiloso;
de
farncamente
a fortemente calcareo;
Horizonte
Bk,
de
50-75 cm;
de
castanho-amarelado opaco a castanho
amarelado
acinzentado;
franco-arenoso-argiloso;
mui tos
nódulas minerais calcareas; fortemente
calcareo;
Horizonte Ck"m, as vezes cimentado, de
amarelo acinzentado opaco a castanho
olivaceo;
franco-arenoso-argiloso;
mui tos
nódulos minerais calcareas;
fortemente calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (20,8) nos primeiros 50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,1.

ESP (%):

nao determinado

ii
i
i

92.

Matéria organica (%)

baixa (1,5) nos primeiros 25 cm;
muito baixa (0,6) entre 25 e 50 cm.

N (%):

baixo (0,1) nos primeiros 50 cm.

P (ppm):

de baixo a muito baixo (3,0 - 7,0) nos
primeiros 50 cm.

AWC (mm/m):

200 nos primeiros 50 cm; 200 entre
100 cm de profundidade.

'

UNIDADE

93.

DE MAPEAMENTO M3c

Aspectos geraïs
Geologia:

acumulacöes argilosos - franco
arenosos do Mananga

Fisiografia:

depressao estreitas, cóncavas

Vegetacao ou uso de terra:

arbustos espinhosos e
euforbiaceae, vegetacao alofita

Erosao hidrica:

ausente

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

imperfei to
imperfeito

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Solonchaks
Aquollic Salorthid

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüênc.ia A-AC-C;
Horizonte A de 20-40 cm; de preto
acastanhado a castanho escuro; franco
a franco-arenoso; calcareo; Horizonte
AC de 20-40 cm; de preto acastanhado a
castanho; de franco a
fortemente
franco-arenoso-argiloso;
i
calcareo;
Horizonte
C de 40 - 100 cm, de
castanho
a
castanho
opaco;
de
a
franco
franco-arenoso-argiloso
argiloso; fortemente calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (18,0 - 22,1) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

de ligeiramente a moderadamente salino
(ECe 6,22-9,32).

ESP (%):

nao determinado

Matéria organica {%)'•

muito baixa (0,4 - 1,0) nos primeiros
50 cm.

N (%):

baixo (0,08 - 0,1) nos primeiros
50 cm.

P (ppm):

muito baixo (1,6 - 2,6) nos primeiros

I
I
I
I

94.
50 cm.1
AWC (mm/m)

200 nos primeiros 50 cm; 200 entre
100 cm de profundidade.

95.

UNIDADE DE MAPEAMENTO M3d
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes argilosos - franco arenoso
argilosos do Mananga

Fisiografia:

depressao estreitas, cöncavas

Vegetacao ou uso de terra:

arbustos espinhosos e
euforbiaceae, vegetacao alofita

Erosao hidrica:

ausente

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

imperfeito
imperfei to

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Mollic Solonchaks
Aquollic Salorthid

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência A-AC-C;
Horizonte A de 20-40 cm; de preto
acastanhado
a castanho escuro; de
arenoso
argilosa a
franco-arenoso
argilosa; calcareo;
Horizonte AC de 20-40 cm;. de preto
acastanhado a castanho; de argiloso a
franco-arenoso-argiloso; de fracamente
a moderadamente calcareo;
Horizonte
C de 40 - 100 cm, de
castanho
a
castanho
opaco;
de
franco-arenoso-argiloso a argiloso; de
nao a fracamente calcareo. '

• 96.

UNTDADE DE HAPEAMENTO M4a
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes
coluviais de francos a
franco arenoso argilosos do Mananga

Fisiografia:

areas coluviais cöncavas,
encostas

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizade fraca

ao pé

das

e

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

imperfeito
imperfeito

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Chernozems
Ustollic Paleorthids

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-(Bv)-Bk-Ck;
Horizonte
A de
20-35 cm;
preto
acastanhado; franco-arenoso-argiloso;
pouco pedregoso; nao calcareo;
Horizonte
Bw, de 20-50 cm; preto
acas tanhado; franco-arenoso-argiloso;
de pouco pedregoso a pedregoso; de
nao a moderadamente calcareo;
Horizonte Bk, de 25-60 cm; castanho
escuro;
franco-arenoso-argiloso;
pedregoso;
muitos nódulos minerais
calcareas;
fortemente
calcareo;
Horizonte Ck, de castanho amarelado
acinzentado
a
castanho
amarelado
opaco; de franco-arenoso-argiloso a
franco-arenoso;
pedregoso;
muitos
nódulos minerais calcareas; fortemente
calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

média (20,0 - 21,0) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,4.

ESP

{%):

Matéria organica (%):

nao determinado
de muito baixa1 a baixa (0,7 - 1,7) nós

98.

UNIDADE DE MAPEAMENTO M4b
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacoes
coluviais franco arenoso
argilosos - franco arenosos Mananga

Fisiografia:

areas co,luviais cóncavas,
encostas

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizade fraca

ao pé

das

e

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

imperfeito
imperfeito

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Chernozems
Xerollic Paleorthids

Descricao dos solos:

Solos de moderadamente profundos a
profundos, de seqüência A-(Bk)-Ck-Ckm;
Horizonte
A de
20-35 cm;
preto
acastanhado; franco-arenoso-argiloso;
pouco pedregoso; nao calcareo;
Horizonte Bk de 30-75 cm; as vezes
presente;
castanho
amarelado
acinzentado; franco-arenoso-argiloso;
pedregoso;
muitos nódulos minerais
calcareas; fortemente calcareo;
Horizonte
Ck; castanho e§curo; de
franco arenoso a
franco-arenoso-argiloso;
muito
pedregoso;
muitos nódulos minerais
calcareas; muito calcareo;
Horizonte Ckm, cimentado, de amarelo
larangia opaco a castanho amarelado
acinzentado;
de franco 'arenoso
a
franco-arenoso-argiloso;
muito
pedregoso;
muitos nódulos minerais
calcareas; fortemente calcareo.

99.
Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

alta (27,5 - 29,8) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,3.

ESP (%)'.

nao determinado

Matéria organica {%):

em geral média (2,2) nos primeiros
25 cm; 'baixa (1,9) entre 25 e 50 cm.

N (%):

baixo (0,12) nos primeiros 50 cm.

P (ppm):

de muito baixo a baixo (3,0 - 3,6) nos
primeiros 50 cm.
180 nos primeiros 50 cm; 180 entre
100 cm de profundidade.
ver perfil 51 - 146

AWC (mm/m):
Notas:

100.
UNIDADE DE MAPEAMENTO M4c
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes coluviais argilosos franco arenoso argilosos - arenosos do
Mananga

Fisiografia:

areas
coluviais cocavas, ao pé
encostas

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e^rbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizade fraca

das

e

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

imperfeito
imperfeito

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Calcic Chernozems
Xerollic Paleorthids

Descricao dos solos:

Solos de moderadamente profundos a
profundos, de seqüência A-(Bk)-Ck-Ckm;
Horizonte
A de
20-35 cm;
preto
acastanhado; franco-arenoso-argiloso;
pouco pedregoso; nao calcareo;
Horizonte Bk de 30-75 cm; as vezes
presente;
castanho
amarelado
acinzentado;
de
argiloso
a
arenoso-argiloso;
pedregoso; muitos
nódulos minerais calcareas; fortemente
calcareo;
Horizonte
Ck; castanho escuro; de
argiloso a franco arenoso argiloso;
muito
pedregoso;
muitos . nódulos
minerais calcareas; muito calcareo;
Horizonte Ckm, cimentado, de amarelo
larangia opaco a castanho amarelado
acinzentado;
de
argiloso
a
arenoso-argiloso;
muito
pedregoso;
muitos
nódulos minerais calcareas;
fortemente calcareo.

101.

UNIDADE DE MAPEAMENTO M5a
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes
arenosas profundos
recobrem do depositos do Mananga

Fisiografia:

areas planas levemente onduladas

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

ausente

que

e

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

imperfeito
de moderado a boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Arenosols
Typic Torripsamments

Descricao dos solos:

Solos profundos de seqüência
A-AC-C;
Horizonte A de 20-40 cm; de preto
acastanhado a castanho escuro;
de
arenoso
a
arenoso
franco;
nao
calcareo;
Horizonte AC de 20-30 cm; castanho
escuro; de arenoso a arenoso franco;
nao calcareo;
Horizonte C de castanho a castanho
opaco; arenoso; pouco pedregoso; nao
calcareo.

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

muito baixa (3,3 - 5,3) nos primeiros
50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,2.

ESP

(X):

Matéria organica

N

(X):

nao determinado.
(X):

muito baixa (0,3 - 0,8) nos primeiros
50 cm.
i
de medio a baixo (0,06 - 0,15) nos
primeiros 50 cm.

102.
P (ppm):

muito alto (> 22) nos primeiros 50 cm.

AWC (mm/m):

80 nos primeiros 50 cm; 80 entre
100 cm de profundidade.

Notas:

ver perfil 51 - 70

103.
UNIDADE DE MAPEAMENTO M5b
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacöes
arenosas
moderadamente
profundos que recobrem o do Mananga

Fisiografia:

areas planas levemente onduladas

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

ausente

e

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

imperfeito
de moderado a boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Arenosols
Typic Torripsamments

Descricao dos solos:

Solos profundos de seqüência A-C- IIC;
Horizonte A de 20-40 cm; de preto
acastanhado a castanho escuro;
de
arenoso
a
arenoso
franco;
nao
calcareo;
Horizonte C de castanho a castanho
opaco; arenoso; pouco pedregoso; nao
calcareo.
Horizonte IIC de castanho escuro a
castanho, de franco limoso argiloso a
argiloso arenoso; de moderadamente a
fortemente calcareo.

i

i

104.

UNIDADE DE MAPEAMENTO PI
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacoes avermelhados, francos franco
limoso
argilosos
do
Post-Mananga'

Fisiografia:

encosta
com
fraca
superficie ondulata

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizade de fraca a
moderada

pendenza

e

e

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de moderado a boa
de moderado a boa

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Luvisols
Ustollic Paleargids

Descricao dos solos:

Solos profundos com sequenza A-Bt-C;
Horizonte A de 20-30 cm; de preto
acastanhado
a castanho escuro; de
franco
a
argiloso
arenoso;
nao
calcareo;
Horizonte Bt de 20-50 cm; de castanho
a
castanho avermelhado opaco;
de
argiloso
arenoso a franco arenoso
argiloso; nao calcareo;
Horizonte C de 40-70 cm; de castanho a
castanho opaco; de argiloso arenoso a
franco arenoso argiloso; de nao a
fracamente calcareo.

i
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UNIDADE DE MAPEAMENTO SI
Aspectos gerais
Geologia:

acumulacoes pedregulhosos

Fisiografia:

cume
e
encosta
fracamente
moderadamente ondulada

Vegetacao ou uso de terra:

arvores e arbustos espinhosos e
euforbiaceae

Erosao hidrica:

erosao hidrica canalizade de fraca a
moderada

o

Caracteristicas dos solos
Drenagem interna:
Drenagem externa:

de rapido a demais rapido
rapido

Classificacao FAO:
Classificacao USDA:

Haplic Phaeozems
Fluventic (Lithic) Camborthids

Descricao dos solos:

Solos profundos, de seqüência
A-(Bw)-Cr;
Horizonte
A de
20-25 cm;
preto
acastanhado;
de franco arenoso
a
franco-arenoso-argiloso;
pouco
pedregoso; nao o fracamente calcareo;
Horizonte Bw, de 20-50 cm; castanho
escuro;
franco-arenoso-argiloso;
pedregoso; nao calcareo; Horizonte Cr
de
50-75
cm;
castanho-escuro;
franco-arenoso-argiloso;
muito
pedregoso;
de
nao
calcareo
a
fracamente calcareo;

Propriedades quimicas e fatores de influência de fertilidade:
CTC (meq/100 g de solo):

de baixa a média (10,8 - 17,5 ) nos
primeiros 25 cm; de baixa muito baixa
(1,0 - 8,0 ) entre 25 e 50 cm.

CE (mmhos/cm):

inferior a 0,2.

ESP

(X):

nao determinado

Matéria organica

em geral média (2,1 - 3,1) nos
primeiros 25 cm; de baixa a muito
(0,4 - 1,2) entre 25 e 50 cm.

N (%):

de medio a baixo (0,05 - 0,25) nos
primeiros 25 cm; muito baixo (<a 0,05)
i
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entre 25 e 50 cm.
P (ppm):

muito alto (30 - 32) nos primeiros
25 cm; de medio a muito alto (9,6 -;
23,6) entre 25 e 50 cm.
j

AWC (mm/m):

180 nos primeiros 50 cm.

Notas:

ver perfil 5 1 - 6 9

1Ö7.

Analises e testes de campo
Durante o levantamento dos perfis de solo foram realizadas,
nas
proximidades
dos
perfis
tipicos,
os testes
de
velocidade de infiltracao com o mêtodo de duplo cilindro em
tres vezes.
No anexo 2 foram enumerados
os resultados dos testes de
infiltracao.
Na
comparacao
dos
valores
médios
de
velocidade obtidos em cada urn dos testes com as classes de
velocidade de
infiltracao elencadas na tabela 1, deduz-se
que os solos iluviais de textura média (unidade F2 e F3)
apresentam
valores médios; predomin,antemente baixos foram
os indices registrados nas unidades de terreno do tipo F4
e
M2, enquanto as unidades Fl e M5 forneceram indices
decididamente elevados.

TABELA 1
classes
1
2
3
4
5
6
7

CLASSES DE VELOCIDADES DE INFILTRACAO
de infiltracao

muito lenta
lenta
moderadamente lenta
moderada
moderadamente rapida
rapida
muito rapida

indices de velocidade
(cm/h)

de infiltracao

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

Na
tabela 2 estao enumeradas também
as classes
receptividade em funcao dos indices da velocidade
infiltracao.

i
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TABELA 2

CLASSES DE RECEPTIVIDADE A IRRIGAQAO

Classes de
velocidade
(cm/h)

receptividade a irrigacao
superficial de infiltracao

1

<0,1

2

0,1-0,3

3
4
5
6
7

0,3
0,7
3,5
6,5

12,5 >25,0

0,7
3,5
6,5
12,5
25,0

nao adequada (lenta demais) - boa
para o arroz
marginalmente adequada (lenta
demais) - marginalmente adequada
para o arroz
adequada - nao adequada para o arroz
ótima
adequada
,
marginalmente adequada (rapida demais)
adequada somente em algumas
circunstancias
nao adequada (rapida demais)

Analises de laboratório
As amostras recolhidas durante a descricao dos perfis foram
submetidas a analises fisico-quimicas de laboratório (anexo
3).
Os resultados dessas analises (CTC, matéria organica, CE,
N, P e CaC03) ja foram elaborados, e comentados nas fichas
das unidades de mapeamento do paragrafo 2.2.2.
No
que diz respeito as reacoes do solo (pH), esta
caracteristica quimica é analisada por
agrupamentos de
unidades e nao por cada unidade cartografica, na medida em
que demonstra uma tendência predominantemente constante
nesse nivel de agrupamento.
0
subgrupo Fl, correspondente aos
solos de textura
grosseira, apresenta, frequentemente, indices proximos a
neutralidade (pH de 6,6 a 7,3); as variacaoes oscilam de
indices levemente
acidos (pH de 6,1 a 6,5) a indices
levemente alcalinos (pH de 7,4 a 7,8). Muito raramente, nas
partes baixas do perfil (subsolo), registram-se indices
superiores a 7,8.
0 subgrupo F2, representado por solos com textura média, é
caracterizado por uma reacao do solo variavel de levemente
acida (pH de 6,1 a 6,5) a levemente alcalina (pH de 7,4 a
7,8) sem prevalência de uma classe sobre a outra. Muito
raramente se registram indices de pH inferiores a 6,1.
0 subgrupo F3, representado por solos com textura média mas
com prevalência da fracao
arenosa, tem indices de pH
frequentemente de neutros a levemente alcalinos (pH de 6,6
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a 7,8).
t
As vezes, foram notados indices moderadamente alcalmos (pH
de
7,9 a 8,4); muito raramente
indices abaixo da
neutralidade.
0 subgrupo F4, representado por solos de textura fina, tem
valores de pH variaveis de neutros (pH de 6,6 a 7,3) a
muito alcalinos (pH de 8,5 a 9,0). Indices assim altos
podem ser encontrados em terrenos com razoavel ou elevada
presenca de sais (fases salinas e de sódio) ou nas partes
baixas dos solos sem problemas de salinidade.
Os subgrupos Ml, M2, M3 e M4 apresentam uma tendência
similar no que diz respeito a reacao
do solo. De fato,
observa-se muito comumente urn pH de levemente acido a
neutro (pH de 6,1 a 7,4) na parte superficial (até 50-60
cms), passando, a uma profundidade maior, a indices de
moderadamente ou altamente alcalinos (pH de 7,9 a 9,0).
Excetuam-se as unidades cartograficas Mla, M3a e M3c, que
apresentam indices de pH constantemente moderadamente ou
altamente
alcalinos (pH de 7,9 a 9,0) e a unidade
cartografica
M4a, com indices de levemente acidos a
neutros (pH de 6,1 a 7,4).
0 subgrupo M5, caracterizado por solos arenosos sobre
acumulacöes argilosas do Mananga, apresenta indices de pH
próximos a neutralidade (pH de 6,6 a 7,3).
Os solos sobre acumulacöes pedregosas têm urn pH geralmente
moderadamente acidos (pH de 5,1 a 6,0).
i

0 subgrupo LI, que compreende os solos na parte central das
depressoes lacustres, apresenta solos com indices de pH de
moderadamente alcalinos a altamente alcalinos (pH de 7,9 a
9,0).
0 subgrupo L2, representado pelos solos as margens das
depressoes lacustres, apresenta indices de pH neutros ou
levemente
alcalinos (pH
de
6,6 a 7,8)
na porcao
superficial, que
passam, a uma maior profundidade, a
altamente alcalinos (pH de 8,5 a 9,0).
Na tabela 3, sao apresentados os indices da AWC que se
referem a cada urn dos agrupamentos de unidades de solos
realizados para a programacao agronomica; ao lado, também
foram
indicados, para cada urn dos agrupamentos, os
aspectos de terreno mais significativos e que orientaram a
escolha de tais indices.
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TABELA 3 INDICES DE AWC PARA CADA AGRUPAMENTO
DE SOLOS
sigla
cropwat

unidade de solos

caracteristicas
do solo

fl
f2
f3

Fl cefghi
F2 cdefgh, F3 eghijk
F2 ab, F3 abcdf

f4
f5

textura grosseira
tex.média, profundos
tex.média,
mod.profundos
textura médio-fina

FA abc
Lla, L2a, Ml abc, M2b,
textura fina
M4a, PI

Em
resumo, as caracteristicas principais
do terreno
analizadas sao a composicao granulométrica, a profundidade
do terreno e o grau de densidade.
Foram individuados 5 indices de AWC, que sao empregados no
calculo de necessidades
hidricas, correspondentes a 5
agrupamentos de solos, indicados nas fichas de irrigacao
com as siglas de fl a f5.

Avaliacao da aptidao dos
agricultura de irrigacao

solos

para

a

utilizacao

da

0 estudo dos perfis do solo, decididamente orientado no
sentido de se adquirir informacöes
sobre as propriedades
dos solos que condicionam em grande parte a utilizacao da
agricultura de irrigacao, foi utilizado como documento de
base para o mapeamento das sensibilidades dos solos na sua
utilizacao, o qual é capaz de ressaltar as areas com
limites
mais severos para o uso
da agricultura de
irrigafao.

A aptidao dos
irrigacao

solos

para a utilizacao

da agricultura de

Na area do estudo, foram individuadas numerosas areas que
apresentam
limitacöes relevantes
para a
utilizacao
agricola. Tais areas foram delimitadas no mapeamento da
receptividade de utilizacao e foram divididas em cinco
classes em funcao do tipo de limitacao existente.
CLASSE
S - Areas que nao apresentam
prejudiquem o uso da irrigacao dos solos.
A

essa classe pertencem a

limitacöes

maior parte dos solos

que

formados
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sobre acumulacöes ^pluviais recentes (unidade do mapeamento
dos solos assinalados com a sigla F), alguns solos formados
sobre acumulacöes do Mananga e do pós-Mananga (solos P e M)
e alguns solos formados sobre
acumulacöes lacustres.
Tratam-se de solos situados em areas geralmente planas,
profundas, e
dotados de fertilidade quimica suficiente
(elementos
nutritivos organicos
e
minerais), e que
possuem,
geralmente, boas
caracteristicas fisicas
e
hidrologicas
(estrutura
superficial
do
horizonte;
drenagem; Sapacidade de retencao hidrica; porosidade).
Alguns solos que pertencem a essa classe requerem, de
qualquer forma, uma organizacao especialmente cuidadosa
por causa da presenca de caracteristicas quimicas e/ou
fisicas parcialmente limitantes.
Especificamente, nas unidades cartograficas Mlb, Mlc e F4
abc,
percebem-se problemas devidos a uma textura fina, ao
alto grau de cimentacao e constipamento do terreno e ao
risco
de concentracöes salinas próxp.mas
dos limites
tolerados pelas culturas; enquanto nas unidades Mla, M2b,
M2c e M4a, encontram-se limitacöes devidas ao nivel de
cimentacao e de constipacao dos solos e a textura fina.
A classe S envolve a maior parte da area da pesquisa.
CLASSE Nt - Areas que apresentam limitacöes severas devidas
a uma textura desfavoravel.
Trata-se de areas que apresentam, predominantemente, solos
de textura excessivamente grosseira, nos quais a fracao
arenosa grosseira associada ao saibro fino é superior a
50%.
i

Nestes solos, a composiQao granulometrica desequilibrada
interfere negativamente nas outras
caracteristicas da
terra e, especialmente, nas seguintes caracteristicas: a
estrutura do solo, sobretudo no horizonte ao nivel das
raizes, é muito fraca; a drenagem è excessiva; a capacidade
de retencao hidrica é francamente muito baixa; "a capacidade
de troca catiönica é predominantemente reduzida (geralmente
nao
supera 10
meq/lOOgr); a
presenca de elementos
nutritivos
organicos
e
minerais
é
decididamente
deficitaria.
Pertencem a essa classe os solos .pluviais de granulometria
mais grosseira, geralmente
localizados perto dos leitos
atuais ou de paleoleitos (unidade do mapa dos solos Fl),
bem como alguns solos formados sobre acumulacöes arenosas
que recobrem as argilas do Mananga (unidade do mapa dos
solos M5a e M5b).
CLASSE Np - Areas que apresentam limitacöes severas devidas
a profundidade reduzida, a
pedregosidade excessiva ou a
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afloramentos rochosos excessivos que prejudicam por urn lado
a
possibilidade de aprofundamento do aparato das raizes,
por outro lado a mecanizacao dos trabalhos.
As limitacoes principais sao as seguintes:
- PEDREGOSIDADE EXCESSIVA, seja em superficie seja ao longo
do perfil, que impede a mecanizacao das operacöes das
culturas.
Esta limitacao foi encontrada sobretudo na unidade do
estudo dos solos SI e em algumas areas das unidades M2b
e M3b;
- PROFUNDIDADE REDUZIDA DA PORCAO DE SOLO EXPLORADA PELAS
RAIZES; essa limitacao é devida, az vezes, ao afloramento
rochoso e pedregoso nas proximidades da
superficie
(unidade pedologica Si), frequentemente a presenca de urn
horizonte
calcarico, rico
de concrecoes calcaricas
(horizonte com acumulacao de calcio), as vezes muito
cimentado,
que
impede que as
raizes das plantas
penentrem
no
solo,
reduzindo
drasticamente
a
disponibilidade
de reserva hidricaj do solo para as
plantas do próprio solo.
Os solos originados sobre as acumulacÖes argilosas do
Mananga sao penalizados por esse tipo de limitacao
(Unidades pertencentes aos grupos Ml e M2).
CLASSE Nf - Areas que apresentam limitacSes severas devidas
a topografia e fisiografia desfavoravel a exploracao.
Trata-se
de areas cuja inclinacao
excessiva e cuja
irregularidade
da superficie tornam a
elaboracao do
terreno problematica; nessas areas, eventuais intervencoes
de nevelamento da superficie e preparacöo em profundidade
do terreno exporiam os solos aos seguintes riscos: erosao
hidrica
e do vento excessiva; extirpacao difundida do
horizonte superficial, dotado de fertilidade organica e
mineral maior.
„
A essa classe de limitacoes pertencem as unidades de solo
dos grupo M3; esse tipo de problema foi observado em zonas
circunscri-tas, em areas nao mapeadas, também dentro da
planicie [xl'uvial do Sabie (Unidade de tipo F ) .
CLASSE Ns
Areas que apresentam limitacoes severas
devidas a uma salinidade ou presenca de sódio excessiva.
Neste grupo, foram inseridas as unidades de perfil de solos
nas quais a
salinidade e/ou o conteudo de sódio no
complexo de troca assumem valores decididamente elevados
(Condutibilidade elétrica no extrato de saturacao superior
a 8 mmhos/cm; Percentual de sódio para a troca superior a
15), ou seja, que prejudicam a utilizacao produtiva da
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maior parte

das culturas.

Pertencem a essa classe as fases salinas e de sódio dos
solos iluviais de textura mais fina (Unidades F4a, F4b,
F4c) e os solos de origem lacustre (todas as unidades do
grupo L ) ; problemas de salinidade e de presenca de sódio
elevadas
foram observados, também, em
alguns
solos
formados
sobre as argilas do Mananga; nestas a^eas,
entretanto, os problemas de salinidade estao subordinados
a outras limitacöes de natureza fisiografica e fisica, que
acabam prejudicando a sua utilizacao agricola.

Terrenos excluidos para a utilizacao agricola
Com as analises das caracteristicas dos solos que nos leva
a
excluir certo numero de tipos de terreno para a
utilizacao agricola, vieram a toma alguns aspectos a serem
ressaltados.
Antes de mais nada, boa parte da area indicada como nao
cultivavel foi excluida por causa de grandes limitacöes das
caracteristicas fisicas desses terrenos.
J

0
aspecto
predominante
diz
respeito
a composicao
granulométrica. Nao sao utilizaveis terrenos cuja fracao
arenosa se mantém constantemente superior a 80% ao longo de
todo
o perfil e comumente ultrapassa 90% em muitos
horizontes até urn metro de profundidade.
Solos desse tipo ocupam mais de 1000 hec (aproximadamente
67% do total da area descartada) e estao distribuidos em
todos os blocos presentes na area.
Outro aspecto fisico que impede o uso agricola diz respeito
a presenca elevada de pedregosidade a superficie e no
perfil que impede até o aprofundamento da sondagem com a
trivela manual.
Esta caracteristica si limita a uma ' area vasta dos blocos
51 e 52 (mais de 250 hec) e, frequent entente, esta associado
a uma morfologia muito acidentada.
No
ambito das caracteristicas quimicas limitantes, o
aspecto predominante é dado pela presenca de terrenos com
concentracoes
de
sais
elevadas,
representadas
frequentemente, em boa parte, pelo sódio e por indices de
pH superiores a 8,5.
Também foram encontrados problemas de salinidade em outros
solos, considerados, mesmo assim, utilizaveis seja porque
as concentracoes salinas. eram menores, seja porque a
presenca de outros aspectos favoraveis ou, mais comumente,
que nao impedem uma cuidadosa utilizacao para a sua
recuperacao e para a manutencao de urn nivel aceitavel de
salinidade e de sódio para a agricultura.

'l
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De fato, no que diz respeito aos solos excluidos, além dos
niveis elevados de salinidade e de sódio, observam-se
sempre outras caracteristicas de solo que impedem os
procedimentos normais adötados na recuperacao de terras
salinas. Texturas finas, prevalentemente argilosas, grau
elevado de constipacao do terreno e pouca porosidade em
situacöes morfológicas de depressao limitam muito, de
facto, seja a drenagem interna seja a drenagem externa,
tornando praticamente impossivel a lavagem dessesisolos.
A area ocupada por solos desse tipo é de mais de 200 hec e
abrange
parcialmente
a
superficie
dos
blocos
26-48-50-51-52.
A presenca de urn horizonte compacto demais por causa da
presenca do carbonato de calcio (petrocalcio) acompanhado
por urn alto grau de compactacao da porcao superficial do
perfil constitue outra caracteristica dos solos que levou a
exclusao de uma parte da superficie estudada no bloco 26
(aproximadamente 88 h e c ) .
De qualquer forma, os solos excluidos na elaboracao do
projecto agronömico sao os que apresentam os aspectos
negativos citados acima em grau muito elevado ou que tornam
os terrenos irrecuperaveis.
i

2.3.2

Principais limitacSes de uso
Além
das severas
limitacoes
descritas no paragrafo
anterior, foram encontradas muitas limitacoes de natureza
fisica e quimica, minimizaveis ou reduziveis com praticas
agronömicas adequadas.

2.3.2.1

Limitacoes fisicas
Os solos caracterizados por urn conteudo elevado de argila
(Unidades do tipo F4, M ) , apresentam problemas de trabalho
dificultoso e, sobretudo no caso dos solos iluviais, nos
quais a fracao arenosa é muito baixa (unidade do tipo F4),
uma tendência a urn adensamento excessivo.
Os solos das unidades F2 têm, frequentemente, a estrutura
do horizonte superficial muito fraca, que se desfaz com
facilidade durante a preparacao das terras; isso faz com
que eles sejam muito sensiveis a erosao hidrica, durante
as chuvas intensas, e a erosao do vento nos periodos secos.
A falta de estrutura favore^ce, além disso, o adensamento
do solo: frequentemente, foram observadas, nestes solos, a
presenca de horizontes muito densos e pouco porosos,
penetrados com dificuldade pelas raizes das plantas .
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Nas unidades de tipo F2, foi observado com frequencia urn
horizonte
endurecido, atravessado
pelas raizes
com
dificuldade, devido provavelmente a atividade intensa das
termites; ele tem urn andamento irregular, seja no que diz
respeito a espessura (de 0 a aproximadamente 50 cm), seja
no que diz respeito a profundidade da superficie .(de 10 a
100 cm).
0 problema da densidade excessiva reduz a permeabilidade e
a velocidade da infiltracao, interferindo
negativamente
com a rapidez da drenagem interna; isso pode constituir urn
problema importante em solos tendencialmente salinos e em
solos localizados nas depressöes.
'
Além disso, os solos pertencentes as unidades do grupo F2,
sendo
caracterizados por uma estrutura muito fraca, nao
se pres tam muito a construcao das barreiras dos canais,
pois podem ser facilmente corroidos pelas aguas.
Os solos de textura predominantemente arenosa (unidades do
tipo Fl) apresentam problemas ligados a excessiva rapidez
de
drenagem:
os
solos que
pertencem as
unidades
cartograficas Fld, Flf, Flg, Flh, Fli, F2d, nao sao muito
adequados
para a
irrigacao
através de escorrimento
superficial na medida em que têm uma
permeabilidade
elevada e uma alta velocidade de infiltracao (superior a
5cm/h). Esses problemas, nos casos menos drasticos, podem
ser superados com o emprego de técnicas de irrigacao
adequadas.

2.3.2.2

LimitacÖes quimicas
Na totalidade da area examinada, os solos sao, geralmente,
dotados de poucos elementos nutritivos organicos (Carbono,
Azoto); essa tendência é acentuada nos solos, que sao
utilizados,
atualmente, na atividade
agricola; esse
aspecto pode ser resolvido com uma adubacao adequada .
No que diz respeito as caracteristicas ligadas ao complexo
solo-agua-planta, observaram-se indices muito baixos de
Capacidade de troca cationico nos solos predominantemente
arenosos.
'
A salinidade e a presenca excessiva de Sódio no complexo de
troca foram observadas também
em areas que nao estao
incluidas na classe de receptividade de uso Ns: de qualquer |
forma, trata - se de zonas marginais de modesta extensao 1
localizadas na planicie do Sabie ou de zonasnas quais a
Condutibilidade Elétrica e/ou nivel do Sódio para a troca
se mantém num nivel que nao prejudica o emprego produtivo
das culturas maïs difundidas na zona.
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Ac5es atas a exploracao dos solos con limitacöes de uso
Aqui em seguida estao analisados os agrupamentos de solos
que, por causa de algumas das suas caracteristicas, podem
exigir solucöes especificas para uma exploracao meihor e
mais longa.
Os inconvenientes principais da utilizacao agricola dos
terrenos do subgrupo Fl (c+e+f+g+h+i) dizem respeito a
presenca de uma quantidade elevada de areia em relacao as
outras componentes granulométricas.
Este facto implica uraa baixa potencialidade nutritiva e uma
limitada capacidade de retensao hidrica, que implicam, por
sua vez, a incapacidade de se constituir seja reservas
adequadas de elementos nutritivos minerais e organicos
(baixa capacidade de troca catiónica e alta lavagem em
condicöes de irrigacao) seja de agua (baixos indices de
AWC). Estes fatores podem levar a uma grande perda de
produtividade depois de alguns ciclos de culturas.
A utilizacao de elementos nutritivos de tipo organico
(residuos
culturais,
adubos
organicos,
humus),
é
considerada urn procedimento indispensavel na recuperacao,
além da manutencao da capacidade produtiva de solos desse
tipo.
A
substancia organica, através dos
produtos da sua
alteracao, contribue muito a utilizacao, conservacao e
troca de elementos nutritivos; além disso, é conhecido o
efeito positivo dos cimentos organicos que favorecem a
uniao das particulas minerais em agregados de estrutura
granular
ou grumosa,
responsaveis
por condicöes de
areamento,
porosidade e maciez, muito
favoraveis ao
desenvolvimento das raizes das plantas.
A utilizacao de substancia organica aumenta, também, a
capacidade de retencao hidrica (maior reserva de agua) e
reduz a velocidade excessiva de drenagem.
De qualquer forma, no caso desses terrenos, aconselha-se
sobretudo o uso de adubos organicos naturais ou, de
qualquer maneira, a adocao de todos os procedimentos
agronömicos capazes de incrementar o conteüdo de substancia
organica no terreno.
i

No que diz respeito ao abastecimento hidrico, e' preciso
sublinhar o risco de uma lavagem excessiva de elementos
nutritivos com o uso de quantidades abondantes de agua em
cada turno de irrigacao; portanto, aconselham-se turnos
mais frequentes com volume de agua limitado.
Uma organizacao de irrigacao deste tipo é, de qualquer
forma, necessaria também por causa da baixa capacidade de
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retencao hidrica desses terrenos.
Os solos F2 a+b - F3 a+b+c+d+f sao caracterizados por um
horizonte
superficial
(aproximadamente
50 cms)
que
apresenta boas caracteristicas para a agricultura; esta
porcao superficial jaz sobre um substrato constituido
prevalentemente por areia.
Es tas terras saö utilizaveis para culturas que desenvolvem
um aparato de raizes superficial, capaz de aproveitar
prevalentemente os recursos hidricos e nutritivos dos
primeiros 30-60 cms.
Em
relacao
aos
terrenos
grosseiros
analisados
anteriormente, estes têm uma capacidade de retencao hidrica
e uma CSC mais altas.
i

Mesmo que, de qualquer forma, a utilizacao de adubo
organico natural seja importante, o aspecto principal para
estes terrenos é que se evitem intervencöes que possam
levar a supërficie os substratos arenosos ou provocar o
adelgacamento
do extrato fértil superficial;
a este
propósito, devem ser evitados os trabalhos em profundidade
e
movimentos de terra
que poderiam servir
para o
nivelamento dos lotes.
Cuidado especial deve ser dedicado aos fenömenos de erosao
(erosao hidrica e do vento) muito ativos nos terrenos
limosos do subgrupo F2, que podem levar a perdas de
espessura da porcao superficial.
Os terrenos do subgrupo F2 apresentam um percentual de limo
elevado; os efeitos negativos desta' caracteristica, que
influencia sobretudo as propriedades fisicas destes solos,
sao a estabilidade estrutural fraca, uma sensibilidade
muito grande a erosao, uma tendência a compactacao com
consequente
reducao da porosidade e
da drenagem, a
possibilidade de formacao de uma crosta superficial que
impede o afloramento das plantulas e a infiltracao da agua
no terreno.
Também para esses solos é evidente o efeito positivo da
adubacao organica, sobretudo para o reförco do grau de
estrutura do solo.
No que diz respeito a preparacao do terreno, considera-se
favoravel intervir com operacöes tie arrombamento toda vez
que se manifeste a presenca de niveis compactados e, de
qualquer forma, tornar um cuidado especial na execucao de
trabalhos ordinarios para se garantir uma boa ventilacao e
maciez do terreno.
Na
irrigacao é preciso evitar a formacao da crosta
superficial que pode se causada pela energia excesiva da
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queda da agua na superficie irrigada, no caso de irrigacao
por aspersao, ou pela deposito das particulas limosas
levadas
a
superficie
pelas
aguas
de escorrimento
superficial (irrigacao por escorrimento) se os lotes nao
forem organizados adequadamente.
Os terrenos que apresentam concentracöes salinas e/ou de
sódio próximas aos niveis de risco (F2 c+f - F3 k+j - F4 e
alguns
solos de acumulacöes do
Mananga) exigem uma
administracao cuidadosa para se impedir o incremento das
concentracöes
salinas
e
a perda
da produtividade;
frequentemente associadas a este tipo de caracteristica
quimica, observam-se outras caracteristicas dos solos como
texturas médio-finas, niveis mais ou menos cimentados e
compactados e situacöes morfológicas de depressao leve.
A nivel de organizacao ordinaria, o aspecto mais importante
consiste em se garantir uma boa drenagem interna e impedir
os fenömenos de subida capilar da agua a superficie, ativos
especialmente em terrenos finos.
i

A esse propósito, com os trabalhos de preparacao do
terreno, sera oportuno garantir uma boa permeabilidade,
efetuando-se trabalhos em profundidade, evitando-se, porém,
de levar os estratos subjacentes, geralmente mais ricos em
sais, a superficie.
Durante a estacao seca e nos periodos sem irrigacao, as
intervencöes
no terreno devem ter como finalidade o
impedimento da evaporacao da agua do solo e a subida das
aguas presentes nas partes baixas do perfil.
A reducao da evaporacao pode ser obtida com a cobertura da
superficie (gravetadura), enquanto a interrupcao da subida
capilar das aguas e, portanto, da evaporacao, se obtém com
os
trabalhos na superficie (sachadura, esterroamento,
etc).
Uma boa capacidade de defluxo das aguas do terreno é uma
condicao sine qua non para eventuais intervencöes mais
especificas a serem realizadas nos terenos que apresentam
um incremento da concentracao salina.
Nestes casos, deve ser aplicada uma quantidade de agua
superior a necessidade das culturas para se favorecer a
eliminacao dos sais livres e o seu distanciamento do
terreno com as aguas de escöo.
Nos terrenos em que ao problema do sal se acrescenta o do
sódio, esta operacao deve ser re^lizada gradativamente; uma
eliminacao
excessiva dos sais, nao
acompanhada pelo
distanciamento do sódio do complexo de troca e a sua
substituicao com catiönios bivalentes (Ca e Mg), leva a
defloculacao dos colóides argilosos (o sódio é um forte
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disperdente) e a uma brusca diminuicao da
dos terrenos ricos em argila e limo fino.

permeabilidade

Isso determina a impossibilidade de se realizar a "lavagem"
prevista.
Geralmente,
no tratamento dos terrenos
com presenca
excessiva de sódio é necessaria a utilizacao de corretores
(gesso,
cal
e
enxofre)
capazes
de
favorecer
o
distanciamento desse elemento (como sulfato de sódio) do
complexo de troca, e a sua substituicao com catiönios
bivalentes de calcio e magnésio; estes ültimos, favorecendo
a formacao de complexos Ca-Mg argilosos estaveis melhoram a
estrutura, a porosidade e a drenagem.
De qualquer forma, para solos deste tipo é indicado o
emprego de culturas que têm uma razoavel ou boa tolerancia
aos sais.
Mui tos terrenos formados sobre acumulacoes do Mananga, além
da presenca de texturas finas, têm um horizonte cimentado,
as vezes extremamente coerente (petrocalcio), que impede o
aprofundamento das raizes (solos Mla-M2b+c - M4a, e t c ) ;
este nivel cimentado encontra-se, normalmente, abaixo de
50-60
cms, mas a porcao de terreno superior, também
apresenta um nivel razoavel de compactacao.
A cultivacao desses solos deve ser, portanto, precedida por
trabalhos
em profundidade (arrombamento), evitando-se,
porém, revolver o terreno para nao levar o material
cimentado subjacente a superficie.
Para
estes terrenos, também
é fundamental uma
boa
utilizacao de adubos organicos naturais para se favorecer a
agregacao e dar maior estabilidade e maciez a porcao
superficial do solo.
As indicacoes sobre a drenagem e sobre a organizacao dos
solos nos quais foram ressaltados problemas de sais restam
sempre validas.
Enfim, a intervencao mais comumente indicada para se
melhorar as caracteristicas dos solos dos terrenos da area
é de se utilizar muito adubo organico, nao só para se
aumentar a fertilidade destes solos, mas também para se
intervir
positivamente nas suas propriedades fisicas,
frequentemente deficitarias para a utilizacao proficua da
irrigacao.

4

Avaliacao
culturas
Para

das propriedades

facilitar a escolha

dos

solos para a

das cultivacoes mais

escolha das

adequadas,

I
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foram indicadas as culturas mais
previstas no projecto:

adequadas entre aquelas

De fato, foram examinadas as exigências das diversas
culturas no que diz respeito aos terrenos, destacando-se
principalmente
as caracteristicas dos perfis de solo
citadas acima.
Sintetizando, para cada uma das culturas sao ilustradas as
caracteristicas relevantes em termos de exigências dos
terrenos.

FEIJAO (Phaseolus Vulgaris):
textura:
de
media a grosseira mas de boa
tolerancia, também nos terrenos finos
fertilidade:
exigência media
salinidade:
baixa tolerancia
exigências hidricas: baixa resistencia a seca e medio baixa
resistencia a estagnacao
MILHO (Zea Mais):
textura:
fertilidade:
salinidade:
exigências hidricas:

media, nao tolera terrenos finos
exigência alta
moderadamente sensivel
media resistencia a seca, sensivel aos
fenomenos de estagnacao

AMENDOIM (Arachis Hipogea):
textura:
de media a grosseira; especialmente
sensivel
a terrenos que tendem a
formar uma camada de adensamento na
superficie (terrenos limosos)
fertilidade:
exigência media
salinidade:
baixa tolerancia
exigências hidricas: media resistencia a seca e baixa
resistencia a estagnacao
BATATA DOCE (Ipomea Batata):
textura:
de média a grosseira
fertilidade:
exigência média, alta de potassio
salinidade:
de baixa a média tolerancia
exigências hidricas: baixa resistencia a seca e baixa
resistencia a estagnacao
j

CEBOLA (Allium Cepa):
textura:
média nos primeiros 50-60 cm (aparato
das raizes superficial)
fertilidade:
exigência alta
salinidade:
baixa tolerancia
exigências hidricas: baixa resistencia a seca e baixax
resistencia a estagnacao
BATATA (Solanum Tuberosum):

i

I
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da media a grossolana, si adatta a
terreni
pesanti se
non ei
sono
problemi di drenaggio
esigenza medio-alta
fertilidade:
da bassa a media tolleranza
salinidade:
exigências hidricas: bassa resistenza alla siccita e bassa
resistenza al ristagno
textura:

REPOLHO (Brassica Oleracea var. Capitata):
média, mas tem boa tolerancia também
textura:
em terrenos finos
exigência alta nos primeiros 50-60 cm
fertilidade:
(aparato das raizes superficial)
salinidade:
de baixa a média tolerancia
exigências hidricas: baixa resistencia a seca é médio-baixa
resistencia a estagnacao
TOMATE (Licopersicum Esculentum):
média, mas tem uma tolerancia razoavel
textura:
também em terrenos finos
fertilidade:
exigência alta
salinidade:
baixa tolerancia
exigências hidricas: baixa resistencia a seca e médio-baixa
resistencia a estagnacao
FEIJAO NHEMBA (Vigna
textura:
fertilidade:
salinidade:
exigências hidricas:

Unguiculata)
de média a grosseira
exigência media
baixa tolerancia
boa resistencia a seca e médio-baixa
resistencia a estagnacao

SORGO (Sorghum Bicolor):
textura:
de média a médio-fina mas se adapta
bem a qualquer tipo de textura
exigência media
fertilidade:
moderadamente tolerante
salinidade:
exigências hidricas: boa resistencia a seca e média
resistencia a estagnacao
GRAO DE BICO (Cicer Arietinum L.):
de média a fina
textura:
exigência
baixa, valoriza terrenos
fertilidade:
pobres
salinidade:
moderadamente tolerante
exigências hidricas: boa resistencia a seca e média
resistencia a estagnacao
As varias unidades do mapeamento foram agrupadas em funcao
de
algumas caracteristicas
dos
solos (textura dos
primeiros 100 cms, presenca de sais em quantidade superior
ao limite de risco, caracteristicas de drenagem interna e
externa,
fertilidade
potencial)
consideradas
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particularmente significativas para se orientar as escolhas
das culturas.
Na area do levantamento foram identificados os seguintes
grupos de unidade de terrenos cultlivaveis para cada urn dos
quais é indicada, também, a extensao de area:

Grupo

A:

Flc,
Fle, Flf, Flg, Flh,
Fli,
superficie global de 681 hec. (132).

com

uma

Grupo

B:

F2c, F2f, F3e, F3j, F3k, com uma
global de 327 hec (62)

Grupo

C:

F2a, F2b, F3a, F3b, F3c, F3d, F3f,
superficie global de 624 hec (122)

Grupo

D:

F2d, F2e, F2g, F2h, F3e, F3g, F3h, F3i, com
uma superficie global de 930 hec (182)

Grupo

E:

Mla, Mlb, Mlc, M4a, Lla, L2a, PI,
superficie global de 602 (122)

Grupo

F:

F4a, F4b, F4c; Mlb, Mlc, com uma
global de 510 hec (9,52).

superficie

com uma

com uma

superficie

Em
relacao as unidades ou
agrupamentos de unidades
cartograficas
nao
utilizaveis
para a
agricultura,
indica-se em seguida as suas extensoes territoriais:

Fla, Flb, Fld:
M2a:
M3b:
M3a, M3c, M3d:
M4b:
M5a,M5b:
Llb, L2b:

SI:

948 hec (182);
161 hec (32);
46 hec (12);
51 hec (12)
74 hec (1,52);
77 hec (1,52)
22 hec (0,52);
149 hec (32).

A comparacao das caracteristicas dos terrenos com as
exigências e tolerancias das diversas culturas levou a se
atribuir a cada grupo de solos as culturas mais adequadas.
Em resumo, para o grupo A, foram indicadas as culturas que
crescem bem em terrenos sol tos e bem drenados e para as
quais
essas
caracteristicas
fisicas
se
demonstram
prioritarias
em
relacao
a
outra
para
urn
bom
desenvolvimento da planta.
No

grupo B estao compreendidas as

culturas que demonstram
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uma certa tolerancia com a
presenca de
salinas perto dos limitis maximos.

concentracoes

No grupo C estao compreendidas as culturas que desenvolvem
urn aparato de raizes superficial (30-60 cms) capaz de
aproveitar
os recursos nutritivos somente
da porcao
superficial do terreno.
0
grupo D é representado pot urn conjunto de solos
especialmente adequados para as culturas previstas pelo
projecto. Neste agrupamento, foi inserida como prioridade a
cultura do milho na
medida que, por causa das suas
exigências, foi excluida dos outros solos.
0 grupo E compreende culturas adequadas ou pelo menos
tolerantes em terrenos de textura fina e com problemas de
drenagem interna.
0 grupo F compreende solos com grandes limitacoes para o
emprego das culturas previstas, marginalmente adequados
para culturas que toleram a presenca de sais em quantidade
que
ultrapassa os limites de seguranca e que resistem aos
fenomenos de estagnacao hidrica
prolungada; para este
grupo e para o grupo E se hipotiza o emprego de culturas
alternativas como o sorgo, o grao de bico, forragem, arroz
e algodao.

Grupo A:

Feijao (Phaseolus Vulgaris), Amendoim (Arachis
Hipogea), Batata doce Ipomea Batata), Batata
(Solanum
Tuberosum),
Feijao
Nhemba
(Vigna
Unguiculata).

Grupo B:

Batata (Solanum Tuberosum), Repolho (Brassica
Oleracea var. Capitata).

Grupo C:

Feijao (Phaseolus Vulgaris), Amendoim
(Arachis
Hipogea), Batata Doce (Ipomea Batata),
Repolho (Brassica Oleracea var. Capitata). Batata
(Solanum
Tuberosum),
Feijao
Nhemba
(Vigna
Unguiculata),
Cebola
(Allium
Cepa), Tomate
(Licopersicum Esculentum), Mais (Zea Mais)1.

Grupo D:

Repolho (Brassica Oleracea var. Capitata). Batata
(Solanum
Tuberosum),
Feijao
Nhemba
(Vigna
Unguiculata),
Cebola
(Allium
Cepa), Tomate
(Licopersicum Esculentum).

Grupo E:

Repolho (Brassica Oleracea var. Capitata), Tomate
(Licopersicum
Esculentum) entre as
culturas
previstas pelo projecto; Sorgo (Sorghum Bicolor)
e Grao de bico (Cicer Arietinum L.) como cultura
alternativa de
gerência familiar ou privada,
Arroz
(Oryza Sativa)
e Algodao
(Gossypium
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Hirsutum) no agrobusiness.
Grupo F:

Sorgo (Sorghum Bicolor) e Grao de bico (Cicer
Arietinum
L.) como
cultura
alternativa de
gerencia
familiar ou privada;
Arroz (Oryza
Sativa)
e Algodao
(Gossypium Hirsutum)
no
agrobusiness.

0 grupo B, nos Blocos 26 e 5Q foi colocado junto com oo
grupo C, na medida em que as unidades que eles compreendem
los.
apresentam teores de salinidade e de sódio muito elevadc

7
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FAO Nloltic T 'uyisol
ÜSÜA" Ru venu füajnbönTud"
mplic fnaeo ?em
FAO
Typic Calaoröud"™
Calcic Cbenx)Z£m
FAO
U5ÜA" Typic Cïdctöruua
FAO
Calcic Lhcmozem
ÜSDA Petroca'ric Ustollic Paleargid
FAO
Calcic Luvisol
U S D A Tithic Xeroluc Csmrx>rthid
E.utric Cambisol
FAO
ÜSÜA" ïerollir Paleorlhid
FAO
Calcic Cbcrnozem
ÜSBT L'slollk "Paleorthid
FAO
Calcic f "r>errxi?em
I U S D A Fetrocs :ic Ustollic Palesrgid
Calcic JAivtsol
FAO
Ü S D X Aquoüii. Salorthid
Mollic j oionchak
.
FAO
ÜSDA ustollic 'Paleorthid
FAO
Calcic Cnernozem
USTJA" /iqüoÏÏi' Salorthid
fiollic ;-olonchak
FAO
ÜSÜA" 7iq uoï!ii:"5 al onhid
FAO
Mollic : oionchak
Ü S D X I's lol bc'Paleorthid
FAO
Calcic ( hemo?.em
USTJA" XeroUic Paleorthid
Calcic Cherrtoyem
FAO
ÜSDX y.erollk Paleorthid
<?alcic Chemozem
FAO
ÜSDX fypicT irripr-amment
Haplic. jenosol
FAO
SDX ', ypic T >rnpsammenl
FAO
Haplic. jenosol
Ü S D X Ustollic Pfelsargid
FAO
Haplic loivisol
Ü ^ D X piuvent'; (Lithkr) Carnborthid
FAO
Haplic T haeozem

C a r a c t e r t s t i c a s d o s solos

TT

TT

50 cm

Solos predcmünaniemenle fjanco-arenoso; nao calcireo

TT
TT
"TTT

TT
3-4-5
3-4

T^T

3TT
TTA

TT
TT

ï

TT
2-3-4

TT
TT
TTT
1-3
1-2-3

TT
TT
3-4
TTT

TTT
1-2-3

1-2-3
1-2-3
1-2-3

1-2-3

TTT
TTT
Tb

Solos predbminaniemente franco-arenoso (0-100 cm),
de franco a franco-lirnoso (> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco-limosi (0-50 cm); de franco-arenoso a
arenoso-franco (> a 50 cm); nao calcareo
Solos franco-limoso (0-50 cm5; franco-arenoso (> ft 50 cm)
nao calcareo
Solos franco-limosi (0-50 cm); de fianco-arenoso a
franco (50-100 cm); franco-limoso-argiloso (> 1 1 0 0 cm)
Solos franco-limoso (0-100 cm); de aTenoso-franco ï
ri-anco (> a 100 cm); nao calcareo
Solos predominanlemenie franco-limoso (0-100 cm); fjancoarenoso (> a 100 cm); nao calcareo
.
Solos franco-limoso (0-50 cm); nao calcareo
Solos predominanlemenie franco-limoso (0-100 cm); franco
(> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco-limoso (0-50 cm); de franco-limosoargiloso a argiloso (> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco (0-50 cm); de franco-arenoso a arenosofranco (> a 50 cm); nao calcareo
Solos franco (0-50 cm); franco-arenoso (> a 50 cm
nao calcareo
Solos franco (0-50 cm); d e aTenoso-franco, franco-arenoso
arenoso (> a 50 cm); nao calcareo
Solos franco (0-50 cm); predominanl. franco (50-100 cm)
de arenoso a franco -arenoso (> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco (0-100 cm); franco-arenoso (> a 50 cm);
nao calcireo
Solos franco (0-50 cm); de arenoso-franco a arenoso
(50-100 cm); franco (> a 100 cm); naocaicireo
Cascalho e arenoso grosscira (< 80 cm)
Solos franco (0-3 00 cmX arenoso (> a 100 cm);
naocaicireo
Solos franco (0-100 cm), franco-limoso (> a 100 cm);
nao calcareo
Solos predominanlemenie franco (inieiro perfil);
Cascalho (2-5 mm) (> a 50 cm)
nao calcireo
Presenca de fase saline (F3js)
Solos r^edominaniernenle franco (inieiro perfil);
nao calcareo
Solos franco (0-1Ö0 cm); de franco-limoso-argiloso s
argiloso (> a 100 cm); nao calcareo
Fenómenos dehidromorfia;
Solos franco-limoso-argiloso (0-50 cm); arenoso-franco
esenca de fase salina (F4as)
(50-100cm); arenoso (> a 100 cm); naocaicireo
-enómeno? de hidromorfiB
Solos franco-limoso-argiloso (0-50 cm); franco-hmoso
(50-100 cm); nao calcareo
Fenómenos de hidromorfïa;
Solos de franco-limoso-argiloso a fjanco-argiloso a
presenca de fase salina (F4cs)
limoso-argiloso; nao calcareo
Solos de argiloso & frarKO-arenoso-argiloso;
calcireo
Solos de argiloso a franco-arenoso-aTgiloso; nao calcireo
(0-50 cm), de moder. afortemente calcireo (:> a 100 cm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; de nao 8 moder.
calcfeeo (0-100 cm), fortemente calcireo (> 1100 cm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; de nao a moder.
calcareo (0-100 cm), pedregoso (> 100 cm)
Solos de argiloso a iTanco-arenoso-aTgiloso;
calcireo
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso;
calcireo
Solos de argiloso a franco-arenoso-aTgiloso; de nao a moder.
calcireo (0-100 cm), fortemente calcareo (> a 100 cm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; de pouco a moder
calcireo (0-100 cmX fortemenie calcareo (> a 100 cm)
Solos de argiloso 8 franco-arenoso-argiloso; de nao a moder,
calcireo (0-100 cm), fortemente calcareo ( > a l 0 0 c m )
Solos de franco-arenoso a arenoso-argiloso;
calcireo
Solos de argiloso a franco-arenoso-aTgiloso; calcareo
(0-50 cm); de'nao a moderadamenle calcireo (> a 100 cm)
Solos de franco-arenoso a franco-limoso (0-100 cm);
franco-arenoso-argiloso (> a 100 cm); calcareo
Solos franco-arenoso (0-50 cm); fjanco-arenoso-argiloso
(de 50 a 100 cm); calcareo
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso;
calcireo
Solos arenoso; de nao a moderadamenle calcireo"
Solos arenoso (Ö-100 cm); franco-arenoso-argiloso
> a 100 cm); nao calcireo (0-100 cm); calcareo (> a 100 cm)
Solos de frandü a franco-arenoso-argiloso;
naocaicireo
Solos franco-arenoso-argiloso (0-50 cm); pedregoso (de 50
al00 cm); de nao a moderadamente cakiro)

C0DIG0S DAS CLASSES ÜL DREN.ACKH
(conforme as normas da FAO)

C l a s s e s de drenagem
1
2
3
4
5
6
7

-

Muito ma
Hè
Imperfeita
Moderada
Boa
Aigo e x c e s s i v a
Excessiva
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Fisiografia

ü n i d a d e s Suscetibilidade
cartograf
de BSO
•S
Sedimentos
Depressao planes ou levementeyr\
Lla
Llb
lacustrcs
concavas..
- Ns
recentes
Areas planos ou levemente
L2a
s
inclinado, as margen das depressöes
L2b
Ns
Fla
Nt
Dqpösitos
Areas levantades, de
rib
Nt
aluvionais
morfölogia plana ou
FIc
S
Fld
levemente ondulade
recentes
s
Nt
detextura
(levee)
Pic
Kr grosseira
S
Flf
Areas planes que ocupam
Flg
s
•
Flh
a pane central da plana
s
Fli
s
i
F2a
Depösitos
Areas planes que ocupam
Kb
s
aluvionais
F2c
S - Ns
a parte central da plana
recentes
.=
•- "f 26
- sS
detextura
Depreóes planes o
F2e
média
F2f
ligeiramente concavas
s
(franca)
Areas planes que ocupam F2g
sa parte central da plana
F2h
s8
F3a
F3b
S
_ .è
F3c
S
Depösitos •
Areas planes que ocupam
F3d
s
aluvionais
a parte central da plana
F3e
s
recentes
F3f
s
detextura
F3g
s
média
F3h
s
(franco-arenosa)
Depressao estreilas
F3i
s
F3j
S » Ns
F3k
Depreóes concavas estreitas
S - Ns
Depösitos aluvionais
F4a
5 - Ns
; recentes de textura
Depreóes plana
. F4b
S - Ns
F4c
S - Ns
fina
*
Areas de cume de
Mla
Np
morfölogia plana ou
Mlb
2»
levemente ondulad
Mlc
S
Mld
Np
M2a
Depösitos
Encosios moderadamente
Np
predominantemente
ondulados
Mlb
S
argilosos
Mlc
s
da formacao
M3a
Ktê "
do Mananga
Depressao estreitas,
M3b
Nf
concavas
M3c
Nfs
M3d
Nfs
Areas coluviais cocavas,
M4a
8
ao pé das encostas
M4b
Np
MAc
Np
Depösitos arenosos
Areas planes levemente
M5a
Nt
doMananea
onduladas
M5b
Nt
Depösitos avermelh. Encosta com fraca pendenza
PI
S
do Post-Mananga
e superfTcie ondulada
Depösitos
Cume e encosla francamenSI
Np
te o moderadam. ondulada
pedregulhosos
^Geologia

.

:

•

s

•

•

-

•

CLASSES DE RECEPTIVIDADE DE UTILIZAgAO
S

Solos que nao apresentam l i m i t a c o e s que prejudiquem o üso de i r r i g a c ï o

Nt Solos com g r a n d e s l i m i t a c o e s de uso devidas a uma t e x t u r a desfavoravsl
Np Solos com g r a n d e s l i m i t a c o e s de uso devidas a uma profundidsde
reduzida,
a e x c e s s i v a pedregosidade s u p e r f i c i a l e/ou a presenca de
h o r i z o n t e s f i n o s impermeaveis p a r a as r a i z e s a t é os primeiros 50 cms
Nf Solos com g r a n d e s l i m i t a c o e s de uso devidas a uma pendência e x c e s s i v ï
Ns Solos com g r a n d e s l i m i t a c o e s de uso devidas a uma s a l i n i d a d e excessiva
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Fisiografia

TJÏÏId
eart.

•

Areas planos ou levemenle
inclinado, as margen das
depressöes

•

Depösitos
aluvionais
recenies
detexrura
grosseira

Areas levantades, de
morfologia plana ou
levemenle ondulade
(kvee)

Areas planes que ocupam
aparte central da plana

Aspectos gerais

T^T

Solos de franco-argiloso a argiloso-limoso; nao calcareo

TT

Solos de franco-argiloso a argiloso-limoso; calcareo

TT

Solos de franco-argiloso a argiloso-limoso; de nao
calcareo (0-50 cm) a rroderadamenle calcareo (> a 50 cm)
Solos de franco-argiloso a argiloso-limoso; cakareo

Camada de sais superficial branca

Solos predorninaniemerue arenosa; nao calcareo

Cascalho (2-5 m m ) (inieiro perfil)

TT
TT

Solos de arenoso a arenoso-franco; nao cakareo

TT

Solos de franco a franco-arenoso (0-50 cm); de
franco a franco-limoso (> a 50 cm); nao calcareo
Solos de arenoso-franco a arenoso; nao calcareo

Cascalho (2-5 m m ) e arenoso grosseira
en horizonte superfïcial

TT

Solos de arenoso-franco a arenoso (0-50 cm); de"
franchi a franco-limosi (> a 50 cm); nao calcareo
Solos de franco-aTenoso( 0-50 cm) a arenoso (> a 50 cm)
nao calcireo
Solos franco-arenoso; nao calcareo

Cascalho (2-5 m m ) nos primeiros
50 cm

TT

Solos predominanlemenle franco-arenoso; nio cakireo

3TT

TJTL!- Torrifluvent

Mo'lic Fluvisol
Usuc Torrifluvent
MoOic Fluvisol
siio Torrifluvenl
Moüic Fluvisol
Areas planes que ocupam
Usi ie Torrifluvenl
Depösiios
aparte central da plana
aluvionais
Mci'ic Fluvisol
recenies
Us ie Torrifluvenl
de textura
M< 'lic Fluvisol
média
Ijs ie Torrifluvenl
Mc 1 lic Fluvisol
(franca)
Depreóes planes o
Hgeiramenle cóncavas
s.c Torrifluvenl
RAO Mi-llic Fluvisol
TJÏ EJ5T5A U7:z Torrifluvenl
Areas planes que ocupam
AO
Euuic Fluvisol
a parte central da plana
T I F 'USDA Us ie Torrifluvenl
M< llic Fluvisol
FAO
T 3 a ~ PSDX" Us ie Torrifluvenl
Ü-AO
Mc llic Fluvisol
T J b " IJ5DT Ty >ic Torrifluvenl
Eu ric Fluvisol
FAO
T5F TT5DT Ty ie Torrifluvent
FAO
Ei ric Fluvisol
T3d" Ü5DT TJsiic Torrifluvenl
Depösiios
FAO
Areas planes que ocupam
Mi llic Fluvisol
aluvionais
a parte central da plana
USTJA Fïï »>eniic Cambonhid
recenies
Ha mie Phaeozem
FAO
deiextura
Ü S T J A " T7")ic Torrifluvenl
média
Eu ric Fluvisol
(franco-arenosa)
75T5A~TTypic Torrifluvenl
M;-llic Fluvisol
Typic Torrifluvent
FAO Hi-nlic Phaeozem
TTT JSDA" Us i e Torrifluvenl
Depressao estreitas
FAO
Mollic Fluvisol
TTT 7STJA" Typic Torrifluvent
FAO
Euric Fluvisol
Depreóes cóncavas
TTT ÜSTJA" Fl.ivenlic Camborüud
es tr ei las
FAO
H.plic Phaeozem
Depösiios
U; üc Torrifluvent
t
"" 's
M .llic Fluvisol
reet les
Depreóes plana
T Die Torrifluvent
deteuura
W llic Ruvisol
fina
TLvenüc Cambonhid
H pik Phaeozem
7} p ie CakïoTthid
FAO C s k k Chemozem
W h
Ü5DX Tjpic Calciorthid
FAO
Areas de cume de
Cftlck Chemozem
I Mie i
morfologia plana ou
'tTocalcic Ustollic Paleargid
levemente ondulad
FAO
Calck Luvisol
•MTJ U5DX Lithic Xerollic Cambonhid"
FAO
Ei tric Cambisol
M2a ÜSiïA Xfrolhc Paleorthid
FAO
Qlcrc Chemozem
Encostos moderadamenle I Mib USDA
i l ' iollic Paleorthid
I
FAO
G jcic Chemozem
Depösiios
ondulados
predominanlemenle
"RT» USDA (IrTOcalac Ustollic Paleargid
FAQ
C icic Luvisol
argilosos
U S b A 7C:üöTfic^aörihld"
da formacao
"SfTi
FAO
Mollic Sokochak
do Mananga
Depressao estreilas,
IvUF ÜSTJA" TJslollic Paleorthid
FAO
Calck Chemozem
cóncavas
ÜSDX A:;UoIlic Salorthid
FAO
Molhc Solonchak
7vï5d~ TSTJA- A^uollic Salorthid
FAO Mollic Solonchak
M 4 a 'USDA Us-ollic Pa-'sjnhid
FAO
Calcic Chemozem
Xerollic Paleorthid
Areas coluviais cocavas,
C. lek Chemozem
ao pé das encostas
FAO
Xifollic Paleorthid
lv?4l ÜSTJA"
Calcic Chemozem
FAO
Depösiios
M5« USDA Typic Torripsarnnient
Hgplic Arenosol
arenosos
Areas planes levemente
FAO
querecobrem
onduladas
M5b ;USDA Typic Torripsammenl
o M ananga ggUoso
FAO
Hïpjic Arenosol
Depösiios avermelK Encosta com fraca pendenzi T T U5TJA Usiollic Paleargid
do Post-Mananga
e superfTcie ondulada
FAO
Hsplic Luvisol
Depösitos
Cume e encosia francamen- TT
Ü 5 Ü A T uvenüc ^ithicjCamhorthid
pcdregulhosos
te o moderadam. ondulada
FAO
H -.plic Phaeozem

-nr

;

Caracteristicas dos solos

Drenagem

T>pic Torrifluvenl
Moüic Fluvisol
Typ .e TorTifiuveni
Soa ie Solonchak
Xerollic Paleorthid
Calcic Kastanozem
T y p e Salorthid
Calcic Solonchak
Tyr .e Tornpsammenl
Har ik Arenosol
Type Torripsamment
H at'1 ie Arenosol
yp c Torrifluvent
Mollic Fluvisol
Typic Torripsammenl
Haplic Arenosol
Typic Torrifluvenl
Eut ie Fluvisol
Tyj ie Tornpsammenl
Ha; ie Arenosol
Tyj.ie Torrifluvenl
Mollic Fluvisol
Typic Torrifluvent
Eui ie Fluvisol

Depressao planes
ou levemente
cóncavas
Sedimenlos
lacustres
recerues

Classifieacao

mr<

rusüx

TT
TT
3-4
3-4-5

TT
TT

TT
TT

TT

4^

TT
2-3-4

TT
TT
1-2-3

2-3-

rrrr

TT
TT
T^4—
1-2-3
1-2-3
1-2:3

1-2-3

1-1-3
TTT

TTT
TTT
TT

Solos predominanlemente franco-arenoso (0-100 cm),
de franco a franco-limoso (> a 100 cm); n i o calcareo
Solos franco-limosi (0-50 cm); de franco-arenoso a
arenoso-franco (> a 50 cm); n i o calcareo
Solos franco-limoso (0-50 cm); franco-arenoso (> a 50 cm}
nao calcareo
Solos franco-limosi (0-50 cm); de franco-axenoso a
franco (50-100 cm); franco-limoso-argüoso (> a 100 cm)
Solos franco-limoso (0-100 cm); de arenoso-franco a
franco (> a 100 cm); n i o cakareo
Solos predominanlemenle franco-limoso (0-100 cm); francoarenoso (> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco-limoso (0-50 cm); nio calcireo
Solos predominanlemenle franco-limoso (0-100 cm); franco
(> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco-limoso (0-50 cm); de franco-limosoargiloso a argfloso (> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco (0-50 cm); de franco-arenoso a arenosofranco (> a 50 cm); nao calcareo
Solos franco (0-50 cm); franco-arenoso (> a 50 cm);
n i o calcareo
Solos franco (0-50 cm); de arenoso-franco, franco-arenoso
arenoso (> a 50 cm); nio calcareo
Solos franco (0-50 cm); predominant, franco (50-100 cm)
de arenoso a franco-arenoso (> a 100 cm); nio calcareo
Solos franco (0-100 cm); franco-arenoso (> a 50 cm)7
n i o calcareo
Solos franco (0-50 cm); de arenoso-franco a arenoso
(50-100 cm); franco (> a 100 cm); nao cakareo
Cascalho e arenoso grosseira (< 80 cm)
Solos franco (0-100 cm), arenoso (> a 100 cm);
nio calcareo
Solos franco (0-100 cm), franco-limoso (> a 100 cm);
nio calcareo
Solos predorninanternente franco (inieiro perfil);
Cascalho (2-5 mm) (> a 50 cm)
nao calcareo
Presenca de fase salina (F3js)
Solos predominanlemenle franco (inieiro perfil);
n i o calcareo
Solos franco (0-100 cm); de franco-limoso-argüoso a
argiloso (> a 100 cm); nio calcareo
Solos franco-limoso-argiloso (0-50 cm); arenoso-franco
Fenómenos de hidromorfia;
presenca de fase salina (F4as)
(50-100 cm); arenoso ( > a l O 0 c m ) ; nio calcareo
Solos franco-limoso-argüoso (0-50 cm); franco-limoso
'enómenos ds hidromorfia
(50-100 cm); n i o calcareo
Solos de franco-lunoso-argikso a franco-argiloso %
Fenómenos de hidromorfia;
presencade fase salina (F4cs)
limoso-argiloso; nio calcareo
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso;
cajeareo
Solos de argiloso a fxanco-arenoso-aTgiloso; nio calcireo
(0-50 cm), de moder. a fonemen te calcareo (> • 100 cm)
Solos de argiloso a francc-arencso-argiloso; de nao a moder.
calcareo (0-100 cm), foroemenie calcareo (> a 100 cm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; de n i o a moder.
calcareo (0-100 cm), pedregoso (> 100 cm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso;
calcareo
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso;
cakireo
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; d e nao a moder.
calcareo (0-100 cm), foriemenie cakareo (> alOOcm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; de pouco a moder
cakareo (0-100 cm), fonemente calcireo (> a 100 cm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; de n i o a moder.
calcareo (0-100 cm), fonemente calcareo (> a 100 cm)
Solos de franco-arenoso a arenoso-argiloso;
cakareo
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; c a k i r e o
(0-50 cm); de nao a moderadameriie calcareo (> a 100 cm)
Solos de franco-arenoso a franco-limoso (0-100 cm);
franco- ar enoso- argi loso (> a 100 cm); calcareo
Solos franco-arenoso (0-50 cm); franco-arenoso-argiloso
(de 50 a 100 cm); cak&reo
Solos de argiloso a franco-arenoso-argilofo;
cakareo
Solos arenoso; de nio a moderadamente calcareo
Solos arenoso (0-100 cm); franco-arenoso-argiloso
> a l Q 0 cm); n i o calcareo (0-100 cm); calcareo (> a 100 cm)
Solo? de franchi a franco-arerioso-argiloso;
naocalcireo
Solos franco-arenoso-argiioso (0-50 cm); pedregoso (de 50
alOO cm); de nao a moderalamcnle calcareo

C0DIG0S DAS CLASSES DE DRENAGEM
(conforme as norrnas da FAO)

Classes de drenagem
1 23_
4 5 6 7 -

Muito ma
Ma
Iraperfeita
Moderaca
Boa
Algo excessiva
Excessiva
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Sedimentos
lacustres
recenLes

Depressao planes ou levemente
cóncavas
Areas planos ou levemenie
inclinado, as margen das depressöes

Depösitos
aluvionais
recentes
de textura
grosseira

Areas levantades, de
morfologia plana ou
levemente ondulade
(levee)

TIF
"Oi"
Ub
Tïa"
TIF
Tïi
Fld
Fle

TÏT
T

"KT
TTT

TÏT

UK.
Flh

Areas planes que ocupam
a parte central da plana

TH
T2a"

Areas planes tjue ocupam
a parte central daplana

Depösitos
?2jvionais
I recentes
de textura
média
(franca)

f.u-t;-

Unidadesj Suscetibiiidade
de uso
cartosraf
~5~
Th

Depreóes planes o
ligeiramente cóncavas
Areas planes que ocupam
a parte central da plana

F2c

S^TW

T2F
T2T
T5T

T

¥

F2g

T2h
T5T
F3c

Depösitos
aluvionais
recentes
de textura
média
(franco-arenosa)

Areas planes que ocupam
a parte central da plana

T3F

Depressao estreitas

T5n
T5T

F3g

M
F3k

Depreóes cóncavas estreitas
Depösitos aluvionaïl"
recentes de textura
Depreóes plana
fina
Areas de cume óe
morfologia plana ou
teveroenie oadulad

!

F4a
•Re"

Mla
TÏÏF

TÏTc

T

S - Ns

T^W
S - Ns
¥^NT
S - Ns

¥
T

TïïcT
Depösitos
predominantemente
argilosos
da formacao
doMananga

M2a

Encostos moderadamente
ondulados

"R5T
M3a
M3b
M3c

Depressao estreiias,
cóncavas

TGF

"RIT
W

T7TF

T&T

Areas coluviais coca v as,
ao pé das encostas
Depösitos arenosos
óo Mana: sa
Depösitor avennelh.
do Post-Mananga
DepösiLos
pedregulhosos

4£

M46

TEc"

Areas planes levemenie
onduladas
Eneosta com fraca pendenza
e supcrfTcie ondulada
Cume e encosta francamente o moderadam. ondulada

SE

M5a
M5b
PI

T5T

SI

R?

CLASSES DE RECEPTIVIDADE DE UTILIZACAO

s

Solos que nao apresentam limitacöes que prejudiquem o uso de irrigacao

Nt Solos com grandes limitacöes de uso devidas a uir.a textura desfavoravel
Np Solos com grandes limitacöes de uso devidas a uma profundidade
reduzida, a excessiva pedregosidaöe superficial e/ou a presenga de
horizontes finos impermeaveis para as raizes até os primeiros 50 cms
Nf Solos com grandes limitacöes de uso devidas a uma pendência excessiva
Ns Solos com grandes limitacöes de uso devidas a uma salinidade excessiva
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LEGENDA

DO MAPA

Geologla

DOS

SOLOS

Flslografia

ünTd~

Drenageni

Classlficacao

C a r a c t e r i s t i c a s d o s solos

Aspectos

gerals

CBFt.

XTT

ÏÏÜDA" Typic Torrifluvent
Mollic Fluvisol
1*0
Typic Torrifluvent
TTF
Sedimentos
Sodic Solonchak
lacustres
Areas planos ou levemenle
ÜSDT Xerollic Paleorüud
recenles
inclinado, as margen das
Calcic Kaslanozem
FAO
depressöes
T I F ÜSIW Typic Salorüud
Calcic Solonchak
FAÓ
T T TJSDT Typic Tompsamment
Haplic Arenosol
FAO
Areas levantades, de
T I F U S Ï Ï A " Typic TcrripsammenT
morfologia plana ou
Haplic Arenosol
FAO
levemente ondulade
Depösitos
TTF U5EC Typic Torrifluvent
(levee)
aluvionais
FAé Mollic Fluvisol
recenles
TTd" U5I)A Typic TorripsainmenT
de lextura
FAO Haplic Arenosol
grosseiia
T F Ü S Ü A Typic Torrifluvent
FA3
Eutric Fluvisol
Typic Torripsainment
TTT
iko Haplic Arenosol
TTF fSÜA" Typic Torrifluvent
Areas planes que ocupam
Uo Mollic Fluvisol
a parte central da plana
TTF J!DT Typic Torriflu^ ent
Eutric Fluvisol
WO
TTT Ü5DT Ustic Torrifluvent
Mollic Fluvisol
T1A0
Ustic Torrifluvent
TÏT
Mollic Fluvisol
Ustic Torrifluvent
TTF
Areas planes que ocupam
Mollic Fluviso!
Depösitos
a parte central da plana — T Ï F
Ustic Torrifluvent
aluvionais
Mollic Fluvisol
recenles
Tld- CsDX Ustic Torrifluv int
de textura
FAO
Mollic Fluvisol
média
Ustic Torrifluvent
TÏT
(franca)
Mollic Fluviso!
Depreóes planes o
FAO
ligeiramente cóncivas
TTT TKDX Ustic Torrifluvent
Mollic Fluvisol
FAO
Ü5DT Ustic Torrifluvent
Eutric Fluviso!
Areas planes que ocupam
FAO
a parte central da plana
TTF F5DA" Ustic Torrifluv ent
FAO
Mollic Fluvisol
T 3 F TJSÜA Ustic Toni flu'enl
Mollic Fluvisol
FAO
Typic Torrifluvent
TTF
Eutric Fluvisol
FAO
TTF F 5 D T Typic Torrifluvent
Eutric Fluvisol
FAO
Ustic Torrifluvent
TTd"
Depösitos
Areas planes que ocupam
Mollic
Fluvisol
FAO
aluvionais
a parte central da plana
T T T F5ÜA Fluventic Camborthid
recentes
FAO
Haplic Phaeoxcm
de lextura.
Typic Torrifluvent
TTT
média
Eutric Fluviso!
FAO
(franco-arenosa)
Ü5DX Typic Torriflu vent
Mollic FjuyjscJ
FAO
TTF F 5 D T Typic Torriflu vent
Haplic Phaeozem
FAO
T31 BÜA" Uslic Torrifluvent
Depressao estreitas
F\0 Mollic Fluvisol
TTT U5T5A" Typic Torriflv vent
FAO
Eutric Fluvisol
Depreóes cóncavas
TTF U5ÜA Fluventic Camborthid
FAO
Haplic Phaeorem
estreilas
T 4 T jüSDA Ustic Torrifluvent
FAO
Mollic Fluvisol
f 4 b
Depreóes plana
JSDA Typic Torriflf vent
:
AO
Mollic Fluvis"!
USDA Fluventic Caj borthid
FAO
Haplic Fhaeo?em
T>pic Caldorhid
Calcic Chemc-yem
1 : A0
J5ÜA Typic Calciorhid
Calcic Chemczem
Areas d e c u m e d e
FAO
morfologia plana ou
MTF UST5A Petrocalck U; tollic Paleargid
levemenle ondulad
FAO
Calcic Luvisol
"OTT SDT Lithic XerolbV Camborthid
Eutric Cambirol
FAO
Ü5ÜA Xerollic Palecrthid
FAO
Calcic Chemozem
Encostos moderadamente
"RIF ÜSÏÏA Uslollic Paleorthid
Depösitos
ondulados
FAO
Calcic Cheroozem
preóominan lemen te
"RIF Ü5ÜA Petrocalcic U:iolhc Paleargid
Calcic Luvisol
argilosos
FAO
da formacio
"RIT 'J5DA~ Aquollic Salcnhid
doMananga
Mollic Solonchak
FAO
Depressao estreitas,
"RIF Ü S D A Uslollic Palecrthid
Calcic Cheroozem
cóncavas
FAO
"RTF D 5 Ü A " Aquollic Sakrihid
FAO
Mollic Solonchak
"RIF DS~D~A" Aquollic Sal-ithid
FAO
Mollic Solonchak
TTTT Ü5ÜK Uslollic Palecrthid
FAO
Calcic Chemozem
Areas coluviais cocavas,
"R3F ISÜA" Xerolüc Palecrthid
ao pé das encostas
FAO
Calcic Chernc zern
Ü5ÜA Xerollic Paleurthid
FAO
Calcic Chem 'em
Depösitos
"R7T Ü5DX Typic Torripsarnment
arenosos
Areas planes levemente
FAO
Haplic Aren' -ol
que recobrem
ondulad as
ÜSTO" Typic Torrir* amment
o Mananga argiloso
FAO
Haplic Arenojul
Depösitos avermeTh Encosta com fraca persdenzj ~FT UbÜA" Uslollic Palp'-gid
do Post-Mananga
e superfïcie ondulada
Haplic Luvj^ I
FAO
Cume e encosta francamen
ÜSÜA Fluventic (Lihic) Camborthid
Haplic Phaeozem
ie o moderadam. ondulada
FAO
Depressao p! artes
ou levemente

mo

mor

T T

Solos de franco-argüoso a argiloso-limoso; nao calcareo

TTT

Solos de franco-argiloso a argiloso-lunoso; calcareo

TTT

TTT

Solos de franco-argiloso a argiloso-limoso; de nao
calcireo (0-50 cm) a moderadamente calcareo (> a 50 cm)
Solos de franco-argiloso a argiloso-limoso; calcareo

Camada de sais superficia] branca

3T5"

Solos predominantemente arenosa; nao calcareo

Cascalho (2-5 mm) (inteiro perfil)

S-T

Solos de arenoso a arenoso-franco; nao calcareo

TTF

Solos de franco a franco-arenoso (0-50 cm); de
franco a franco-limoso (> a 50 cm); nao calcareo
Solos de arenoso-franco a arenoso; nao calcareo

Cascalho (2-5 m m ) e arenoso grosseira
en horizonte superficial
_

XT"

Solos de arenoso-franco a arenoso (0-50 cm); d ë franchi a franco-limosi (> a 50 cm); nao calcareo
Solos de franco-arenoso( 0-50 cm) a arenoso (> a 50 cm)
nao calcareo
Solos franco-arenoso; nèo calcareo

Cascalho (2-5 mm) nos primeiros
50 cm

4Ty

Solos pTedominanternenie franco-arenoso; nao calcareo

TT
TTT
TTT
3-4
TTTTT
TTT
TTT

Tï?

T^4

TT
TTT

rsüA"

TTT

rsDT

rsüx

TTT

TT7

2-3-4

TTT
TTT
TTTT
T T

•mr

TTT

nm

TTT
TTT
T T

1-2-3
TTTT
TTTTT
TTTT
1-2-3
TTTTT
TT7TT
1-2-3
1-2-3
TTT

xr

OD1G0S

Solos predominantemente franco-arenoso (0-100 cm),
de franco a franco-limoso (> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco-limosi (0-50 cm); de franco-arenoso a
arenoso-fTanco (> a 50 cm); nao calcareo
Solos franco-limoso (0-50 cm"}; franco-arenoso (> a 50 cm)
nao calcareo
Solos franco-limosi (0-50 cm); de franco-arenoso a
franco (50-100 cm); fTanco-limoso-argiloso (> a 100 cm)
Solos franco-limoso (0-100 cm); de arenoso-franco a
franco (> a 100 cm); nao calcareo
Solos predominanlernenle franco-limoso (0-100 cm); francF
arenoso (> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco-limoso (0-50 em); nao calcireo
Solos predominanlernenle franco-limoso (0-100 cm); franco
(> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco-limoso (0-50 cm); de franco-limosoargiloso a argiloso (> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco (0-50 cm); de franco-arenoso a arenosofranco (> a 50 cm); nao calcareo
Solos franco (0-50 cm); franco-arenoso (> a 50 cm);
naocalcireo
Solos franco (0-50 cm); de arenoso-franco, franco-arenoso
arenoso (> a 50 cm); nao calcareo
Solos franco (0-50 cm); predominant, franco (50-100 cm)
de arenoso a franco-arenoso (> a 100 cm); nSo calcareo
Solos franco (0-100 cm); franco-arenoso (> a 50 cm);
nao calcareo
Solos franco (0-50 cm); de arenoso-franco a arenoso
(50-100 cm); franco (> a 100 cm); n5o calcareo
Solos franco (0-100 cm), arenoso (> a 100 cm);
nao calcareo
Solos franco (0-100 cm), franco-limoso (> a 100 cm);
nao calcareo
Solos pTedominanlemente franco (inteiro perfil);
nao calcareo
Solos predominantemente franco (inleiro perfil);
nao calcireo
Solos franco (0-100 cm); de franco-limoso-argiloso a
argiloso (> a 100 cm); nao calcareo
Solos franco-limoso-argUoso (0-50 cm); arenoso-franco
(50-100 cm); arenoso ( > a l 0 0 c m ) ; nao calcareo
Solos franco-limoso-argiloso (0-50 cm); franco-limoso
(50-100 cm); nao calcareo
Solos de franco-limoso-argiloso a franco-argiloso a
limoso-argiloso; nao calcareo
Solos de argiloso a franco arenoso-aTgiloso;
calcareo"
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; nao calcareo
(0-50 cm), de moder. a fortemente calcireo (> a 100 cm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-aTgiloso; de nao a moder.
calcireo (0-100 cm), fortemente calcareo (> a 100 cm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; de nao a moder.
calcareo (0-100 cm), pedregoso (> 100 cm)
Solos de argiloso a fTanco-arencso-argiloso;
calcareo
Solos de rgiloso a
franco-arenoso-argiloso;
calcareo
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; de nao a moder.
calcareo (0-100 cm), fortemente calcareo (> a 100 cm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; de pouco a mod
calcareo (0-100 cm), fortemente calcareo (> a 100 cm)
Solos de argiloso a franco-arenoso-argiloso; de nao a moder.
calcareo (0-100 cm), fortemente calcareo (> a 100 cm)
Solos de franco-arenoso a arenoso-argiloso;
calcareo
Solos de argiloso a franco arenoso argiloso; calcareo
(0-50 cm); de nao a moderadamente calcireo (> a 100 cm)
Solos de franco-arenoso a franco-limoso (0-100 cm);
franco-arenoso-argiloso (> a 100 cm); calcareo
Solos franco-arenoso (0-50 cm);
franco-arenoso-argiloso
(de 50 a 100 cm); calcareo
Solos de argiloso a
franco-arenoso-argiloso;
calcireo
Solos arenoso; de nk> a moderadam en te calcareo

Cascalho e arenoso grosseira (< 80 cm)

Cascalho (2-5 mm) (> a 50 cm)
Presenca de fase salina (F3js)

Fenómenos de hidromorFia;
esenca de fase salina (F4as)
Feenómenos de hidromorfia
Fenómenos de hidromorfia;
presenca de fase salina (F4cs)

Solos arenoso (0-100 cm); franco-arenoso-argiloso
> a 100 cm); nao calcireo (0-100 cm); calcareo (> a 100 cm)
Solo? de franchi a
franco-arenoso-argiloso;
nao calcareo
Solos franco-arenoso-argiloso (0-50 cm), pedregoso (de 50
al00 cm); de nao a moderadamente calcareo

DAS C L A S S E S DE DRENAGEM

(conforme as normas da FAO)

C l a s s e s de drenagem
1 2 3 -4 =5 -6 -7

Mui t D ma

Ma
iffipc

Koderada
Boa
Algo e x c e s s i v a
^CP s s i v a
--
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SUSCETIBILIDADES DE USO DOS SOLOS
LEGENDA
Unidades Suscetibilidade
de uso
cartograf
Depressao planes ou levemente
Lla
S
concavas
Llb
Ns
Areas planos ou levemente
L2a
S
inclinado, as margen das depressöes
L2b
Ns
Fla
Nt
•Flb
Areas levantades, de
Nt
morfologia plana ou
Flc
S
levemente ondulade
Fld
s
(levee)
Fle
Nt
Flf
S
Areas planes que ocupam
Flg
s
a parte central da plana
Flh
s
Fli
-s
F2a
s
Areas planes que ocupam
F2b
s
a parte central da plana
F2c
S - Ns
fód
s
Depreóes planes o
F2e
s
ligeïramente concavas
Fït
Areas planes que ocupam
F2g
S
a parte central da plana
Flh
s
F3a
s
F3b
s
F3c
s
Areas planes que ocupam
F3d
s
a parte central da plana
F3e
s
Fisiografia

Geologia
Sedimentos
lacustres
recentes
Depösitos
aluvionais
recentes
de textura
grosseira
•

Depösitos
aluvionais
recentes
de textura
média
(franca)

s

Depösitos
aluvionais
recentes
de textura
média
(franco-arenosa)

m

F3g
F3h
F3i
F3j
F3::
Ws
f 4b
F4c
Mla
Mlb
Mlc
Mld
M2a
M2b
Wc
M3a
M3b
M3C
M3d
M4a
M4b
M4c
M5a
M5b
PI

Depressao estreitas
Depreóes concavas estreitas

Depösitos aluvionais
Depreóes plana
recentes de textura
fina
Areas de cume de
morfologia plana ou
levemente ondulad
Depösitos
predomiriantemente
argilosos
da formacao
do Mananga

Encostos moderadamente
ondulados
Depressao estreitas,
concavas
Areas coluviais cocavas,
ao pé das encostas

Depösitos arenosos
do Mananga
Depösitos avermelh.
do Post-Mananga
Depösitos
pedregulhosos

Areas planes levemente
onduladas
Encosta com fraca pendenza
e superffcie ondulada
Cume e encosta francamente o moderadam. ondulada

SI

ss
s
s- Ns

S
S - Ns
S - Ns
S - Ns

5 - Ns
Np

s

S
Np
Np
S
S
Nfs

Nt

Nfs
Nfs
S
Np
Np
Nt
Nt

s

Np

CLASSES DE RECEPTIVIDADE DE UTILIZAQAO
S

Solos que nao apresentam limitacoes que prejudiquem o uso de irriga^ao

Nt Solos com grandes limitacöes de uso devidas a uma textura desfavoravel
Np Solos com grandes limitacöes de uso devidas a uma profundidade
reduzida, a excessiva pedregosidade superficial e/ou a presenca de
horizontes finos impermeaveis para as raizes até os primeiros 50 cms
Nf Solos com grandes limitacöes de uso devidas a uma pendência excessiva
Ns Solos com grandes limitacöes de uso devidas a uma salinidade excessiva
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