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INTRODUÇAO

O presente trabalho réfère-se à utilizaçâo agricola dos solos encontrados na Regiao Cacaueira dos Estados da Bahia e Espfrito Santo, tendo carater preliminar e fundamentando-se em observaçôes de campo, dados de laboratório, bem como elementos colhidos em trabalhos relacionados com o
assunto em outras regioes, sendo passivel de alteraçoes com o andamento
dos trabalhos de mapeamento.

A publicaçao de sta parte do trabalho, decor re da demanda de informaçoes referentes ao conhecimento dos solos da Regiâo Cacaueira.

Cumpre registrar que o trabalho ora divulgado, integrarâ a legenda
descritiva dos solos da Regiao Cacaueira, a ser publicada integralmente em
futuro proximo, razâo porque nâo se inclui a b i b l i o g r a f i a pertinente, que
constara do trabalho final.
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I - GENERAlilDADES

A finalidade do levantamento de re conhecimento dos solos e fornecer
subsfdios basicos para pesquisas e utilizaçao das terras, entre os quais podem ser citados :
1 - Avaliaçâo dos recursos dos solos - importante nos grandes planejamentos, porque permite que o melhoramento das exploraçoes agricolass
pastorxs e ftorestais se processe com base no conhecimento das possibiiidades dos diver sos solos e da sua distribuiçâo geografica ;
2 - Escolha de areas mais apropriadas as investigaçpes dos solos para fins agricolas - mapas em escalapequena fornecem uma idéia geral da r e giâo, ressaltando quais os solos mais fréquentes e quais os mais raros, o
que facilita uma seleçao preliminar para os trabalhos de mapeamento mais
detalhados e trabalhos de pesquisas basicas do solo ;
3 - Escolha das areas mais apropriadas para a localizaçao de estaçoes expérimentais e instalaçoes de experimentos agronomicos - e conveniente que erstes experimentos sejam instalados em solos representatiyos e importantes em grandes areas; os mapas de solos nao apenas auxiliam na escolha dos melhores locais, como também, posteriormente, tcrnam-se uteis na
indicaçao de areas em que os resultados dos experimentos possam ser generalizados ;
4 - Seleçao de âreas paraprojetos de colonizaçao e de desenvolvimento de comunidades rurais ;
5 - Fornece elementos basicos para planejamento e cemduçao de trabalhos nos projetos de extensâo agrfcola e aplicaçôes prâticas como ensino
de Pedologia ; e
6 - Além dessas finalidades, pode-se ainda incluir entre os objetivos
dos levantamentos de r e conhecimento, embora de maneira generalizada, o de
prover elementos fundamentals para soluçao de problemas de uso agrîcola
dos solos mapeados, como programas de adubaçao, de prâticas conservacionistas, de reflorestamentos de drenagems de uso de mâquinas agrfcolas9 etc os
sobretudo em casos como o do Brasil ondes via de regra, sâo inexistentes e
muitas vézes subestimado seu valor.
Nao ob stante o fato de envolver questöes prâticas, o objetivo fundamental do levantamento a ser executado, nao e fornecer soluçôes imediatas
para os problemas de utilizaçao do solo e nem responder as multiplas questöes relativas à potencialidade de âreas especûicas (âmbito local), podendo
eventualmente contribuir com informaçoes generalizadas, que possam ser de
valor no atendimento de problemas particular izado s.

As provaveis unidades de mapeamento nao serao integralmente cons»
titufdas de uma unica classe de solos, mas incluirao tambérri variaçoes, bem
como inclusoes de outros solos, que nao poderâo ser separados devido à e s cala do mapa basico e ao tipo de levantamento (reconhecimento).
Com objetivo inicialmente mencionado de focalizar, embora de maneira generalizada, o uso agricola dos solos mapeaveis, para servir aos nao especialistas, organizou-se uma lista padrâo para cada uma das unidades de
mapeamento, constando de varios itens, que serao adiante explicados.
Os fatôres limitantes considerados como mais importantes para utilizaçao agricola dos solos, sâo: fertilidade natural, erosao, excesso e falta
dagua aproveitavel para as plantas e impedimentos à mecanizaçâo da lavoura.
Cada um déles téxn diverses graus de limitaçao, que serao adiante discriminados.
As consideraçoes e conclusoes relativas aos diferentes solos tem por
base o conjunto dos cinco fatôres limitantes mencionados, entre os quais é
atribuido particular realce à fertilidade natural, em virtude de atualmente
nâo constituirem as adubaçôes praticas habituais e generalizadas na regiâo
estudada e e star a maior parte das lavouras concentrada em glebas de solos,
nos quais a limitaçao por é^sse fator é de moderada a ligeira. No futur o, pela
maior difusao e eficacia das praticas de adubaçâo, a questao ora considerada
tomarâ outras feiçôes, implicando necessàriamente em modificaçôes das
conclusoes no momento apresentadas, particular mente no que concerne aos
solos com boas condiçôes ffsicas.
Cumpre observar que otermo agricultura e aqui empregado para com,preender de maneira gérai os diversos tipos de culturas atualmente existentes na regiao, entre as quais salienta-se a cultura do cacau, pela sua importância na regiao em apreço.
Algumas unidades de mapeamento nâo serâo consideradas no presente
trabalho, umas devido serem de pequena expressao geografica (Grumosol, Afloramentos de Rocha, Solonetz solodizado e Mangues) e tambem, como no
caso da unidade Solos Indiscriminados da Zona de Caatinga, que por se encontrar em zona de clima semi-ârido, foge à f inalidade do presente levantamento.

II - EXPLICAÇÂO DOS fTENS QUE FORMAM A LISTA PAS UNIDADES

1 - Ârea estimada; Tentativamente,, estabeleceu-se as seguintes classes, a f im de facilitar a estimativa :
lo 1 - Grande ~ de 30 a 50% da area total ;
1O2 - Média - entre 10 e 30% da area total;
1„ 3 - Pequena - entre 5 e 10% da area total; e
1„4 - Muito pequena - xnenor que 5% da area total „
2 - Clima: Ê dada apenas a caracterifstica do tipo climâtico que afeta
a unidade, segundo a classificaçao de Koppen 0
3 - Altitude ; Sâo dados os limites extremos de altitude em que normalmente ocorre a unidadc
4 - Vegetaçâo natural: Réfère-se à vegetaçâo natural que existe na area da unidades podendo ser primaria ou secundariao
5 - Relevo; Refere-se as classes abaixo mencionadas :
5O 1 •= Piano - Superficie de topografia esbatida ou horizontals onde
os desnivelamentos sao muito pequenos ;
5.2 = Suave ondulado - Superficie de topografia pouco movimentadas constituïda por conjunto de colinas e/ou outeiros (elevaçoes de altitudes
relativa s da ordern de 50 e 50 a 100 métros respectivamente), âpre sexrtando
déclives suaves ;.
5O 3 - Ondulado - Superficie de topografia pouco m o v i m e n t a d a ,
constituïda por conjunto de colinas e/ou outeiros, apresentando déclives acentuados;
5„4 - Forte ondulado - Superficie de topografia movimentada, formada por outeiros e/ou morros (elevaçoes de 100 a 200 métros de altitude
relativa) com déclives fortes ;
5.5 - Montanhoso = Superficie de topografia vigorosa, com predomûiio de formas acidentadas, usualmente constituïda por morros, montanhass
maciços montanhosos e alinhamentos montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes e déclives fortes ou muito fortes ; e
5O 6 - Escarpado - Regiôes ou areas com predomuiio de formas abruptas, compreendendo escarpamentos tais como: aparados, itaimbeSç, frentes de "cuestas", falésias, flancos de serras alcantiladas e vertentes de de =
clives muito fortes de vales encaixados„

6 - Material originario: Sao citadas as rochas que afetam o material
originario dos solos, e, quando possivel, as formaçoes geologicas.
7 - Profundidade efetiva; Réfère-se à e spe s sura do solo que pode ser
aproveitada pelas raizes das plantas, sendo expressa em centimetros.
8 - Drenagem: Refere-se as seguintes classes %
8.1 - Exce ssivamente drenado - A agua é removida do solo muito
ràpidamente, seja por excessiva porosidade e permeabilidade do material ou
seja por déclives muito ingremes ou ambas as coisas. O equivalente de umidade ê sempre baixo ;
8. 2 - Fortemente drenado - A agua e removida do solo ràpidamente, sendo o equivalente de umidade medio do perfil, de maneira geral, abaixo de 18g de agua/lOOg de solo e a maioria dos perfis apresentam pequena
diferenciaçao de Horizontes, sendo solos muito porosos, de textura média a
arenosa e bem permeaveis ;
8. 3 - Acentuadamente drenado - A agua é removida ràpidamente
do solo, sendo o equivalente de umidade medio do perfil, de maneira geral,
acima de 18g de âgua/lOOgde solo; a maioria dos perfis tem pequena diferenciaçâo de horizontes, sendo normalmente de textura argilosa a média, porém
sempre muito porosos e bem permeaveis ;
8. 4 - Bem drenado - A agua é removida do solo com facilidade,
porém nao ràpidamente. Solos desta classe comumente apresentam textura s
argilosas ou médias. Normalmente nâo apresentam mosqueado, entretanto,
quando presente, é*ste localiza-se à grande profundidade;
8.5 - Moderadamente drenado - A agua é r e m o v i d a do solo urn
tanto lentamente, de modo que o perfil permanece molhado por uma pequena
mas significativa parte do tempo. Os solos desta classe comumente apresentam uma camada de permeabilidade lenta no /ou imediatamente abaixo do "solum", lençol freatico relativamente alto, adiçao de agua através transloca =
çao lateral interna ou alguma combinaçao destas condiçoes. Podem apresentar mosqueado na parte baixa do perfil;
8. 6 - Imperfeitamente drenado - A agua é removida do solo lentamente, de tal modo que este permanece molhado por perfodo significativo
mas nao permanentemente. Solos desta classe comumente apresentam uma
camada de permeabilidade lenta nos perfis, lençol freatico alto, adiçao de agua através translocacao lateral interna ou alguma combinaçao destas condiçoes. Normalmente apresentam algum mosqueado no perfil, ja podendo apresentar na parte baixa indicios de gleizaçao. Alguns solos zonais ainda podem
apresentar drenagem desta classe, porém a maioria déles ja nâo podem ser
classificados na ordern zonal, devido suas caracteristicas relacionadas ao

hidromorfismo ;
8 . 7 - Mal drenado - A agua ê removida do perfil tâo lentamente
que o solo permanece molhado por uma grande parte do tempo. O lençol
freatico comumente esta à/ou proximo da superficie durante uma considéra vel parte do ano. As condiçoes de ma drenagem sâo dévidas ao lençol freatico elevado, camada lentamente permeavel no perfil, adiçao de agua através
translocaçao lateral interna ou alguma combinaçâo destas condiçoes„ Ê frequente a ocorréncia de mosqueado no perfil e caracteriTsticas de gleizaçâo; e
8. 8 - Muito mal drenado - A agua é removida do solo tâo lentamente que o lençol freatico permanece à superficie ou proximo delà durante a
maior parte do tempo. Solos com drenagem desta classe usualmente ocupam
areas planas ou depressoes, onde ha freqüentemente estagnaçao. Ê comum
nos solos desta classe caracteristicas de gleizaçâo e/ou acumulo, pelo menos superficial, de materia organica ("muck" ou "peat").

9 = Textura superficial: É dada de acordo com a classificaçâo do Soil
Survey Manual, havendo apenas uma alteraçâo: classe argila pesada, para
solos que apresentam mais de 60% de argila„

10 - Produtividade aparente; Diretamente apreciada no campo e inferida da vegetaçao natural, conhecimentos das caracteristicas dos solos e estado das culturas e pastagens. Os graus estao de acôrdo com a seguinte classificaçâo :
10. 1 - Alta - Solos de fertilidade natural variarido de alta a media,
com boas condiçoes ffsicas , normalmente muito utilizados em agricultura,
apresentando as lavouras bons aspectos; normalmente a vegetaçao natural e
do tipo flor e stal ;
10.2 - Media - Solos de fertilidade natural variando demedia a baixa, com boas condiçoes fisicas. Geralmente a vegetaçao natural e do tipo
f lor e stal; e
10. 3 - Baixa - Solos de fertilidade natural baixa, com reguläres ou
mas condiçoes fisicas, normalmente pouco utilizados em agricultura.

11 - Materia organica: Réfère-se à camada superficial e seu valor é
obtido multiplicando = se a percentagem de carbono determinada no laboratório por 1, 72.
12 - Reaçâos Sâo dadas as classes de acidez, conforme o seguinte e s quema :

12« 1
12„ 2
12. 3
12.4
12. 5
12.6
12. 7

-

Alcalinos, com pH acima de 8, 5 ;
Moderadamente alcalinos, com pH entre 7, 4""e 8, 5
Praticamente neutros, com pH entre 6, 5 e 7, 5 ;
Moder adamente acidos, com pH entre 5,5 e 6 , 5 ;
Acidos, com pH entre 4, 5 e 5, 5 ;
Fortemente acidos, com pH entre 3,5 e 4 , 5 ; e
Extremamente acidos, com pH abaixo de 3, 5 .

13 - Soma das bases permutaveis (S): Sao dados os limites superior e
inferior mais commis da camada superficial e sâo expres so s em mE/lOOg de
t e r r a fina.
14 - Capacidade de permuta de cations (T): Sâo dados os limités superior e inferior mais comuns da camada superficial e sao e x p r e s so s em
mE/lOOg de t e r r a finao
15 - Saturaçao de bases (V%J: Sao dados o s limités superior e inferior
mais comuns da camada superficial e sab expressos em percentagem »
16 - Erosâo atuals Diretamente observada no campo durante os trabalhos; esta de acordo com os conceitos do Soil Survey Manual e os nomes em
portugue~s con stam do Manual Brasileiro para Levantamentos Conservacionistas.
17 - Uso atual; As pèrcentagens dadas para cada quesito (vegetaçao natural, pastagem e agricultura) decorrem de apreciaçao preliminar no campo,
nao constituindo de rnodo algum dados exatos, servindo apenas para dar uma
ideia da forma como estao sendo aproveitadas as areas das diferentes unidades de mapeamento.
18 - Culturas: Sao citadas, por ordern de importancia, as culturas mais
comumente observada s no campo, em cada unidade.
19 - Forrageiras mais fréquentes: Citam-se as principais utilizadas na
formaçao das pa stag en s em cada unidade.
20 - Retençâo de agua: Para dar uma ideia da capacidade de retençao
de agua, tomou-se como base a média aritmética dos équivalentes de umidade dos horizontes até a profundidade aproximada de 1, 5m quando possfvel,
sendo dada de acordo corn a classificaçao seguinte :
20.1
20. 2
20. 3
20.4
20. 5
8

-

Muito alta - acima de 40g de agua por 100g de solo ;
Alta - entre 30g e 40g de agua por 100g de solo ;
Média - entre 20g e 30g de agua por 100g de solo ;
Baixa - entre 10g e 20g de agua por 100g de solo; e
Muito baixa - menos de 10g de agua por 100g de solo.

De mane ira gérai os solos rasos for am colocados em classes inferiores a que normalmente pertenceriam, porque sua espessura faz com que o
volume de agua disponîvel para as plantas seja menor do que nos solos mais
profundos.
21 - Fatores limitantes: Sao as caracterfsticas mais importantes, capazes de influenciar no uso agricola dos solos, de acôrdo com o seguinte e s quema :
21. 1 = Graus de limitaçâo pela fertllidade natural
a) Ligeira - Solos com boas réservas de nutrientes que produzem boas colheitas durante muitos anoso Normalmente estao correlacionados com vegetaçao do tipo florestal ou formaçoes herbaceo-arbustivas secundarias; quando os outros quatro fatores nâo apresentam grandes limitaçoes, a
maior parte da area sem vegetaçao natural e usada em agricultura "stricto
sensu";
b) Moderada = solos com limitadas réservas de nutrientes
produzindo boas colheitas durante alguns anos, apresentando decréscimos
progressives das safras com o uso continuado. Necessitam de adubaçôes para prolongamento e manutençao de sua produtividade, sem o que correm o
risco de passarem à classe imediatamente inferior após uso exaustivo ;
c) Forte - solos com pequenas quantidades de nutrientes que
produzem colheitas baixas e pastagens reguläres ou mas. O aproveitamento
dêles exige praticas de adubaçâo desde o iniicio da exploraçâo agricola, bem
como para a melhoria das pastagens ; e
d) Muito forte - solos com muito pouca quantidade de nutrientes, que pràticamente nao sâo utilizados nem para a agricultura nem para
pastagens ou reflorestamento.

21.2 = Graus de limitaçâo pela erosâo
a) Pràticamente nula - solos que podem ser cultivados sem
sofrer os efeitos da erosao, sendo que em alguns locais faz-se necessaria
aplicaçâo de praticas conservacionistas simples para seu uso agricola r a cional;
b) Ligeira - solos que, quando cultivados, sab ligeiramente
susceptiveis à erosao em grande parte da area. Seu permanente aproveitamento agricola exige praticas conservacionistas simples. Em alguns locais
podem ser mais susceptiveis à erosâo, necessitando entâo de praticas conservacionistas intensivas. Quando cultivados sem praticas conservacionistas,
podem sofrer severos danos causados pela erosâo, especialmente nos solos

arenosos e naqueles em que as réservas de nutrientes estâo restritas ao horizonte superficial ;
c) Moderada - solos que, quando cultivados, sâo susceptfveis à erosâo em uma grande parte da area. Seu aproveitamento agricola exige praticas conservacionistas intensivas. Em alguns locais mostram-se muito susceptfveis à erosâo, sendo portanto mais apr op riados para pa stag ens.
Quando cultivados s em praticas conservacionistas, a erosâo causa-lhes danos
severos;
d) Forte - solos ques quando cultivados, sâo muito suscepti"veis à erosâo em grande parte da area e, em alguns locais, extremamente
susceptiveis, sendo mais apropriados para pa stag en s e reflorestamento; e
e) Muito forte - solos que, quando cultivados, sâo em grande parte da area extremamente susceptiveis à erosâo. Em gérai é aconselhavel conservar néles a vegetaçao natural ou utiliza-los para reflorestamento.

21. 3 - Graus de limitaçâo pelo exces so de agua
a.) Nula - solos em que a aeracâo nâo e prejudicada por efeito da agua durante todo o ano. Normalmente estäo correlacionados com boa
drenagem ;
b) Ligeira a moderada - solos em que as plantas de raizes
sensfveis à deficiéncia de ar ge raiment e nâo conseguem. se desenvolVer satisfatoriamente devido à aeraçao do solo ser prejudicada pelo excesso de agua.
NxDrmalmente estâo correlacionados com drenagem moderada; e
c) Forte - solos em que as plantas nao adaptadas ao excesso
de agua só conseguem vegetar corn auxîïio de drenagem artificial. Estâo correlacionados coin ma drenagem.

21.4 - Graus de limitaçâo pela falta de agua
a} Nula - solos em que a falta de agua aproveitavel para as
plantas nâo é limitante para a agricultura ;
b) Ligeira - solos em que se nota pequena falta de agua aproveitavel para as plantas durante certo perîodo do ano, podendo ser limitante
nesta epoca para as culturas mais sensiveis ;
c) Moderada - solos em que se nota ba stante falta de agua aproveitavel para as plantas durante certo perxbdo do ano, impossibilitando
nesta época a cultura das plantas mais sensiveis e prejudicando as demais; e
10

d) Forte - solos em que se nota ba stante falta de agua aproveitâvel para as plantas durante um largo peribdo do ano, impossibilitando
nesta época a agricultura.

2 1 . 5 - Graus de limitaçao pelos impedimentos à mecanizaçâo da
lavoura
a) Nula - solos em que, na rnaior parte da area, podem ser
usados todos os tipos de maquinaria agricola, mas com alguma dificuldade
para as mais pesadas. Normalmente estâo correlacionados com relevo piano
e suave ondulado;
.
• •
b) Ligeira - solos em que, em grande parte da area, podem
ser usados todos os tipos de maquinaria agricola, porem com bastante dificuldade para as mais pesadas. Normalmente estâo correlacionados corn r e lévo ondulado ou forte ondulado ;
c) Moderada - solos em que, na maior parte da area, podem
ser usados somente tipos mais levés de maquinaria agricola. Normalmente
estâo correlacionados com relevo forte ondulado a montanhoso ; e
d) Forte - solos em que, na maior parte da area, nâo é possiVel o uso de maquinaria agricola. Estâo normalmente correlacionados com
relevo montanhoso.

i n - UNIDADES DE MAPEAMENTO

A - SOLOS COM B LATOSSÔLICO

f DipS*3 "
Is

.

•

A {
1 " UNA - Lato sol com alto teor de ferro, coir amarela e Lato sol com
y baixo teor de ferro^ relacionado com mate riais pseudo-autóctones, derivados
de rochas cristalinas de carater acido, cor alaranjada.
1«, 1 - Area estimada: média.
1. 2 - Clima: Af •- clima de selvas, quente e umido, sem estaçâo
séca; e
Am - clima de transiçao entre Af e Aw - clima de
bosque chuvoso, quente e umido, com estaçao
sêca compensada pelos totais de precipitaçao
elevados.
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1. 3 - Altitude: 100 a 500 métros.
?
\

1 . 4 - Vegetaçao natural: Flore sta tropical seca facies higrofilo e ' .
Floresta tropical séca facies xerofilo.
\
1,°5 - Relevo: forte ondulado e montanhoso.
1. 6 - Material originario: provàvelmente r o c h a s metamorficas
acidas e intermediarias do Pré-Cambriano (CD)é
1. 7 - Profundidade efetiva: 200 a 400 cm.
1. 8 - Drenagem: bem drenado a acentuadamente drenado.
1. 9 - Textura superficial: argila.
1.10 - Produtividade aparente: baixa a média.
1.11 - Matéria orgânica: em tôrno de 3,0%.
1. 12 - Reaçâo: moderadamente acido a acido.
1.13 - Soma de bases permutaveis(S): 1, 0 a 6, 5 mE/l00g de terra
• .

fina.

(

^

1. 14 - Capacidade de permuta de cations(T): 6, 0 a 12

1.15 - Saturaçâo de bases(V%): 18% a 56%.
1.16 - Erosâo atual: ligeira^

o^jcL«^

?

f/i
[
1.17 - Uso atual: Vegetaçao natural - 55%
Agricultura - 30%
Pastagem - 15%.
1.18- Culturas: seringueira, mandioca, milho, banana, cravo-da-mdia, fumo,, dendé" e talhôes de cacau.

1.19 - Forrageiras mais fréquentes: capim sempre-verde.

1. 20 - Retençâo de agua: alta.
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1.21 - Fatôres limitantes :
Ldmitaçâo pela fertilidade: moderada.
i
Limitaçao pela erosao: ligeira e*moderada., \^Ô^-ÇJ
Ldmitaçâo pelo excesso de agua: nula.
Limitaçao pela falta de agua: nula e ligeira.
Ldmitaçâo pelos impedimentos à mecanîzaçao da lavoura: moderada e forte.
Solos de fertilidade natural baixa, em gérai ligeiramente susceptîveîs
a erosao; quando cultivados necessitam de praticas conservacionistas intensivas ou simples, dependendo do relévo. Nâb apresentam problemas de falta de
agua em anos de chuva normal; apenas nos anos de chuvas irreguläres a limitaçao é ligeira e restrita ao peribdo sêco. As possibilidades de mecanizaçâo
da lavoura sao pequenas e diretamente condicionadas pelo relévo.
De maneira gérai sâo solos que se adaptam bem a cultura da seringueira, mandioca, pastagens e outros cultivos. Nao apresentam pràticamente
réserva minerai e respondem bem as adubaçoes conforme experiencias realîzadas em regioes de solos similares.
Para o caso especûico dacacauicultura o fator limitante de maior importancia é a fertilidade natural baixa e a escassa réserva minerai.

2 - VALENÇA - Lato sol com médio teor de ferro; cor amarela.
2. 1 - Ârea estimada: muito pequena.
2. 2 - Clima; Af - clima de selvas, quente e umido, sem estaçâo
séca„
2. 3 - Altitude: 20 a 50 m .

/

o

2. 4 - Vegetaçâo natural: Flore sta tropical seca facies higrofilo.
2. 5 -ReléVo; ondulado.
2. 6 - Material originârio: provàvelmente r o c h a s gnaissicas do
Pré-Cambriano (CD).
2. 7 - Profundidade efetiva: 200 a 350 c m .
2. 8 - Drenagem; bem drenado.
2. 9 - Textura superficial: barro a barro argiloso.
2.10 - Produtividade aparente: média.
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2.11 - Matéria orgânica: 3,3%.
2, 12 - Reaçâos acidos a moderadamente acidos.
2„ 13 - Soma de bases permutaveis(S): 2, 0 a 10,0 mE/l00g de terra fina.
2. 14 - Capacidade de permuta de cations(T): 8, 0 a 14, 0 mE/l00g
de terra fina.
2.15 - Saturaçâo de bases(V%): 21, 0% a 74, 0%.
2. 16 - Erosâo atual: ligeira.
V

2.17 - Uso atual: Vegetaçâo natural - 20%
Agricultura - 70%
Pastagem - 10%.
2.18 - Culturas: dendê, cravo-da-ïndia, banana, coqueiro, café e
pequenos talhoes com cacau,
2. 19 - Forrageiras mais fréquentes: cap im sempre-verde.
2.20 - Retençâo de agua: alta.
2.21 - Fatôres limitantes :
•)

Limitaçao pela fertilidadei 'ïnoderada.
Limitaçao pela erosâo: ligeira.
Limitaçao pelo excesso de agua: nula.
Limitaçao pela f alta de agua: nula e-ligoira.
Limitaçao pelos impedimentos à mecanizaçâo da lavoura: ligeira

Solos de fertilidade natural média, ligeiramente susceptfveis à erosâo,
necessitando qüando cultivados, de praticas conservacionistas simples ou intensivas, dependendo do reléVo.
Nao apresentam problemas de f alta de agua em anos de pluviosidade
normal, apenas nos anos de chuvas irreguläres a limitaçao é ligeira e restrita ao peribdo seco. A possibilidade de mecanizaçâo da lavoura esta condicionada ao relevo.
De maneira gérai sâo solos que se adaptam aparentemente bem à
agricultura e pastagens.
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Para o caso e specif ico da cacauicultura, o fator limitante de maior
importância parece ser a fertilidade natural, donde torna-se interessante a
â da acidez„
i
instalaçao de ensaios
de adubaçoes e correçâo

Q

\
3 - COLÔNIA - Lato sol com baixo teor de ferro, relacionado com s e dimentos do tipo tabuleiro; cor amarela.
'
3. 1 - Area estimada: grande»
3. 2 - Clima: Af - clima de selvas, quente e umido, sem estaçâo
séca; e
Am - clima de transiçâo entre Af e Aw - clima de
bosque chuvoso, quente e umido, com estaçâo
_~
seca compensada pelos totais de precipitaçâb
elevados.
3. 3 - Altitude: 20 a 250 métros.
3. 4 - Vegetaçâo natural: Floresta tropical seca facies higrofilo e(,
Floresta tropical seca facies xe.rófilo.

\

3. 5 - Relévo: pràticamente piano e ondulado.
3. 6 - Material originario: Sedimentos argilo-arenosos

da série

Barreiras do Terciario.
3. 7 - Profundidade efetiva: 200 a 400 cm,
3. 8 = Drenagem: moderadamente drenado a bem drenado.
3O 9 - Textura superficial: areia barrenta a barro argiloso.
3. 10 - Produtividade aparente: baixa a média.
3.11 - Matéria orgâhica: 3,5%.
3. 12 - Reaçâo: moderadamente acido e acido.
3.13 •= Soma de bases permutâveis(S): 1,4 a 5S 0 mE/l00g de terra
fina.
3.14 - Capacidade de permuta de cations(T): 6, 0 a 10, 5 mE/l00g
de terra fina.
3. 15 - Saturaçâo de bases(V%): 16% a 58%.
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3.16 - Erosao atual: ligeira e moderada.
3.17 - Uso atual: Vegetaçao natural - 70%
Agricultura - 10%
Pastagem = 20%.
3„ 18 - Culturas: seringueira, mandioca, fumo, milho, feijaö, ci'
t r u s , cana-de-açûcar, café, cóco e talhôes de
ca eau.
3. 19 - For rag e ir a s mais fréquentes: capim sempre-verde
loniâo.

e co-

3O 20 - Retençâo de agua: média,
3. 21 - Fatores limitantes :
Limitaçâo pela fertilidade: moderada.
Limitaçao pela erosao; nula9 ligeira e moderada.
Limitaçao pelo exces so de agua: nula.
v
v
-* ~-> -—> Limitaçâo pela falta de agua: nula£ligeira
•-V VUUvi-,
—•> Limitaçao pelos impedimentos à mecanizaçao da lavourar nula^ligeira i^innrii-'j, ^.yl^r—-

Solos de fertilidade natural baixas em gérai pouco susceptiveis â erosâo; seu uso agricola requer prâticas conservacionistas simples ou intensivas, de acôrdo com a declividade do terreno. Os problemas de falta de agua,
estao condicionados pelo clima local, assim sendo, nas regioes onde o clima
possui estaçâo sêca, a limitaçâo pela falta de agua aparecera durante o pe =
riodo seco. A possibilidade de mecanizaçao da lavoura é pràticamente ilimitada nas areas planas; nas areas de reléVo ondulado o uso de maquinaria agrfcola esta condicionado à topograiia local.
Sao solos de boas condiçoes fasicas, porém, pobres quîmicamente ;
respondem bem as adubaçôes conforme experiéneias realizadas em regioes
de solo s similar e s.
Para o caso especifico dacacauicultura o fator limitante de maior importancia é a fertilidade natural baixa e a escassa réserva minerai.
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B - SOLOS COM B TEXTURAL NÄO HIDROMÔRFICO
4 - VARGITO - Baixa capacidade de troca de cations na fraçao argila,
após coxreçab para C (T<^ 24 mE) ou alta saturaçao com Al 4 '"'' (\ 50%). Corn.
A moderadamente desenvolvido, perfil bem diferenciado, derivado de argili«
tos ou folhelhos.
4, 1 - Ârea estimada: muito pequena.
4 . 2 - Clima: Af =
> clima de selvas, quente e umido, sem estaçao

sêca.
4. 3 - Altitude- 20 a 150 metro s „
4O 4 - Vegetaçâo natural; Floresta tropical sêca facies higrófilo.
4. 5 - Relevo: suave ondulado a foi?to ondulado, £*e~ -|

4i

,

4. 6 - Material originario: sedimentos argilosos, folhelhos co-m
calcareos e arenito de granulaçâo fina
com argila.
4O 7 - Profundidade efetiva; 100 a 200 cm.
4. 8 - Drenagem: moderadamente drenado.
4. 9 - Textura superficial: barra argiloso.
4. 10 - Produtîvidade aparente; média.
4011 - Materia organicas em torno de 4%.
4„ 12 = Reaçâo: fortemente acido.
4.13 - Soma de bases permutaveis(S): 0, 8 a 3, 4 mE/lOOg de terra
fina.
4014 - Capacidade de permuta de cations(T): 12,0 a 19, 0 mE/lOOg
de terra fina.
4.15 - Saturaçao de bases(V%): 7% a 18%.
4.16 = Erosâo atual: ligeira.
4.17 - Uso atual: Vegetaçâo natural - 50%
Agricultura - 25%
Pastagens - 25%.
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4.18'- Culturas: mandioca , dendé", milho e exploraçâo extrativa
de piaçava, além de pequenos talhôes com ca eau.
4.19 - Forrageiras mais fréquentes: capim sempre-verde e coloniâo.
4.20 - Retençao de agua: alta.
4.21 - Fatores limitantes :
Limitaçao pela fertilidade: moderada.
Làmitaçâo pela erosao: moderada e forte.
Limitaçao pelo excesso de agua: ligeira_e modorada.
Ldmitaçâo pela falta de agua: nula e ligeira.
Limitaçao pelos impedimentos à mecanizaçâo da lavoura: ligeira e;$îoderada.
Sao solos de fertilidade media a baixa, susceptiveis à erosao, neces~
sitando quando cultivados de prâticas conservacionistas intensivas. Nao apresentam limitaçao pela falta de agua em anos de pluviosidade normal, apenas
nos anos de chuvas irreguläres a limitaçao é ligeira e restrita ao perfbdo sé*co. Os représentantes situados em condiçoes favoraveis à adiçao de agua, sew
ja por movimento lateral das agua s internas, seja por escoamento superfici =
al ou por outra forma, tem limitaçao pelo excesso de agua.
As possibilidades de mecanizaçâo da lavoura estâo condicionadas ao
reléVo.
De maneira geral, sao solos que quando usados criteriosamente podem ser aproveitados em agricultura ou pa stag ens. Para o ca so especîïico da
cultura do cacau, o fator limitante de maior importancia parece ser a fertilidade natural, insuficiente para satisfazer as necessidades da planta, donde
torna-se interessante a instalaçao de ensaios de adubaçôes e correçâo da
acidez.
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5 - NAZ
apos cor re cao par;
A moderadamente
chas cristalinas de ca

idade de troca de cations da fraçâb argila,
alta saturaçao com Al
(%50%)„ Com
i*fis bem diferenciados, derivados de roT

5. 1 - Area estimada: pequena a média.
5. 2 - Clima:/Af - clima de selvas, quente e umido, sem estaçao
séca;
Am - clima de transiçâo entre Af e Aw - clima de
bosque chuvoso, quente e umido, com estaçao
séca compensada pelos totais de precipitaçâo
\
eleyados.
Aw - clima quente e umido com estaçao séca no inverno.
5. 3 - Altitude: 50 a 400 métros,
5. 4 -. Vegetaçao natural: Floresta tropical séca facies higrofilo e
Floresta tropical séca facies xerófilo.
5. 5 - Rèlévo: ondulado a forte ondulado.
5. 6 - Material originario: rochas do Pre-Cambriano e rochas sedimentäres.
5. 7 - Profundidade efetiva: 200 a 300 cm.
5. 8 - Drenagem: bem drenado.

^^^MI^M^-X^.

5. 9 - Textura superficial^ barro.
5.10 - Produtividade aparente: baixa a média.
5.11 - Matéria orgânica: em torno de 1,7%.
5. 12 - Reaçâo : moderadamente acido a acido.
5. 13 - Soma de bases permutâveis(S)r 0,4 a 2, 0 mE/l00g de terra
final
5.14 - Capacidade de pfermiîta de cations(T)^ 5, 3 a 8, 6 mE/lOOg
de terra fina.
5.15 - Saturaçao de bases(Vfo): 5% a 35%.
5. 16 - Erosao atual; ligeira a moderada.
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5.17 - Uso atual: Vegetaçâo natural - 40%
Agricultura - 40%
Pastagens - 20%.
5O 18 .= Culturas: mandioca, dendê, milho, feijao, cana-de-açucar,
coco, cafe, seringueira e talhoes de cacau.
5.19 - Forrageiras mais fréquentes: capim sempre-verde.
5. 20 = Retençâo de- agua: média.
5.21 - Fatôres limitantes :
- Limitaçào pela fertilidade: moderada e ligeira.
Limitaçào pela erosao: moderada.
Limitaçào pelo excesso de agua: nula.
Limitaçào pela falta de agua: ligeira e modorada.
Limitaçào pelos impedimentos a mecanizaçao da lavoura: moderada.

Solos de fertilidade natural média a baixa, susceptiveis à erosao, ne =
cessitando quando cultivados de praticas. conservacionistas intensivas ou simples, dependendo do reléVo.
Durante a estaçâo sé"ca apresentam problemas de falta de agua. A
possibilidade de mecanizaçao da lavoura é pequena e condicionada ao relevo.
De maneira gérai, sâo solos que se adaptam tanto à agricultura, como a pastagen s, quando usados criteriosamente.
Para o caso e specifico da cacauicultura» o fator limitante de maior importância é a fertilidade natural baixa, donde torna=se interessante a instalaçâo de ensâios de adubaçoes e a correçâo da acidez.
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6 - ITAMIRIM - Com Ty 24 mE e tendo saturaçâo de bases media a
alt a. Com A chernozêmico, f r e q ü e n t e m e n t e com superficie de fricçâb
(sliUensidej na parte baixa do perfil9 com horizonte B textural bem desenvolvido (nâo litossolico).
6. 1 - Ârea estimada: pequena«,
6. 2 = Clima: Am - clima de transiçao entre Af e Aw - clima de
O
bosque chuvoso, quente e umido, com estaçao
seca oamntfligarriTI a ni n n-tnta i T olo^ade a.
6. 3 - Altitude: 100 a 300 métros.
6. 4 ,- Vegetaçâo natural: Flore sta tropical sêca facies xerófilo. -^
6. 5 - ReleVo: suave ondulado e ondulado.
6. 6 - Material originario: rochas gnaissicas e outras.
6. 7 - Profundidade efetiva;c?50 a 80 cm.

/A^»-^ -

6. 8 - Drenagem: moderadamente drenado.
6, 9 - Textura superficial: barro arenoso.
6.10.- Produtividade aparente: média a alta.
6.11 - Matéria organica: em tôrno de 2, 8%„
6.12 - Reaçao: moderadamente acido a pràticamente neutro.
6.13 - Soma.de bases permutaveis(S): 9, 0 a 1880 mE/lOOg de ter =
ra fina.
6.14 - Capacidade de permuta de cations(T): 11,8 a 18, 9 mE/lOOg
de terra fina.
6O 15 ~ Saturaçâo de bases(V%): 73% a 100%.
6O 16 - Erosao atual: ligeira a moderada.
6. 17 - y so atual: Vegetaçâo natural - 10%
Agricultura - sem significaçao
Pastagens - 90%.
6.18 - Culturas: mandioca, milho, cana-de-açûcar
çacau.

e raramente
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6.19 - Forrageiras mais fréquentes: cap im sempre-verde e co
loniâo.
6.20 - Retençâb de aguar média.
6.21 - Fatôres limitantes :
- Lomitaçâo pela fertilidade: ligeira.
J.imitaçâo pela erosâo: moderada.
Làmitaçâo
pelo
exces so de agua:
ç
p
g : ligeira
g
.
â
«AA.ÖW-j _ ^
Limitaçâo pela falta dagua: m o d e j a d a .?
?
Cc^L^t/uC
Limitaçao pelos impedimentos à mecanizaçâo da la
voura: moderada, localmente podendo ser forte ou l i

geira.

Lvcvcf^-i LùLaJL~-^-fc.

M t

Solos de alta fertilidade natural e alta réserva minerai, ba stante susceptiveis à erosâo, precisando, quando cultivados, de praticas conservacionistas intensivas, apresentando limitaçoes pela falta de agua, causada principalmente pela estaçâo séca do clima regional e, relativamente pouca espessura do solo; pequenas areas situadas em condiçoes favoraveis à adiçâo de agua, também, tém limitaçoes causadas pelo exces so de agua durante um perîbdo do ano, prejudicando nesta época a cultuxa de plantas de raizes mais
sensïveis à deficiência de aeraçao no solo.
A possibilidade de mecanizaçâo da lavoura e restrita e condicionada
pelo reléVo, sendp o impedimento à mecanizaçâo mais acentuado nas areas de
relevo mais movimentado.
De maneira gérai sao solos qv,e quando usados criteriosamente se
adaptam muito bem à agricultura, dèsde que tenha um suprimento de agua durante a estaçâo sêca, de acôrdo corn o tipo de cultivo. Presentemente estâo
quase que totalmente usados com pa stag ens „ Para o ca so e specif ico do cacau,
e recomendavel a instalaçâo de cultivo s expérimentais, fazendo-se uso de
irrigaçâo.
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7 - IT APE - Com T/ 24 mE e tendo saturaçao de bases media a alia.
Com A chernozemico, frequentemente com superficies de fricçâo (slikenside)
na parte inferior do perfils intermediarios para Litosol.

7„ 1 - Area estimada:- muito pequena.
7. 2 - Clima: Am - clima de transiçâo entre Af e Aw - clima de
bosque chuvoso, quente e umido, corn estaçao
sêca compensada pelos totais de precipitaçao
elevados.
7. 3 - Altitude: 100 a 300 métros.
7. 4 - Vegetaçâo natural: Floresta tropical sêca facies xerófilo.
7. 5 •= ReléVo: suave ondulado a onduladol
7O 6 - Material originario: rochas gnaissicas e outras.
7. 7 - Profundidade efetiva: 20 a 50 c m .
7. 8 = Drenagem: moderadamente drenado a bem drenado.
7. 9 = Textura superficiali barro arenoso.
7.10v- Produtividade aparente: média a alta.
7. 11 - Matéria orgânica: 2, 8%.
7. 12 - Reaçâo: ligeirameate acido«,
7..13 - Soma de bases permutaveis(S): 9, 0 a 10s 0 mE/l00g de terra fina.
to

7.14 - Capacidade de permuta de cations(T): 12,0 a 13 mE/lOOg
de terra fina.
7.15 - Saturaçao de bases(V%): em tarno de 78%.
7.16 - Erosâo atual: ligeira a moderada.
7. 17 - Uso atual: Vegetaçâo natural - 10%
Agricultura - sem significaçâo
Pastagens - 90%.
7.18 - Culturas: mandioca e milho.
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7.19 - Forrageiras mais fréquentes: cap im sempre-verde e coloniao
7.20 - Retençâo de agua; baixa.
7.21 - Fatore s limitantes :
T itmitaçao pela fertilidade: ligeira.
Limitaçao pela erosao: moderada.
Limitaçao pelo excesso de agua: ligeira e moderada.
Limitaçao pela falta de agua: moderada.
Limitaçao pelos impedimentos à mecanizaçâo da lavoura: moderada e forte.
Solos de alta fertilidade natural, porém, ba stante susceptfveis à erosab, âpre sent ando limitaçao pela falta de agua devido à sua pequena espessura e a estaçao séca do clima da regiab onde ocorre. A possibilidade de mecanizaçâo da lavoura esta restrita e condîcionada ao reléVo, pedregosidade e
pouca profundidade do solo.
De maneira gérai, sao solos mais apropriados para pastagëns, podendo serètm- aproveitados em agricultura, em pequena s areas, desde que as
praticas conservacionistas e a irrigaçao, quando for o caso, nab forem anti=
economicas .
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r
8 - ITABUNA - Com Tßf 24 mE e tendo saturaçâo de bases média a
alta. Com A medianamente de senvolvido, côres avermelhadas no B e mosqueado no horizonte B „
8. 1 - Ârea estimada: pequena.
8. 2 - Clima:- Af - clima de selvas, quente e umido, sem estaçâo
séca; e
Am - elima de transiçâo entre Af e Aw - clima de
bosque chuvoso, quente e umido, com estaçao
séca compensada pelos totais de precipitaçâo
elevados.
8. 3 - Altitude: 50 a 150 métros.
8. 4 - Vegetaçao natural: Floresta tropical seca facies higrofilo e
Floresta tropical seca facies xerófilo.

?

8. 5 - ReléVo: varia de suave ondulado a ondulado. ^

V

8. 6 - Material originârio: charnoquito gnaisse e outras rochas
gnaissicas.
8, 7 - Profundidade efetiva: 50 a 130 cm.
8. 8 - Drenagem: moderadamente drenado.
8. 9 - Textura superficial: barro.
8.10 - Produtividade aparente: média.
8. 11 - Matéria organicar em tôirno de 2, 0%.
8.12 - Reaçâb:- acido.
8.13 - Soma de bases permutaveis(Sj:/77o mE/lOOg de terra fina.
8. 14 - Capacidade de permuta de cations(T): em tôrno de 12,0 mE/
100g -de terra fina.
8.15 - Saturaçâo de bases(V%):~ em torno de 57%.
8.16 - Erosao atual: ligeira a moderada«,
8.17 - Uso atual: Vegetaçao natural .- 10%
Agricultura (especialmente cacau) - 60%
Pastagens - 30%.
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8. 18 - Culturas: cacau, milho, mandioca, café e talhôes de seringueira.
8„ 19 - Forrageiras mais fréquentes: capim sempre-verde e coloniao„
8.20 - Retençâo de agua: média a alt a.
8„21 - Fatóres limitantes ;
Liimitaçâo pela f ertilidade: ligeira.
Liimitaçao pela erosaö: raoderada.
pelo excesso de agua: mdst^-ligeira
pela falta de agua: ligeira e moderada.
Lamitaçao pelos impedimentos à mecanizaçao da lavoura: moderada e fe*4e.

Solos de f ertilidade media, susceptfveis à erosao, necessitando quando cultiyados de praticas conservacionistas intensivas. Os représentantes
menos prof undo s da unidade apresentam limitaçoes pela falta de agua, che =
gando a prejudicar ou mesmo impo s sibilitar durante um periodo do ano o cultivo de plantas exigentes em agua; assim mesmo, os situados em condiçôes
favoraveis à adiçâo de âgua por movimento lateral ou outra forma qualquer,
tém limitaçoes temporârias devido ao excesso de agua prejudicial ao desenvolvimento normal das plantas de raizes sensfveis à deficiéncia de aeraçâo
no solo.
A possibilidade de mecanizaçao da lavoura esta condicionada ao relé"=
vo, profundidade do solo e pedregosidade.
De maneira gérai, sao solos que quando usados criteriosamente, se
adaptam bem a. agricultura e pastagens. Para o caso especial do cultivo do
cacau, o fator limitante de maior influencia parece ser a falta de agua, diretamente ligada aos componentes mais rasos da unidade e que nâo apresentam
fendas na rocha subjacente«,
Ê recomendâvel também, ensaiar adubaçoes para melhorar a produçao, com a eliminaçao do fator limitante f ertilidade natural.
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9 - CEPEC= Com T y 24 mE e tendo saturaçao de bases média a alta.
Com A medianamente desenvolvido, cores amareladas no ho riz ont e B .

9. 1 = Ârea estimada: muito pequena.
9. 2 - Clima • Af - clima de selvas, quente e umido, sem estaçâo
séca.
9. 3 - Altitude: 50 a 350 métros.
9. 4 - Vegetaçâb natural: Flore sta tropical umida sempre-verde
e Flor e sta tropical seca facies higr ofilo.
9. 5 - Relevo: ondulado a montanhos o „
9. 6 - Material originario: rochas intermediär ia s do Pré-vCambriano.
9„ 7 - Profundidade efetiva: 100 a 200 cm,
9. 8 - Drenagem: bem drenado^ \oc .
9. 9 - Textura superficialr barro argiloso a argila siltosa.
9.10 - Produtividade aparente: alta.
9.11 - Matéria orgânica: em tórno de 3, 5%.
9.12 - Reaçâo: pràticamente ne ut r o a acido.
9.13 - Soma de bases permutaveis(SJ: 2S 5 a 27,0 mE/l00g de terra fina.
9.14 - Capacidade de permuta de cations(T): 9, 0 a 30, 5 mE/l00 g
de terra fina.
9.15 - Saturaçao de bases(V%): 27% a 89%.
9. 16 - Erosâo atuals ligeira.
9 . 1 7 - Uso atual: Vegetaçâo natural - 10%
Agricultura (quase a totalidade de cacau) - 90%
Pastagens = sem significaçao.
9.18 - Culturasr cacau, café (consorciado com cacau).
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9. 19 - Forrageiras mais fréquentes: capim sempre-verde e coloniâo.
9.20 = Retençâo de agua: muifco alta.
9. 21 - Fatôres limitantes :
Liimitaçâo pela fertilidade: ligeira.
Ldmitaçâo pela erosâo: moderada. «- ^^puA^ - (y
Liimitaçâo pelo exces so de agua: nula e ligeira. Limitaçâo pela falta de agua: nula.
Liimitaçâo pelos impedimentos à mecanizaçâo da lavoura: moderada e forte, podendo ser localmente ligeira.

Solos de fertilidade natural alt a; quando cultivados necessitam de praticas conservacionistas simples ou intensivas dependendo da declividade. Nao
apresentam problemas de falta de agua em anos de pluviosidade normal. Em
algumas areas sujeitas à adiçâo de agua, apresentam limitaçâo pelo excesso
de agua. As possibilidades de mecanizaçâo da lavoura sâo restritas e dir etamente determinadas pelo relevo e presença de matacoes quando for o caso.
De maneixa gérai sâo solos que pela sua alta fertilidade se adaptam a
qualquer tipo de agricultura, porêm, esta sera sempre limitada pela falta de
condiçôes para a mecanizaçâo.
Para o caso e specifico da cultura do cacau, sâo os melhores solos da
regiâo, nâo so pela alta fertilidade, como também, pela alta capacidade de
retençâo de agua e condiçôes ffsicas favoraveis ao desenvolvimento do cacaueiro.

28

C - SOLOS COM B INCIPIENTE
10 - RIO BRANCO = Solos âcidoss com horizonte A moderadamente desenvolvido, perfis pouco diferenciados8 derivados de rochas cristalinas (carâter intermediario ?).
10. 1 - Area estimada: pequena.
10. 2 - Clima: Af - clima de selvas, quente e umidos sem estaçâo
sé"ca„
10«, 3 - Altitude: 100 a 400 métros.

P

10. 4 = Vegetaçâo natural: Floresta tropical sêca facies higrofilo.

?
10. 5 - ReléVo: ondulado à montanboso.
10. 6 - Material originario: rochas intermediarias

do Pre-Cam-

briaao(CD).
10. 7 = Profundidade efetivas 100 a 200 cm.
10. 8 - Drenagem: bem drenado.
10. 9 - Textura superficial: barro argiloso.
10. 10 - Produtividade aparente: média a alta.
10. 11 - Materia organica: em torno de 3,0%.
10. 12 - Reaçâo: fortemente acidos a moderadamente acidos.
10o 13 = Soma de bases permutaveis(S): 1,0 a 12,0mE/l00g de terra fina.
10.14 - Capacidade de permuta de cations(T): 7, 5 a 31, 0 mE/l00 g
de terra fina.
10. 15 - Saturaçâo de bases(V%): 5% a 76%.
10. 16 - Erosâo atual: ligeira.
10. 17 - Uso atual: Vegetaçâo natural - 10%
Agricultura - 90% (especialmente cacau)
Pastagens - sem significaçao.
10. 18 - Culturas: cacau, mandioca e café.
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10.19 - Forrageiras mais fréquentes: capim sempre-verde.
10.20 - Retençao de agua: media a alta.
10.21 - Fatôres limitantes:
Limitaçâo pela fertilidade: ligeira.
?j> Limitaçâo pela erosâo: ligeira e moderada.
Liimitaçâo pelo exces so de agua: nula.
Làmitaçao pelos impedimentos à mecanizaçao da la-,
your a: moderada e f o r t e s
'•
^ " —>
U
Sao solos de fertilidade natural média a alta, com réservas de nutrientes fornecidas pela rocha subjacente desagregada e em constante decomposiçao e, também, pelas pedras que ocorrem na massa do solo; quando cultivados sâo moderadamente susceptîveis à erosâo, necessitando de praticas
conservacionistas simples ou intensivas, de acôrdo com a declividade local.
Nao apresentam problemas causados pelo excesso de agua, nem por
falta, ainda que localmente ou em certps anos excepcionalmente sécos possa
aparecer esta limitaçao.
Quanto à mecanizaçao, somente poderâo ser empregados alguns tipos
de maquinaria agriicola e as sim mesmo, restritas as areas menos declivosas
e livres de pedras.
Oe forma gérai, sâo solos que se adaptam bem à agricultura permanente, nâo mecanizada. Para o ca so e specif ico do cult ivo do cacau, sâo solos
largamente aproveitados com esta finalidade.
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D - SOLOS COM B PODZOL
11 - PODZOL
11. 1 - Area estimada: muito pequena.
11. 2 - Clima: Af - clima de selvas, quente e umido, sem estaçâo
seca.
11. 3 - Altitude: 10 a 100 métros.
11. 4 - Vegetaçao natural: vegetaçâo litoranea, vegetaçâo campe s =
tre e Flore sta tropical séca facies higrófilo.
11. 5 - ReléVo: piano.
11. 6 - Material originario: sedimentos marinhos, constituidos por
arenitosnao consolidados. Quaternario.
11. 7 - Profundidade efetiva: 50 a 200 cm.
11 „ 8 = Drenagem: imperfeitamente drenado.
11. 9 - Textura superficial: barro arenoso.
11. 10 - Produtividade aparente: muito baixa.
11. 11 - Materia orgânica: em tórno de 30,0%.
11. 12 - Reaçâo: fortemente acido.
11.13 - Soma de bases permutaveis(S): 5, 0 a 14, OmE/lOOg de t e r ra fina.
11. 14 - Capacidade de permuta de cations(T): 42, 0 a 76, OmE/lOOg
de terra fina.
11. 15 - Saturaçao de bases(V%): 11% a 18%.
11.16 - Erosâo atual: pràticamente nula.
11. 17 - Uso atual: Vegetaçao natural - 80%
Agricultura - 10%
Pastagem - 10%.
a

11. 18 - Culturas: coco e caju.
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11. 19 - Forrageiras mais fréquentes: Gramîneas nativas.
11.20 - Retençao de agua: baixa.
11.21 - Fatôres limitantes :
^
Limitaçâo pela fertilidade: forte.
Limitaçâo pela erosâo: pràticamènte nula.
y
Limitaçâo pelo exces so de agua: moderada e forte ^
Limitaçâo pela falta de agua: nula, ligeira e moderada.
Limitaçâo pelos impedimentos à mecanizaçâo da lavoura: moderada (devido as condiçôes fisicasj.

Solos que devido a sua fertilidade muito baixa e condiçôes de ma drenagem, além de sua textura excessivamente arenosa, sâo desfavoraveis para
a exploraçao agricola ou pecuaria. Entretanto, foram constatadas parcelas
com culturas de coqueiros e cajueiros, existindo tambem areas usadas como
pastagens naturais.
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E - SOLOS POUCO DESENVOLVIDOS

12 -- LITOSOL

12, "1 - Area estimada: muito pequena.
12. 2 - Clima: Af - clima de selvas, quente e umido, sem estaçâo
sêca ;
Am - clima de transiçâo entre Af e Aw - clima de
bosque chuvoso, quente e umido, com estaçâo
séca compensada pelos totais de precipitaçao
elevados ; e
Aw - clima quente e umido com estaçao sêca no inverno.
12. 3 - Altitude: 50 a 400 métros.
12. 4 - Vegetaçao natural: Flore sta tropical seca facies higrófilo
e Flore sta tropical séca facies xerófilo.
12. 5 - Relévo: suave ondulado a montanhoso.
12. 6 - Material originario: ocorrem na maioria

das

formaçôes

geologicas.
12. 7 - Profundidade efetiva: 10 a 60 c m .
12. 8 - Drenagem: moderadamente drenado.
12. 9 - Textura superficial: barro a barro argiloso.
12.10 - Produtividade aparente: média.
12. 11 - Materia organica: nâo se dispôe de dados.
12» 12 - Reaçâo: moderadamente acido.
12. 13 - Soma de bases permutaveis(S): nâo se dispôe de dados.
12.14 - Capacidade de permuta de cations(T): nâo se dispôe de dados.
12. 15 - Saturaçâo de bases(V%): nâo se dispôe de dados.
12.16 - Erosâo atual: ligeira a modéra da.
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12.17 - Uso atual: Vegetaçao natural - 30%
Agricultura - 10%
Pastagem - 60%.
12. 18 - Culturas: mandioca, milho.
12.19 - Forrageiras mais fréquentes: capim sempre—verde e coloniâo.
12.20 - Retençào de agua: baixa.
12.21 - Fatóres limitantes :
Ldmitaçâo pela fertilidade: ligeira, moderada e forte.
Ldmitaçâo pela erosao: moderada a forte.
_ (
Ldmitaçâo pelo excesso de agua: nula«— VV-O«^Q
^ ^
Ldmitaçâo pela falta de agua: ligeira a forte.- vt^Ls^^ <•
Ldmitaçao pelos impedimentos à mecanizaçâo da lavoura:rnnripfpr^fee forte.

o

Solos de fertilidade variavel, usados geralmente para pastagens, com
severas limitaçoes pela erosao, pois, quando desprotegidos de vegetaçao permanente estâo sujeitos na maioria dos casos a serem erodidos intensamente.
A limitaçao pela falta de agua e variavel, de ligeira até forte. Normalmente
apresentam problemas de mecanizaçâo devido ao relevo, pedregosidade, pequena espessura e afloramentos de rocha.
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13 - SOLOS ALUVIAIS

13. 1 - Ârea estima da :muito pequena.
13. 2 - Clima: Af - clima de selvas, quente e umido, sem estaçâo
seca ;
Am - clima de transiçâo entre Af e Aw - clima de
bosque chuvosos quente e umido, com estaçao
. seca compensada pelos totais de precipitaçao
elevados ; e
Aw - quente e umido com estaçâo séca no inverno.

13. 3 - Altitude: 10 a 300 métros.
13. 4 - Vegetaçâo natural: Floresta tropical seca facies higrófilo,
aparecendo também, a Ploresta tropical seca facies xerofilo.

13. 5 - ReléVo: piano.
13. 6 - Material originario: sedimemtos fluviais arenosos e/ou a r gilosos do Quaternario.
13. 7 - Profundidade efetivai 50 a 300 cm.
13. 8 = Drenagem: imperfeitamente drenado a mal drenado.
13. 9 - Textura SAiperlicial: areia barreata a barro argiloso.
13.10 = Produtividade aparente: média a alta.
13.11 - Matéria organica: 2% a 4%.
13.12 = Reaçao: ligeiramente acidos a acidos, podendo ser alcalinos.
13.13 = Soma de bases permutaveis(S): nâo se dispôe de dados.
13.14 - Capacidade de permuta de cations(T): nâo se dispôe de dados.
13.15 - Saturaçâo de bases(V%): nâo se dispôe de dados.
13.16 = Erosâo atual: pràticamente nula.
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13. 17 - Uso atual: Vegetaçâo natural - 40%
Agricultura - 40%
Pastagens - 20%.
13.18 - Culturas: cacau, mandioca, milho.
13.19 - Forrageiras mais fréquentes: capim sempre-verde.
13.20 - Retençâo de agua: media a alta.
13.21 - Fatóres limitantes :
^^
Ldmitaçâo pela fertilidade: ligeira e raoderada.
O^^-^-""
Ldmitaçâo pela erosâo: pggtiCSaaeäte nula.
Ldmitaçâo pelo excesso de agua: lig-ei&a, moderada e
Ldmitaçâo pela f alta de agua: nula, ligeira
Ldmitaçâo pelos impedimento s à mecanizaçâo da lavoura: nula a^niUiliil'aJ'ci.' (devido as condiçôes fisicas).
Solos de fertilidade variavel, apresentando por vezes, fertilidade natural alta; a' limitaçâo pela erosao é pràticamente nula, devido estarem localizados em terraços, as margens dos cursos dagua, em reléVo piano. Podem
apresentar problemas locais de excesso de agua, quando se torna necessario
o emprégo de drenagem; os problemas de falta de agua estâo relacionados
corn, textura, nfvel do lençol freatico e ocorrencia de estaçâo séca no clima
local. Os impedimentos à mecanizaçâo estâo condicionados as caracteristicas fisicas do solo.
De maneira gérai sâo solos que se adaptam tanto à agricultura como à
pastagens. Para o caso especîïico do cultivo do cacau, sâo solos lar gam ente
aproveitados com esta finalidade, no entanto, para melhoria déistes cultivo s
torna-se recomendâvel a instalaçâo de ensaïos de correçâo de acidez e adubaçâo.
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14 - AREIAS COSTEIRAS

14. 1 - Area estimada: pequena.
14. 2 - Clima: Af - clima de selvas, quente e umido, sem estaçâo
sé"ca.
14. 3 - Altitude: pràticamente ao nîvel do m a r .
14. 4 - Vegetaçao natural: vegetaçao tipo psamófita.
14. 5 - ReléVo: piano.
14. 6 - Material originârio: sedimentos arenosos do Quaternario.
14. 7 - Profundidade efetiva: acima de 100 cm .
14. 8 - Drenagem: excessivamente drenado.
14. 9 - Textura superficial: areia.
14. 10 - Produtividade aparente: baixa.
14. 11 - Matéria orgahica: nâo se dispôe de dados.
14. 12 - Reaçâo: âcido.
14. 13 - Soma de bases permutaveis(S): nâo se dispôe de dados.
14. 14 - Capacidade de permuta de cations(T): nâo se dispôe de dados.

14. 15 - Saturaçâo de bases(V%): nâo se dispôe de dados.
14. 16 - Erosâo atual: forte (eólica).
14. 17 - Uso atual: Vegetaçao natural - 50%
Agricultura (especialmente coco) - 40%
Pastagem - 10%.
14. 18 - Culturas: coco (quase a totalidade) e caju.
14. 19 - Forrageiras mais fréquentes: Gramineas nativas.
14.20 - Retençâo de agua: baixa.
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14.21 - Fatores limitantes :
-Limitaçâo pela fertilidade: forte, < .
Limitaçao pela erosao: nula Aémoderada.
ç
Limitaçao pelo excesso de agua: nula ^
Limitaçao pela falta de agua: nula a forte.
Limitaçao pelos impedimentos à mecanizaçâo da lavoura: modegada tfflurte (devido as condiçoes fisicasj.
CCx.Q «Sâo solos de fertilidade muito baixa,, de textura excessivamente arenosa, com falta de agua em virtude de sua baixa capacidade de retençao, susceptive is à erosâo e com.problemas de mecanizaçâo, devido as suas condiçoes fisicas, sendo, portanto, solos que nâo se pre stam para a exploraçâo
agriîcola de forma gérai ou para a pecuaria. Entretanto, pre stam-se a cultura do coqueiro onde é explorada econômicamente.
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F - 15 - GRÜPAMENTO INDISCRIMINADO DE SOLOS
HIDROMORFICOS

15. 1 - Ârea estimada: muito pequena.
15. 2 - Clima: Af - clima de selvas, quente e umido, sem estaçao
séca ;
Am - clima de transiçâo entre Af e Aw - clima de
bosque chuvoso, quente e umido, com estaçao
seca compensada pelos totais de precipitaçao
elevados ; e
Aw - clima quente e umido com estaçao seca no inverno.

15. 3 - Altitude: 10 a 300 métros.
15. 4 - Vegetaçao natural: a cobertura vegetal é constituida por
Ciperâceas, Gramineas e Floresta r i beirinha.
15. 5 - ReléVo: piano.
15. 6 - Material originârip: sedimentos argilosos e arenosos do
Quaternario.
15. 7 - Profundidade efetiva: 50 a 100 cm .
15. 8 - Drenagem: muito mal drenado.
15. 9 - Textura superficial: barro a argilà.
15. 10 - Produtividade aparente: baixa a media.
15. 11 - Materia orgânica:^, 0%.
15, 12 - Reaçâo: moderadamente acido.
15. 13 - Soma de bases permutaveis(S):/rS7lTmE/l00g déterra fina.
15. 14 - Capacidade de permuta de cations(T)r2~2,0 mE/lOOg déterra fina.
15. 15 - Saturaçao de bases(V%):/h%.
15. 16 - Erosao atual: pràticamente nula.
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15.17 - Uso at vial: Vegetaçâo natural - 50%
Agricultura - 20%
Pastagens - 30%.
15. 18 - Culturas: cacau, milho e arroz.
15. 19 - Forrageiras mais fréquentes: capixn angola.
15.20 - Retençâo de agua: muito alta.
15.21 = Fatôres limitantes :
Liimitaçâo pela fertilidade: ligeira, moderada
Ldmitaçâo pela erosâo: pràtieamcntc nula.
Limitaçâo pelo exces so de agua: forte e oaefeEaëa. v>~
Limitaçâo pela falta de agua: n u l a ^ \Àpç —
Limitaçâo pelos impedimentos à mecanizaçâo da lavoura: ligeira
&C

Os solos que formam esta unidade incluem individuos de fertilidade
diver sa, nâo apresentando pràticamente problemas de erosâo.
A limitaçâo de maior importancia é o exces so de agua variando em
grau de moderada a forte, apresentando mesmo areas permanentemente alagadas. As possibilidades de mecanizaçâo da lavoura estao condicionadas à
quantidade de agua existente no local e textura superficial do solo.
Quando usados em agricultura devem ser adequadamente drenados, a
nao ser em casos de cultivos que tolerem o excesso de agua.
Para o caso especffico da cultura do cacau, o fator limitante é o excesso de agua, sendo conveniente utilizar-se drenagem adequada, como também, ensaiar o uso de fertilizantes para melhorar a produçâb.
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