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RESUMO 

Os solos expansivos e colapsíveis provocam sérios problemas de engenharia 

geotécnica relacionados à variação de volume e perda de resistência devido à 

mudança no teor de umidade.  A análise do comportamento destes solos, a priori, 

condicionados tanto aos aspectos geológicos, pedológicos e climatológicos, como 

ao estado tensional em que se encontram e ao que serão submetidos, visa orientar 

o uso e ocupação do solo e formular diretrizes para planejamento urbano e 

construção civil.  O Sistema de Informações Geográficas dos Solos Expansivos e 

Colapsíveis do Estado de Pernambuco (SIGSEC-PE) utilizou os mais recentes 

levantamentos climatológico, pedológico e geológico classificando as unidades de 

mapeamento de cada condicionante em três níveis de suscetibilidade: alto, médio e 

baixo, gerando duas cartas de zoneamento.  Os resultados mostram uma 

suscetibilidade à expansão alta em 12,5% da área do Estado, média em 38,7% e 

baixa em 45,2%; e ao colapso alta em 13,0%, média em 49,8% e baixa em 33,6%.  

As diferenças entre as bases utilizadas comprometeram a avaliação de 1,8% da 

área do Estado, às áreas urbanas sem informação pedológica mais 0,3% e o 1,5% 

restante refere-se à definição de corpos d’água.  No banco de dados geotécnicos 

associado foi organizado um acervo com informações de ensaios de campo e de 

laboratório disponíveis.  Sugerem-se também as investigações geotécnicas 

recomendadas para cada grau de suscetibilidade, bem como, resumem-se da 

literatura as principais medidas mitigadoras a serem tomadas. 
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ABSTRACT 

The expansive and collapsible soils incite serious problems of geotechnical 

engineering related to the volume variation and loss of resistance due to moisture 

changes. The analysis of behavior of these soils, a priori, conditioned in such a way 

to the geologic, pedologic and climatologic aspects, as to the tensional state where 

they are found and to that they will be submitted, aims at to guide the use and 

occupation of the soil and to formulate lines of direction for urban planning and civil 

construction. The Geographic Information System of the Expansive and Collapsible 

Soils of the State of Pernambuco (SIGSEC-PE) used the most recent climatologic, 

pedologic and geologic mappings classifying the units of mapping of each factor in 

three levels of susceptibility: high, average and low, generating two zoning maps. 

The results show a susceptibility to the high expansion in 12,5% of the area of the 

State, average in 38,7% and low in 45,2% and to the high collapse in 13,0%, average 

in 49,8% and low in 33,6%. The differences between the used bases had 

compromised the evaluation of 1,8% of the area of the State, the urban areas without 

pedologic information more 0,3% and 1,5% remain mention the definition of water 

surfaces. In the associate geotechnical data base was organized a quantity with 

available information of field and laboratory tests. The recommended geotechnical 

inquiries for each degree of susceptibility are also suggested, as well as, are 

summarized of literature the main mitigated measures to be taken. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

1.1. O PROBLEMA 

 Alguns solos não saturados, ao aumentarem o conteúdo de água em seus 

poros, ou ao serem solicitados por carga e posteriormente umedecidos, 

experimentam uma variação de volume.  Tais solos são ditos expansivos quando 

sua fração argilosa apresenta capacidade expansiva intrínseca e colapsíveis, 

quando há uma redução de volume devido ao rearranjo de sua estrutura. 

 A variação volumétrica dos solos causa diversos problemas e danos às 

estruturas sobre eles assentadas.  Depressões, ondulações e rupturas nos 

pavimentos; danos em calçamentos próximos às calhas de drenagem e bueiros; 

trincas, fissuras ou mesmo rupturas de elementos estruturais e paredes em casas, 

edifícios, reservatórios e canais de irrigação etc. 

 Com um Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de US$ 21.580 milhões, 

Pernambuco é hoje a segunda economia da região nordestina, com uma forte 

participação nos setores industrial e de serviços.  O Estado, com superfície estimada 

em 98.938 km2, tem uma posição geográfica privilegiada no Nordeste, o que lhe tem 

favorecido historicamente no comércio com outras regiões do País e do exterior 

(CPRM, 2001).  Atualmente, com os esforços do Governo em melhorar sua infra-

estrutura, estão em fase de projeto e execução obras de grande porte (rodoviárias, 

ferroviárias, dutoviárias etc.) que certamente estarão locadas em regiões 

susceptíveis à ocorrência de solos expansivos e/ou colapsíveis.  Tal situação 

justifica e torna necessário um planejamento eficiente e uma gestão adequada do 

uso e ocupação de seu território. 

1.2. PRECEDENTES 

 JONES e HOLTZ (1973) apud HART (1974), afirmam que os solos 

expansivos são um problema em todo os Estados Unidos: a cada ano a retração ou 
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expansão dos solos é responsável por prejuízos de nada menos que 2,3 bilhões de 

dólares, referente a danos em casas, prédios, estradas e tubulações.  Os autores 

registram comparativamente que 14% do território são atingidos por tornados, 

terremotos e enchentes, em contrapartida, 20% são afetados por variação de volume 

causada por solos expansivos.  Ainda, mais de 250.000 novas casas são 

construídas sobre solos expansivos a cada ano, 60% sofrerão pequenos danos, mas 

10% sofrerão sérios danos, que vão alem de alguns reparos.  Finalmente, uma em 

cada dez pessoas é afetada por enchentes, entretanto uma em cinco por solos 

expansivos. 

 AYALA et al. (1986), mostra a relevância dos danos financeiros causados 

pelos solos expansivos, apesar das dificuldades em quantificar as implicações 

econômicas, mencionando trabalhos como o de DRISCOLL (1984) que registra um 

custo estimado de 250 milhões de libras para as medidas corretivas dos danos 

causados por expansão na Grã Bretanha na década de 70 e AYALA (1975) que 

mostra, para a Espanha, por comparação com dados dos EUA, um custo mínimo de 

um bilhão de pesetas por ano para reparar os danos provocados por argilas 

expansivas.  Vale salientar que estes custos são aproximados podendo subir 

consideravelmente quando computados os casos que não foram registrados, 

aqueles onde não houve recuperação da obra ou situações em que as causas não 

foram atribuídas a estes solos. 

 ALHEIROS (1998), ao mostrar as perdas financeiras estimadas para 

acidentes naturais nos EUA, permite avaliar como os solos expansivos causam, 

nesse país, praticamente o mesmo prejuízo que as inundações e os 

escorregamentos juntos, sendo ainda aproximadamente o dobro dos prejuízos de 

qualquer outro processo do meio físico levantado pelo trabalho, Tabela I.1. 

 A avaliação da importância de cada processos do meio físico é dificultada 

pelos diferentes impactos (sociais, econômicos e ambientais) associados.  Os solos 

expansivos e colapsíveis, apesar de provocarem grandes perdas econômicas, 

dificilmente são responsáveis, direta ou indiretamente, por perdas de vidas 

humanas.  Neste caso sua importância se dá pelo forte impacto econômico, 

intimamente ligado ao desenvolvimento, crescimento e adensamento da 
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urbanização, com obras de infra-estrutura, industrias e empresas sendo executadas 

sobre grandes áreas de ocorrência destes solos. 

Tabela I.1 – Perdas financeiras estimadas para acidentes naturais nos EUA. 

PROCESSO CUSTO/ANUAL 
US$ MILHÕES 

Inundações 1.200 

Escorregamentos 1.000 

Vulcanismo 20 

Erosão Costeira 330 

Solos Expansivos 2.200 

Furacões 510 

Tornados 550 

Raios 110 

Secas 792 

Geadas 1.300 

FONTE: ALHEIROS (1998). 

 CHEN (1975) mostra através da Tabela I.2 as estimativas de perdas anuais 

nos Estados Unidos por categoria de construção, onde observa-se um maior 

prejuízo nas estradas e rodovias. 

Tabela I.2 – Perdas financeiras estimadas por tipo de construção nos EUA. 

TIPO DE CONSTRUÇÃO CUSTO/ANUAL 
US$ MILHÕES 

Casas 300 

Prédios Comerciais 360 

Centros Comerciais 80 

Passeios, Ruas, Estacionamentos 110 

Estradas e Rodovias 1.140 

Subsolos 100 

Aeroportos 40 

Encostas Urbanas 25 

Outros 100 

FONTE: CHEN (1975). 
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 Com relação à ocorrência de solos Expansivos no mundo FERREIRA (1995) 

lista, além dos Estados Unidos, Espanha e Reino Unido, a presença destes solos em 

Angola, Etiopía, Gana, Kênia, Nigéria, África do Sul, Tanzânia, Zíbia, Canadá, 

Argentina, Peru, Venezuela, Austrália, China, Índia, Romênia, Israel, Jordânia e 

Arábia Saudita.  Além destes países, CHEN (1975) cita, dentre outros, Cuba, Iran, 

México, Marrocos e Turquia.  Ao identificar os tipos de solos, locais e climas em que 

ocorrem solos colapsíveis FERREIRA (1988) menciona a Espanha, Estados Unidos, 

a antiga URSS, Angola, Quênia, África do Sul, Israel, Austrália, Romênia e 

Argentina. Em seu trabalho FERREIRA (1995), alem destes, menciona também 

França, Baises Baixos, Alemanha, Sibéria, China, Nova Zelândia e Uruguai. 

 Segundo VASCONCELOS (2001) não se dispõe de estimativas quanto ao 

custo dos danos causados por estes solos especiais no Brasil, muito embora esses 

danos tenham sido detectados em vários estados.  A Figura I.1 e I.2 mostram as 

ocorrências de solos expansivos e colapsíveis relatadas por FERREIRA (1995) e 

SILVA (2003) em diferentes estados. 

 As ocorrências organizadas por FERREIRA (2003) para o Estado de 

Pernambuco, analisadas neste trabalho são mostradas na Figura I.3. 

 Algumas referências clássicas de ocorrências no Estado de Pernambuco e 

proximidades são resumidas adiante. 

• Conjunto Habitacional Massangana, construído em 1981 no Município de 

Petrolina; das mil e duzentas casas construídas, seiscentas apresentaram 

trincas e rachaduras devido ao colapso do solo de fundação (ARAGÃO e 

MELO, 1982). 

• FERREIRA (1988) menciona grande número de casas construídas sobre 

solos colapsíveis na execução de Conjuntos Habitacionais entre os anos de 

1987 e 1988 nas cidades de Petrolândia (2121 casas) e Santa Maria da Boa 

Vista (1856 casas), relata também problemas com estes solos nos Projetos 

de Irrigação destes municípios.  O autor ainda menciona problemas de 

colapso em 1985 no município de Gravatá e em 1988 em Carnaíba. 
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• Relocação da cidade de Petrolândia (por motivo do enchimento do 

reservatório da Barragem de Itaparica), executada entre 1985 e 1987 

apresentou em grande parte de suas edificações, incluindo igreja, edifícios 

públicos e residenciais, sérios problemas de fissuras e trincas ocasionando, 

em alguns casos, a completa demolição para posterior re-edificação, tal o 

nível de danos. 

• Em 1995 o Jornal do Comercio de Pernambuco do dia 31 de maio noticiava 

um prejuízo de US$250 mil com 31 casas rachadas no reassentamento de 

Itaparica (agrovila 1, Itacoatiara, projeto Rodelas - Bahia) causado por solos 

expansivos.  Problemas de rachaduras em maior ou menor grau ocorreram 

em 15% das 5043 casas. 

• Em 2003, processos tramitaram na Justiça contra a companhia responsável 

pela Barragem de Itaparica, relativos a danos provocados nas habitações 

edificadas em solos colapsíveis, devidos à elevação do nível de saturação do 

terreno, provocada pelo enchimento da barragem (AMORIM JR. 2004). 

1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 Este trabalho tem como objetivo reunir conhecimentos geotécnicos, 

climatológicos, pedológicos e geológicos atualizados, estabelecendo subsídios 

eficazes para enfrentamento dos problemas decorrentes da variação de volume 

provocada pelos solos expansivos e colapsíveis em Pernambuco, disponibilizando 

indiretamente informações úteis para pré-análise de outros processos do meio físico 

atuantes no Estado. 

 Serão estabelecidos zoneamentos do comportamento homogêneo quanto às 

respostas esperadas por três condicionantes naturais (Climatologia, Pedologia e 

Geologia) para os processos do meio físico de expansão e colapso, assim como 

recomendações de investigação, projeto e execução que visem eliminar ou 

minimizar riscos potenciais e conseqüentes danos indesejáveis.  O presente trabalho 

visa oferecer uma importante ferramenta de pesquisa e planejamento do uso e 

ocupação do solo, especialmente para a Engenharia, haja vista a economia e 
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segurança que podem ser atingidas com a prévia informação do problema potencial 

de cada área. 

 Os dados cartográficos relacionados à Climatologia, Pedologia e Geologia, 

disponíveis para o Estado de Pernambuco, serão reunidos e analisados 

conjuntamente via ferramentas de geoprocessamento, programas computacionais 

especializados na manipulação e comparação de cartas digitais georreferenciadas 

que facilitam a identificação das áreas de interesse do pesquisador, ainda que estas 

informações provenham de diferentes bases.  Para essa comparação as cartas 

precisam ser previamente compatibilizadas de modo a coincidir, por superposição, 

com mínima ocorrência de erros. 

 Infelizmente, no Estado de Pernambuco, assim como na maioria dos estados 

brasileiros, ainda não existem bases cartográficas de referência cujos mapas 

compatibilizados estejam prontos para análises por geoprocessamento.  Em 

decorrência dessa deficiência, os diferentes trabalhos disponíveis são elaborados 

em cartas cujo datum, escala, projeção cartográfica e delimitação de fronteiras não 

coincidem.  Neste cenário, a execução dos objetivos do corrente trabalho implica as 

seguintes etapas de desenvolvimento: 

1. identificar o acervo de informações disponíveis, as mais atualizadas 

possíveis, relativas à Climatologia, Pedologia e Geologia do Estado de 

Pernambuco; 

2. reunir o acervo de informações disponível (dados prontos para 

geoprocessamento - SHP ou apenas em forma vetorial - CAD), constituindo a 

base de dados das citadas áreas do conhecimento; 

3. gerar, georreferenciar e importar os mapas que ainda estejam na forma CAD 

para o programa de geoprocessamento; 

4. compatibilizar as cartas no que concerne a datum, escala, projeção e 

fronteiras; 
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5. eleger os critérios discriminantes climáticos, pedológicos e geológicos a 

serem adotados para identificar as áreas potencialmente favoráveis à 

expansão e ao colapso do solo; 

6. delimitar as áreas de comportamento homogêneo, baseado na informação 

dos três condicionantes, para o Estado de Pernambuco produzindo as cartas 

de zoneamento dos solos expansivos e colapsíveis. 

 Pretende-se, ainda, estruturar e disponibilizar para o Grupo de Estudos dos 

Solos Não Saturados da Universidade Federal de Pernambuco um Banco de Dados 

Geotécnicos dos Solos Expansivos e Colapsíveis do Estado, associado ao Sistema 

de Informações Geográficas. 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 No Capítulo II apresenta-se de forma sucinta as principais propriedades dos 

solos expansivos e colapsíveis, os fatores que influenciam a ocorrência destes solos, 

critérios para sua identificação, características geotécnicas, locais de registro de 

ocorrências no Estado de Pernambuco com apresentação de resultados de ensaios 

realizados, possíveis danos causados às estruturas, além de comentários sobre 

soluções para amenizar ou evitar os efeitos decorrentes da variação de volume 

desses solos. 

 No Capítulo III contextualiza-se este trabalho no âmbito da cartografia 

geotécnica sendo apresentados comentários preliminares sobre os conceitos 

básicos de geodésia e cartografia, a ferramenta de geoprocessamento utilizada 

(ARCVIEW 3.2a) e a metodologia geral da confecção do Sistema de Informações 

Geográficas dos Solos Expansivos e Colapsíveis do Estado de Pernambuco 

(SIGSEC/PE), sua estrutura e o banco de dados geotécnico gerado e associado. 

 No Capítulo IV, introdutoriamente, levanta-se a questão relacionada à falta de 

uma Base de Dados Climatológicos em Pernambuco e menciona-se como foi 

possível a obtenção dos balanços hídricos climáticos necessários ao estudo.  Em 
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seguida, comentam-se aspectos relacionados à variabilidade climática a qual está 

sujeito o Estado de Pernambuco.  Finalmente, descreve-se a metodologia usada 

para obtenção dos critérios discriminantes climatológicos e a confecção das cartas 

fundamentais e derivadas. 

 O Capítulo V contempla aspectos pedológicos dos solos do Estado de 

Pernambuco, que dispõe de excelente levantamento e mapeamento. Nele 

descrevem-se as classes pedológicas e as características que definem suas 

suscetibilidades à expansão e ao colapso.  Apresenta-se, também, a base 

pedológica (fundamental) utilizada e a metodologia adotada na construção da carta 

de suscetibilidade (derivada). Por fim, mostra-se a discussão dos resultados 

encontrados. 

 No Capítulo VI são abordados os aspectos geológicos que influenciam a 

avaliação da suscetibilidade de ocorrência dos solos expansivos e colapsíveis.  Será 

comentada a base geológica disponível e apresentada a metodologia aplicada para 

definição das unidades geológicas de comportamento semelhante frente ao estudo 

destes fenômenos. A confecção da carta derivada de suscetibilidade, seus 

resultados e analise também integram esse Capítulo. 

 O Capítulo VII trata da elaboração da carta interpretativa a partir da 

sobreposição das três cartas derivadas descritas nos três capítulos anteriores.  

Mostra comparativamente os resultados obtidos pelas cartas derivadas e ainda 

conclue com a apresentação e analise dos resultados obtidos com o estudo de 

ponderação da contribuição da climatologia frente aos outros dois condicionantes na 

avaliação da suscetibilidade resultante. 

 O Capítulo VIII refere-se às considerações finais, as conclusões gerais do 

trabalho e as sugestões para futuro aperfeiçoamento. 
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CAPÍTULO II 

SOLOS EXPANSIVOS E COLAPSÍVEIS 

 Os processos de instabilidade volumétrica dos solos têm sido objeto de 

numerosos trabalhos.  Não caberia aqui uma revisão exaustiva desses estudos, 

porém, algumas considerações sobre os solos expansivos e colapsíveis mostram-se 

apropriadas para a contextualização destes processos do meio físico na 

implementação de sua cartografia geotécnica. 

2.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.1. O HOMEM E O MEIO AMBIENTE 

 A água, o ar, os organismos vivos e a crosta terrestre, coexistem em 

permanente interação e interdependência, criando cenários físico-químico-biológicos 

em contínua renovação de equilíbrio, onde as trocas energéticas permitem 

espasmos, às vezes violentos, às vezes lentos, mas sempre inexoráveis, (GUSMÃO 

FILHO, 1998). 

 O meio ambiente é composto pelos meios físicos, biológicos e antrópico, a 

Tabela II.1 apresenta os principais componentes de cada um deles. 

Tabela II.1 – O meio ambiente. 

MEIO AMBIENTE 

MEIO FÍSICO MEIO BIOLÓGICO MEIO ANTRÓPICO 

Clima e condições meteorológicas 
Geologia e Geomorfologia 

Solos e Pedologia 
Recursos hídricos subterrâneos e de 

superfície 

Ecossistemas aquáticos 
Cobertura vegetal 

Fauna 

Dinâmica populacional 
Uso e ocupação do solo 
Atividades econômicas 
Infra-estrutura social 
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 O Homem interage intensa e profundamente com o meio ambiente, 

construindo obras de moradia (casas, edifícios etc.) e infra-estrutura (estradas, 

barragens, túneis, portos, canais etc.) sobre a superfície da Terra.  GUSMÃO FILHO 

(1998) recorda, ainda, que o desempenho destas construções, em termos de 

estabilidade, funcionalidade e durabilidade, deve estar assegurado em todas as 

fases do empreendimento, a saber: concepção, análise, projeto, execução e 

manutenção. 

 Atualmente as legislações ambientais exigem da Engenharia uma perfeita 

interação de suas obras com o meio ambiente, através do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) do qual resulta o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) com as 

recomendações e o parecer sobre o empreendimento. O Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), através da Resolução N.º 001, de 23 de janeiro de 1986, 

estabeleceu as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes 

gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. 

 De acordo com a referida Resolução, impacto ambiental é qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta 

ou indiretamente, afetam: 

• a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

• as atividades sociais e econômicas; 

• a biota (conjunto dos seres vivos, animais e vegetais); 

• as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e 

• a qualidade dos recursos ambientais. 

 GUSMÃO FILHO (1998) mostra que, como cenário onde se inserem as 

edificações de engenharia, o meio físico deve ser estudado para conhecimento e 

avaliação de suas potencialidades e limitações.  Freqüentemente, o Homem faz uso 

do espaço urbano e dos recursos naturais, sem levar em conta os condicionantes e 

limites impostos pela realidade do meio físico.  Nestes casos, as obras de 

engenharia são inseridas num contexto de ameaça à durabilidade, funcionalidade 

e/ou estabilidade.  Negligenciar aquele estudo pode constituir fonte de impacto 
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ambiental negativo, sendo o Homem o agressor e simultaneamente o maior 

agredido. 

2.1.2. OS PROCESSOS DO MEIO FISICO ABORDADOS 

 Para GUSMÃO FILHO (1998) os processos do meio físico (como 

deslizamento, subsidência, inundação, erosão, expansão, colapso, sedimentação 

etc.) resultam da interação de materiais naturais (rocha, solo, água e ar) com formas 

também naturais de energia (gravidade, temperatura etc.) deflagradas ou aceleradas 

por agentes externos (dentre eles o Homem) num determinado ambiente. Segundo o 

referido autor, depois de definir o processo do meio físico a ser abordado, deve-se 

identificar cada elemento interativo (fatores passivos e ativos) e, após o 

levantamento das características de cada um deles, encontrar soluções mitigadoras 

alterando as variáveis envolvidas.  Os processos dos solos expansivos e colapsíveis 

do Estado de Pernambuco tiveram seus elementos identificados de acordo com esta 

proposta, sendo mostrados na Tabela II.2. 

Tabela II.2 – Identificação dos Elementos Interativos nos Processos de Expansão e 

Colapso dos Solos. 

FATORES PASSIVOS 
(ESSENCIAIS AO PROCESSO) 

PROCESSO 
DO MEIO 
FÍSICO 

MATERIAL NATURAL FLUXO DE ENERGIA

FATORES ATIVOS 
(DEFLAGRADORES OU 
CATALISADORES DO 

PROCESSO) 

Expansão do 
Solo 

Solos com argilo mineral tipo 
2:1 

Gravidade e 
interações coloidais 

das partículas 

Colapso do 
Solo 

Solo com estrutura porosa e 
agentes cimentantes 

Gravidade e 
potencial osmótico 

Agentes que provoquem a 
variação do estado tensional 
(estrutura, sucção e tensão 

vertical) no solo  

 GUSMÃO FILHO (1998), avaliando as possibilidades de interferir nos fatores 

passivos, afirma que, em geral, pode-se melhorar o material natural ou impedir 

mudanças em suas propriedades.  Já as formas ou fluxos de energia naturais não 

são passíveis de controle humano.  O conhecimento da intensidade dos fenômenos 

energéticos, das formas de suas manifestações e das áreas mais prováveis de sua 

ocorrência, tem sido extremamente importante na previsão de riscos e elaboração 

de soluções.  Alguns agentes ativos são passíveis de controle (árvores e arbustos 
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etc.), enquanto outros não podem ser alterados (chuva, radiação solar etc.).  

Contudo, seus efeitos podem ser reduzidos com obras de engenharia adequadas 

(drenagem, impermeabilização etc.).  Os demais agentes, quase todos têm sua ação 

deflagrada pelo Homem, podendo assim ser objeto de controle. 

 Os processos de expansão e colapso dos solos não dependem apenas de 

sua formação, mineralogia e estrutura, mas, também, do estado tensional em que o 

solo se encontra e do que será submetido.  Quando se indica neste trabalho que o 

solo é suscetível a expansão ou ao colapso, está se referindo às propriedades 

intrínsecas e não necessariamente ao estado tensional.  Ainda, um solo expansivo 

quando submetido a um estado de tensão superior à sua tensão de expansão 

poderá colapsar quando inundado embora suas características extrínsecas sejam de 

expansão. Por outro lado um solo tido como colapsível com estrutura porosa, mas 

que tenha a fração argila com mineral argílico predominante do tipo 2:1, poderá 

expandir se sujeito a pequenas tensões de confinamento e tiver sua sucção 

reduzida. 

 Os processos do meio físico sejam os naturalmente deflagrados ou os 

provocados pela atividade antrópica, quando prejudicam a qualidade de vida, 

ameaçam a segurança de pessoas ou podem destruir o patrimônio criado, 

constituem-se em risco geológico, que o Poder Público deve deter ou controlar 

(GUSMÃO FILHO, 1998).  Para prover o meio técnico e o poder público de 

conhecimentos sobre os processos do meio físico atuantes, bem como, definir as 

ações mitigadoras, de previsão e controle no uso do solo urbano, a Cartografia 

Geotécnica, freqüentemente usa contribuições de ciências relacionadas, como a 

Climatologia, Pedologia e a Geologia. 

2.1.3. SOLOS EXPANSIVOS 

2.1.3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 SCHREINER (1987) apud FERREIRA (1995) diferencia o conceito de 

expansividade intrínseca, expansão e inchamento.  Expansividade intrínseca é a 
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capacidade do argilo-mineral absorver água, propriedade que não é alterada pela 

umidade ou sucção existente em um tempo e sim, resultante da composição 

mineralógica e da superfície específica do mineral que interage com a água.  A 

expansão, de um solo com argilo-minerais com expansividade intrínseca, é definida 

como a mudança de volume associada à variação no estado de tensões (tensão 

vertical, estrutura e sucção).  O inchamento é definido como o deslocamento vertical 

de um ponto do terreno ou de uma fundação, resultante da expansão, sendo um 

parâmetro usualmente medido em campo. Neste trabalho serão abordados os solos 

expansivos que apresentam expansividade intrínseca. 

 AYALA et al. (1986) utilizam o termo expansividade para definir a propriedade 

do solo experimentar variações de volume ao modificar suas condições de umidade, 

ou para gerar pressões se esta variação é impedida.  Apesar de determinados solos 

ou rochas poderem apresentar inchamento por descompressão ou modificações 

mineralógicas ou texturais, ao atingir cotas superficiais, o fenômeno de expansão é 

associado convencionalmente à capacidade intrínseca de alguns minerais argílicos 

no solo, em especial os montmoriloníticos, de modificar sua estrutura laminar por 

adsorção de moléculas polares.  Essa capacidade intrínseca do mineral argilico é 

atribuída a particularidades como: mineralogia, tamanho e organização textural.   O 

fenômeno é deflagrado pela variação do teor de umidade no solo sendo, portanto, 

necessário o estudo das condições do meio ambiente, vinculadas basicamente ao 

clima, mas também relacionadas à posição do nível freático, vegetação, 

profundidade, estrutura do solo e posição estratigráfica.  A ação antrópica é 

resumida às modificações impostas na admissão e eliminação da água no solo.  

Evidentemente, devido ao caráter reversivo do processo, tanto o solo pode 

apresentar expansão pelo umedecimento como contração devido à dessecação. 

 Para que um solo seja potencialmente expansivo é necessário que esteja na 

condição de solo não saturado.  Desta forma seu teor de umidade está em equilíbrio 

com a transpiração da vegetação presente, a evaporação à superfície do terreno e a 

ascensão capilar da água.  A atividade expansiva do solo se manifesta quando este 

equilíbrio é temporariamente interrompido, seja pela ação antrópica ou por fatores 

naturais. (FERREIRA 1988). 
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 O caráter expansivo de um solo depende, primariamente, do tipo de argila 

existente, uma vez que o grau de adsorção de moléculas de água e 

conseqüentemente as modificações volumétricas, variam consideravelmente entre 

os minerais argílicos. Uma maior instabilidade volumétrica é observada 

principalmente nas argilas esmectitas, em especial a montmorilonita e a vermiculita.  

Verifica-se este fenômeno, igualmente, nos interestratificados de montmorilonita com 

clorita, ilita e vermiculita.  Outros minerais, como a haloisita também apresentam 

capacidade de expansão, porém mais limitada (FERREIRA 1995). 

 FERREIRA (1999) aponta vários tipos de solos sujeitos à expansão, 

destacando-se os oriundos de rochas ígneas (basalto, diabases e gabros) nos quais 

os feldspatos e piroxênios se decompõem para formar montmorilonita e minerais 

secundários; bem como aqueles oriundos de rochas sedimentares, com constituinte 

argilo mineral montmorilonita (folhelhos, margas, calcários) de fácil desagregamento. 

 Para que um solo possa exibir expansividade, segundo AYALA et al. (1986), 

são necessários dois requisitos fundamentais: devem existir e entrar em 

funcionamento certos mecanismos que, a nível microescalar, produzam a 

instabilidade volumétrica do solo; e devem estar presentes forças capazes de 

transferir a umidade de um ponto a outro do solo.  Isso implica num desequilíbrio da 

umidade natural do contorno. Os mesmos autores classificam estes requisitos em 

intrínsecos (próprios do solo, como composição mineralógica, textura e estrutura), 

que estabelecem a capacidade expansiva teórica, e extrínsecos (impostos por 

fatores externos, tais como climatologia, hidrogeologia, vegetação e a própria 

atuação humana), que determinam se o potencial pode ou não se desenvolver. 

FERREIRA (1995) aponta, ainda, outros condicionantes, igualmente importantes: 

fatores ligados ao solo (distribuição das partículas de argila, porosidade, orientação 

mineralógica, cimentação etc.); e à estrutura (o perfil estratigráfico, a espessura do 

solo, a descontinuidade etc.).  Adverte que a capacidade expansiva do solo não 

depende somente do tipo de argila existente, mas, também, da natureza da fração 

argilosa e de sua formação. 

 Segundo AYALA et al. (1986), variações climáticas estão associadas à 

sazonalidade.  As oscilações periódicas de umidade numa franja superficial do 



 18

terreno (conhecida como camada, franja ou capa ativa) dependem da relação entre 

a precipitação e a evapotranspiração, esta representada pela evaporação à 

superfície do solo e pela transpiração da comunidade vegetal nele presente.  A 

profundidade afetada pelas mudanças sazonais depende estreitamente das 

características hidrogeológicas do terreno, em grande parte relacionadas com sua 

natureza estratigráfica.  Em geral, o autor cita profundidades ativas compreendidas 

entre 1,5 e 3 m para as condições habituais da Espanha. 

 Se durante o ano, a precipitação excede a evapotranspiração e supera a 

capacidade intrínseca de retenção d’água pelo terreno, produz-se uma eliminação 

do excesso, por drenagem superficial ou infiltração (alimentação do lençol freático 

quando o solo superficial é permeável). As alterações sazonais de umidade do solo 

superficial são, nestas condições, pouco manifestas. Caso as precipitações estejam 

concentradas em determinadas estações, no período seco, ocorre um déficit hídrico, 

parcialmente compensado pela água retida no solo que é normalmente reposta na 

estação chuvosa seguinte. Nestes casos, há uma sensível variação sazonal de 

umidade na franja mais superficial do terreno (FERREIRA 1999). 

 As modificações devido à ação antrópica provocam uma perturbação da 

umidade natural do solo no local, ou seja, ao término da obra impedem-se as trocas 

naturais de umidade com a atmosfera (precipitação e evapotranspiração) criando-se 

um desequilíbrio em relação aos terrenos vizinhos. O gradiente horizontal de 

umidade do solo, resultante desse efeito, pode provocar fluxos hídricos horizontais 

(até o restabelecimento do equilíbrio), em dois sentidos: dos terrenos circunjacentes, 

sem construções, para o da área construída, na época chuvosa; e no sentido 

oposto, na época seca. As movimentações são favorecidas em climas quentes 

devido ao maior aquecimento causado pela insolação direta que recebem os 

terrenos não ocupados, (FERREIRA, 1999). 

2.1.3.2. IDENTIFICAÇÃO DOS SOLOS EXPANSIVOS 

 FERREIRA (1999) afirma que a identificação de solos expansivos e 

colapsíveis é um estágio essencial no sucesso de projetos de engenharia, devido 
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aos conseqüentes danos causados ao negligenciá-los. Falhas neste estágio podem 

não se restringir apenas a pequenos remendos em fissuras, mas ocasionar a 

instabilidade geral da edificação.  Segundo esse autor, a identificação visual destes 

solos em campo não é suficiente e os índices tradicionalmente utilizados na 

caracterização dos solos, como SPT, granulometria, consistência etc., não são 

capazes de identificar com exatidão a natureza e o grau de expansão ou colapso 

que o solo apresentará. 

 Em campo, AYALA et al. (1986) apontam algumas características dos solos 

expansivos da Espanha que podem ser de grande auxílio na sua identificação, 

sendo aqui mostradas as características comuns a estes solos no Brasil: 

• ausência, em geral, de árvores e arbustos caducifólios (Foto II.1a); 

• cores primárias do solo (cinzentas, esverdeadas ou azuladas); 

• fendas poligonais amplas, profundas e por vezes de bordas irregulares, na 

superfície do terreno, durante a estação de seca (Foto II.1b); 

• fácil moldagem do solo quando umedecido, manchando os dedos; 

• lama pegajosa que adere fortemente ao calçado e à maquinaria; 

• os torrões de solo e deformações produzidas no terreno molhado (pegadas de 

calçados, rodas de veículo etc.) são muito persistentes quando secos; 

• quando seco o solo é resistente, sendo difícil rompê-lo com instrumentos 

manuais; 

• cortes efetuados no solo úmido adquirem, ao secar, o aspecto das superfícies 

de ruptura produzidas em estado seco; 

• os taludes se apresentam bem desagregados com aberturas de junções 

prismáticas na superfície, com queda de pequenos blocos e torrões de argila 

ao pé do talude; 

• os Vertissolos podem apresentar um microrelevo característico devido aos 

movimentos verticais de solo ocasionados pelos ciclos de umedecimento e 

secagem das argilas (Figura II.1). 



 20

Foto II.1 – a) Aspecto geral da vegetação no início do período chuvoso e b) 

macroestrutura do solo na estação seca, solos expansivos de Petrolândia, 

FERREIRA (1997). 

 Nas edificações a expansão provoca fissuras e rachaduras devido aos 

esforços diferenciais impostos a estrutura.  O fenômeno provoca também 

ondulações e rupturas nos pavimentos, fissuras longitudinais e transversais junto a 

bueiros etc. (Foto II.2). 

NOTA: a) estação seca: fendas com queda da argila, b) estação úmida: fechamento das fendas e 

deslocamento da argila. 

Figura II.1 – Microrelevo gerado em campo devido ao ciclo de estações secas e 

úmidas característico dos vertissolos (AYALA et al. 1986). 

ARGILA

SOLO

ARGILA

SOLO

a) ESTAÇÃO SECA   b) ESTAÇÃO ÚMIDA 

a) b)
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FONTES: a)África do Sul (http://www.geoscience.org.za/geohazards/activesoils.htm) 

                 b)Califórnia, EUA (http://www.geoengineer.org/swelling.html)  

                 c)Colorado, EUA (http://cires.colorado.edu/cses/research/swelling_soils.html)  

                 d)Cabrobó, PE - Brasil (FERREIRA, 1999). 

Foto II.2 - Danos causados por expansão do solo. 

 A classificação dos métodos indiretos e diretos de identificação dos solos 

expansivos proposta por SCHREINER (1987) apud FERREIRA (1995), consta da 

Tabela II.3. Os métodos indiretos são aqueles que recorrem à identificação 

mineralógica, índices físicos, limites de consistência ou parâmetros ligados à textura, 

composição e comportamento do solo.  Os métodos diretos são baseados na 

medida da expansão induzida ao solo ou da tensão necessária para impedir esta 

expansão, realizando-se ensaios do tipo edométrico. 

a) b)

c) d) d)
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Tabela II.3 - Métodos diretos e indiretos de identificação de solos expansivos, 

SCHREINER (1987), apud FERREIRA (1995). 

MÉTODOS SUB-DIVISÕES CRITÉRIO REFERÊNCIAS 

Difração de raio X, 
Microscopia eletrônica 
de varredura, Análise 
termo-diferencial e 
Adsorção de etileno-
glicol e glicerina. 

AYALA et al. (1986) IDENTIFICATIVOS

Físico-químicos FINK et al. (1971) 

QUALITATIVOS 

Granulometria, 
consistência e índices 
físicos e classificação 
geotécnica 

PRIKLONSKIJ (1952), SKEMPOM 
(1953), SEED et al. (1962), VAN DER 
MERWE (1964) CHEN (1965), 
VIJAYVERVIYA e GHAZZALY (1973), 
RODRIGUEZ ORTIZ (1975), CUELLAR 
(1978) 

INDIRETOS

ORIENTATIVOS 

Geologia, 
geomorfologia, 
Pedologia e 
identificação visual 

PATRICK e SNETHEN (1976), AYALA 
et al. (1986) 
FERREIRA (1990c e 1993a). 

AVALIATIVOS Ensaio de expansão 
de Lambe LAMBE (1960) 

Expansão livre e 
tensão de expansão 
Ensaios edométricos 
duplos e simples 

SEED et al. (1962), CHEN (1965) 
VIJAYVERVIYA e GHAZZALY (1973), 
RODRIGUEZ ORTIZ (1975), CUELLAR 
(1978), JIMENEZ SALAS (1980) 

DIRETOS 
QUANTITATIVOS 

Ensaios edométricos 
de sucção controlada 

ESCARIO (1967 e 1969), AITCHISON 
et al. (1973), JOHNSON (1978), 
McKEEN (1980)

2.1.3.3. SOLUÇÕES PARA SOLOS EXPANSIVOS 

 Várias são as soluções para estes solos, sendo aqui apresentadas as mais 

conhecidas.  Vale salientar que a escolha da solução dependerá de diversos fatores, 

dentre eles: o tipo de solo, o clima, a estrutura da edificação, a relação custo-

benefício e também o uso local. 

 Segundo JIMENEZ SALAS et al. (1980), pode-se separar as soluções 

construtivas em dois grupos: atuação sobre a estrutura e sobre o terreno.  Para a 
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estrutura, as soluções aplicadas são a palafita, estrutura rígida e semi-rígida e/ou 

estrutura flexível.  Para o terreno as soluções são: o isolamento, substituição ou 

estabilização do solo. 

a) Soluções aplicadas a estrutura 

Palafitas 

 O projeto em palafitas consiste em levantar a fundação de uma edificação 

através de pilares de concreto, Figura II.2, para que haja um espaço entre a 

fundação e o solo, permitindo que este aumente de volume sem atingir a estrutura. 

Figura II.2 – Fundação tipo palafita, JIMENEZ SALAS et al. (1980). 

 Em alguns casos, colocam-se os pilares sobre sapatas superficiais projetadas 

para que não possam ser levantadas pelo terreno, aplicando uma carga da ordem 

da pressão de expansão do mesmo.  Por fim, também é possível estabilizar o 

terreno embaixo das sapatas ou apenas substituí-lo até uma determinada 

profundidade. 

Estrutura Rígida 

 Uma solução utilizada para amenizar os efeitos dos solos expansivos em uma 

edificação é projetar uma estrutura rígida de modo que possa flutuar sobre as 

irregularidades do terreno sem que haja fissuras. 

N.T.

ESPAÇO PARA
EXPANSÃO

ZONA
ATIVA
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 A idéia é mostrada esquematicamente na Figura II.3(a). Na realidade, isto não 

ocorre porque o terreno não é bastante resistente para levantar a estrutura em um 

único ponto, ou em uma área pequena.  O resultado mais aproximado desta solução 

está apresentada na Figura II.3(b), onde as zonas de desigual expansão produzem 

uma distribuição desigual das pressões, o que origina esforços que a edificação 

deverá resistir sem romper. Normalmente, não se projeta apenas a fundação da 

edificação rígida, mas também as fachadas para que não ocorram fissuras. 

Figura II.3 – (a) Representação simbólica de uma fundação rígida e (b) 

representação real, segundo JIMENEZ SALAS et al. (1980). 

Estrutura semi-rígida 

 A estrutura semi-rígida difere da estrutura rígida por levar em conta, no 

cálculo, que a estrutura se deforma, verificando os levantamentos diferencias do 

terreno, os quais diminuem os momentos.  Esta solução se aplica a construções 

extensas tais como edifícios de grande porte e depósitos com vãos capazes de 

resistir uma deformação de alguns centímetros sem apresentar danos estruturais. 

b) Soluções aplicadas ao terreno 

Isolamento 

 O isolamento das trocas hídricas do terreno pode ser feito utilizando-se 

calçadas, pavimentação e drenagem.  As calçadas, em particular, são consideradas 

N.T.

FUNDAÇÃO
FLUTUANTE

CASO
SIMBÓLICO

N.T.

CASO
REAL
CASO
REAL

DISTRIBUIÇÃO
DE TENSÕES

(a) (b) 
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essenciais.  Não evitam o levantamento uniforme, mas reduzem os levantamentos 

diferenciais.  Estudos mostram que, ao cobrir o terreno de um edifício com plástico, 

eliminam-se os danos no centro da estrutura. Por isso mesmo, é aconselhável a 

execução de calçadas com comprimento de 1 a 1,5 vezes a profundidade da capa 

ativa no terreno descoberto (Figura II.4).  Essas calçadas irão se mover à medida 

que o solo aumente de volume e terão que ser construídas de forma que não 

trinquem nem deixem passar a água. 

Figura II.4 – Proteção do solo através da construção de calçadas e barreiras 

verticais de concreto, conforme JIMENEZ SALAS et al. (1980). 

 A pavimentação se apresenta como outra solução para impedir a troca de 

umidade do solo.  A pavimentação de ruas, construindo canaletas adequadas ou 

rede de coleta de águas servidas, diminui a possibilidade de danos a estruturas 

sobre os solos expansivos.  CHEN (1975) apud JIMENEZ SALAS et al. (1980),

comenta que, em zonas de argilas expansivas, as estruturas e edifícios de postos de 

gasolinas não sofrem danos por causa desses solos, por estarem construídos em 

meio a grandes áreas pavimentadas. 

 A drenagem é o método mais difícil de execução.  Como a maior parte das 

transferências de umidade nas argilas expansivas se fazem nos poros capilares de 

forma lenta, ou mesmo na forma de vapor, pode-se pensar que a drenagem não tem 

nenhuma importância, entretanto, se comprova que produz efeito.  Nas primeiras 

0,15

0,9 a 1,5m

CALÇADA DE
CONCRETO

1 a 1,5H

H = ESPESSURA DA
           CAPA ATIVA

N.T.

AREIA

CONCRETO GEOSSINTÉTICO

H=
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chuvas, as fendas podem ser drenadas e com isso, evita-se a formação das águas 

suspensas.  O efeito da drenagem deve ser limitado em algumas ocasiões a um 

simples efeito de barreira de vapor que corte a transmissão das variações de 

umidade exterior ao interior do solo. 

Substituição 

 A substituição do solo na franja ativa pode ser uma solução muito eficaz.  No 

caso de franjas ativas mais profundas, a substituição é parcial, eliminando-se 

apenas a capa superior que apresenta maiores variações de umidade.  As 

irregularidades que possam produzir na superfície do terreno expansivo se 

dispersam através do colchão de material estável e produzem momentos menores 

nas estruturas sobrejacentes. 

Estabilização 

 A estabilização do solo é realizada com cal, ou produtos que reduzam as 

variações volumétricas e conseqüentemente os momentos nas estruturas 

sobrejacentes.  Este método tem um excelente efeito nas argilas sódicas e também 

nas cálcicas.  Não é comum estabilizar o solo por mistura, o que seria difícil e 

dispendioso, sendo necessário uma posterior compactação, com resultado não 

muito satisfatório.  O método ideal para estabilizar o solo é através de difusão ou 

injeção, sendo a eficácia comprovada apesar da difícil aplicação. 

 Em todas as soluções utilizadas, deve-se insistir nas precauções a serem 

tomadas nas obras de saneamento, drenagem superficial e toda aquela que possa 

provocar variação de umidade no terreno. 

 Alguns procedimentos básicos devem ser adotados ao se projetar uma 

fundação em solos expansivos (AYALA et al. 1986): 

 A tensão permanente no terreno deve ser projetada de forma a impedir o 

aparecimento de expansão (pressão de expansão definida em ensaio de 
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laboratório).  Esta opção não contempla inchamentos e retrações diferenciais, 

mas costuma dar bons resultados; 

 A profundidade da fundação deve ultrapassar a zona ativa do solo que 

depende da climatologia do local, do potencial de sucção do terreno, posição 

do nível freático etc.; 

 A fundação deve ser rígida, sendo corrida, deve dispor de ferragem adequada 

para suportar os esforços adicionais.  Em locais de expansividade elevada, 

deve apresentar superfície lateral reduzida para minimizar a transmissão de 

esforços devido ao inchamento e retração. Neste sentido, é ainda 

recomendável o preenchimento da cava da fundação utilizando areia, pó de 

pedra ou outro material granular não expansivo, impermeabilizando ao 

máximo a parte superior da fundação, evitando a penetração de águas 

superficiais. 

 É conveniente dispor de pranchões ou vigamentos entre os elementos de 

fundação, prevendo que a planta baixa tenha um formato próprio que separe 

seus elementos do terreno superficial mediante vão livre; 

 Não é conveniente o emprego de subsolo, mas em casos de projetá-los, 

deve-se ter uma atenção especial aos muros, devido aos empuxos laterais, 

havendo necessidade de se impermeabilizar bem a superfície para evitar que 

ocorra a penetração de água nas zonas mais profundas. 

 Além da influência na variabilidade da umidade do terreno causada pela 

implantação de obras civis, impedindo a infiltração e a evapotranspiração, é 

importante enfatizar a influência exercida pela vegetação circunjacente às 

edificações sobre argilas expansivas, especialmente se constituída por espécimes 

de grande porte com elevada exigência hídrica. As raízes das árvores tendem a 

retirar muita água do solo, secando o terreno e causando retração (Figura II.5). 

 Em Pernambuco GUSMÃO FILHO (2004) menciona a ocorrência de caso 

semelhante em Olinda, na Igreja do Amparo, onde três árvores de grande porte 

eram responsáveis indiretamente pelas fissuras nas paredes da igreja. 
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 Segundo RODRIGUES ORTIZ (1984) e SERRANO(1985) apud AYALA et al. 

(1986), para minimizar os possíveis danos originados pela vegetação pode-se 

colocar no solo uma membrana impermeável e resistente, para isolar as edificações 

das plantas; evitar árvores, arbustos e cercas vivas próximo às edificações e 

pavimentar o entorno da edificação.  Eventualmente, pode ser interessante substituir 

as árvores por espécies com menores exigências hídricas.  

Figura II.5 – Influência da vegetação de grande porte na variação de umidade do 

terreno, (AYALA et al. 1986). 

2.1.3.4. RESULTADOS DE ENSAIOS EM SOLOS EXPANSIVOS DE 

PERNAMBUCO 

 Neste item apresentam-se os resultados de ensaios disponíveis em solos 

expansivos, realizados em diferentes municípios que irão integrar o Banco de Dados 

Geotécnico do Sistema de Informações Geográficas dos Solos Expansivos e 

Colapsíveis de Pernambuco.  Detalhes sobre esses resultados e respectivas 

análises constam das correspondentes referências. Neste trabalho procurou-se 

padronizar e organizar os dados colhidos por FERREIRA (1999 e 2003), utilizando 

os aplicativos disponíveis, visando futura compatibilidade com programas 

específicos de gerenciamento de bancos de dados geotécnicos. 

PERDA DE UMIDADE

EXPANSÃO
CONTRAÇÃO
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a) Perfil Geotécnico 

Figura II.6 – Perfil Geotécnico de solo expansivo no município de Igarassu - PE, 

FERREIRA (1999). 

Figura II.7 – Perfil Geotécnico de solo expansivo no município de Olinda - PE, JUCÁ 

et al (1992). 
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b) Curva Granulométrica 

Figura II.8 – Curvas granulométricas de solos expansivos em Pernambuco, 

FERREIRA (1999). 

c) Carta de Plasticidade e Atividade segundo (VARGAS, 1985). 

Figura II.9 – Carta de Plasticidade e Atividade segundo VARGAS (1985) para solos 

expansivos em Pernambuco, FERREIRA (2003). 
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d) Edométricos Duplo e Simples 

Duplo 

Figura II.10 – Ensaios edométricos duplo de solos expansivos de Petrolina - PE, 

SILVA (2003). 

Simples 

Figura II.11 – Ensaios edométricos simples de solos expansivos de Petrolina - PE, 

SILVA (2003). 
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e) Potencial de Colapso / Expansão 

Figura II.12 – Expansão e colapso versus tensão vertical de consolidação aplicada 

para solos expansivos em Pernambuco, FERREIRA (1999). 

f) Critério de Expansão 

Figura II.13 – Influência do teor de umidade inicial na variação de volume 

característica em solo expansivo em Petrolândia - PE, FERREIRA (1995). 
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Figura II.14 – Relação entre a tensão de expansão e a deformação volumétrica para 

pequenas tensões, FERREIRA (2003). 

Figura II.15 – Relação entre a tensão de expansão e o teor de umidade inicial em 

solos expansivos de Pernambuco, FERREIRA (1999). 
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g) Superfície de Estado 

Figura II.16 – Variação da deformação volumétrica específica com sucção e tensão 

vertical de consolidação, FERREIRA (1995). 
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2.1.4. SOLOS COLAPSÍVEIS 

2.1.4.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Solos colapsíveis são solos não saturados, metaestáveis, que experimentam 

um rearranjo radical de partículas e grande redução de volume quando inundados, 

com ou sem carga adicional (CLEMENCE e FINBARR, 1981, apud FERREIRA, 

1995).

 NUNEZ (1975), apud FERREIRA (1995), distinguiu o comportamento de dois 

solos colapsíveis: os que apresentam uma sensível modificação no comportamento 

tensão-deformação após atingir um valor limite de tensão, sendo este menor do que 

o valor de tensão de ruptura; e aqueles que, quando o nível de tensão excede a 

certos valores e se aumenta o conteúdo de água em seus vazios, exibem colapso da 

estrutura do esqueleto das partículas, que se manifesta pela redução brusca de seus 

vazios. 

 REGINATTO & FERRERO (1973) apud FERREIRA (1995) afirmaram que os 

solos colapsíveis podem ser divididos em duas categorias: os chamados "solos 

verdadeiramente colapsíveis", que não suportam o seu próprio peso quando 

inundados e colapsam, e os "solos condicionados ao colapso", que são capazes de 

suportar certos níveis de tensão, quando inundados e, ao ultrapassá-los, 

apresentam colapso, que depende do estado tensional em que se encontram e 

daquele ao qual é submetido. 

 DUDLEY (1970) e CLEMENCE & FINBARR (1981), apud FERREIRA (1995), 

apresentam diferentes modelos para solos de estrutura instável.  Solos de estrutura 

macroporosa onde as partículas mantêm um arranjo estrutural metaestável devido a 

tensão capilar, forças eletromagnéticas de superfície, vínculos de silte, argila e 

outros cimentantes como óxido de ferro, carbonatos e sais solúveis ( Figura II.17). 

A ocorrência de solos colapsíveis é mais freqüente em regiões tropicais onde 

ocorre a lixiviação da fração fina do solo nos horizontes superficiais devido a 

alternância de estações de relativa seca e precipitação intensa e o déficit de 
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umidade causado pela evapotranspiração maior que a precipitação característico de 

regiões semi-áridas e áridas (FERREIRA, 1988). 

MENISCO

AREIA

ARGILA
DISPERSA

AREIA

ARGILA
FLOCULADA

SILTE

AREIA

AREIA

SILTE
E ARGILA

AGREGADOS
DE ARGILA

PONTES DE
ARGILA

CAPILARIDADE VÍNCULO COM 
PARTÍCULAS DE

SILTE

VÍNCULO COM 
PARTÍCULAS DE 

ARGILAS DISPERSAS

VÍNCULO COM
PARTÍCULAS DE

ARGILAS FLOCULADAS

VÍNCULO EM SOLOS
FORMADOS APÓS

CORRIDAS DE LAMA 

VÍNCULOS ATRAVÉS DE
PONTES DE ARGILA

AREIA

Figura II.17 – Modelos de estruturas instáveis de solos colapsíveis, adaptado de 

DUDLEY (1970) e CLEMENCE & FINBARR (1981) apud FERREIRA (1995). 

 Segundo FERREIRA (1995), são encontrados solos colapsíveis em depósitos 

eólicos, aluviais e coluviais, em solos residuais e solos vulcânicos.  Apesar de uma 

maior ocorrência associada aos solos de depósitos recentes, principalmente eólicos, 

em regiões áridas e semi-áridas, estes solos podem ocorrer também sob diferentes 

condições.  No Brasil, a ocorrência desse tipo de solo, é geralmente verificada em 

solos aluviais, coluviais e residuais.  Sua identificação normalmente está associada a 

obras de engenharia que envolvem grandes áreas como barragens, conjuntos 

habitacionais, projetos de irrigação etc. (Figuras I.1 e I.2). 

 FERREIRA (1995) afirma, ainda, que na maioria dos casos, esses solos são 

caracterizados por estruturas fofas, com tamanho de grão que varia entre silte e 

areia fina.  Apresentam baixo grau de saturação e vínculos de material argiloso, 

óxido de ferro e carbonato de cálcio entre suas partículas, formando uma estrutura 

porosa.  Alguns solos possuem boa resistência ao cisalhamento e suportam cargas 

altas no estado natural de umidade, sem que haja deformação.  Ao saturar o solo, a 
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água enfraquece a cimentação entre as partículas, diminuindo a resistência e 

promovendo o colapso do solo. 

 BARDEN et al. (1973), apud FERREIRA (1995), resumiram as condições que 

favorecem o colapso de um solo natural ou compactado, devido à inundação, em: a) 

estrutura porosa de solos não saturados potencialmente instáveis (metaestáveis); b) 

valores elevados de sucção ou presença de agentes cimentantes que estabilizem os 

contatos intergranulares, porém passíveis de enfraquecimento durante o 

umedecimento; e c) aplicação de tensão externa que desestabilize o sistema.  Os 

mesmos autores afirmam que as ligações intergranulares (forças capilares, pontes 

de argila, agentes cimentantes químicos, tais como óxidos de ferro e carbonatos de 

cálcio) ocorrem geralmente de forma combinada.  Quando estas ligações entre as 

partículas são devidas à sucção e ocorre redução, o colapso é quase que imediato; 

se as ligações são por agentes cimentantes e estas são quebradas, o colapso é 

mais lento; se as ligações são por pontes de argila e estas são quebradas ou há 

remoções, a velocidade do colapso fica em posição intermediária entre as duas 

outras condições.  FERREIRA (1995) registra, também, que CLEMENCE e 

FINBARR (1981) colocam em situação inversa estas duas últimas. 

 Além da trajetória de tensão, estrutura e umidade outros fatores influenciam o 

colapso dos solos, segundo FERREIRA (1999) são eles: a vazão de inundação, a 

velocidade de deformação de colapso e o tipo de permeante. 

2.1.4.2. IDENTIFICAÇÃO DOS SOLOS COLAPSÍVEIS 

 A vegetação e a textura do solo podem dar indícios da ocorrência de solos 

colapsíveis, porém imprecisos e pouco decisivos na caracterização da colapsividade 

do solo e na quantificação do grau de variabilidade volumétrica a ser apresentado.  

Estes solos não apresentam características marcantes como as fendas profundas 

dos solos expansivos em estações de seca e outras características apresentadas no 

Item 2.1.3.2. 

 Tal como visto no Item 2.1.3.2, investigações restritas apenas às sondagens a 

percussão e ensaios de caracterização são insuficientes.  FUCALE (2000) concluiu 

que valores altos ou baixos de SPT, no caso dos solos colapsíveis, estão associados 
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à baixa umidade ou altas sucções, não sendo aconselhável sua utilização na 

identificação do potencial colapsivo dos solos. 

 A Foto II.3 mostra a vegetação de caatinga, típica de regiões semi-áridas, 

encontradas em Petrolina, em local de ocorrência de solos colapsíveis, mostra 

também o abatimento do solo em local de ocorrência deste fenômeno em 

Petrolândia. 

Foto II.3 - Aspecto geral da vegetação em Petrolina (esquerda) e abatimento do solo 

por colapso em Petrolândia (direita), locais de ocorrência de solos colapsíveis, 

FERREIRA (2003). 

 Devido à variação, por vezes brusca, de volume e aos recalques diferenciais, 

o colapso causa danos às estruturas, provocando trincas, fissuras, ou mesmo 

rupturas de casas, de edifícios, reservatórios, canais de irrigação e pavimentos  

(Foto II.4).  GUSMÃO FILHO (2004) lembra a ocorrência de caso semelhante ao 

apresentado na Foto II.4(c) no Estado da Bahia onde o canal foi completamente 

desativado. 

 Diversos critérios são apresentados para identificar o comportamento de 

colapso dos solos.  Parâmetros simples de influência indireta são comumente 

utilizados para a identificação do fenômeno, desprezando a influencia de fatores 

importantes como o estado de tensão do solo.  A Tabela II.4 mostra a classificação 
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dos critérios de identificação dos solos colapsíveis em métodos indiretos e diretos 

segundo a proposta de SCHREINER (1987) atualizada por SILVA (2003). 

FONTE: a)Petrolândia, PE - Brasil (FERREIRA 1999) 

b)Nottingham Inglaterra (http://construction.ntu.ac.uk/graduate_school/research/ 

geohazards/Research_Activities/Geohazard_Assessment.asp) 

c)Alabama EUA (http://www.southalabama.edu/geography/fearn/480page/Images/ditch.jpg) 

Foto II.4 – Danos causados às estruturas por causa de solos colapsíveis. 

 FERREIRA (1995) comenta que os critérios de identificação baseados em 

métodos indiretos não oferecem informações quantitativas a respeito dos valores 

das deformações volumétricas devidas ao colapso, não consideram as tensões 

aplicadas e, alguns deles, não levam em conta a natureza dos contatos grão a grão, 

cimentações, gênese e constituição dos solos.  Os métodos diretos utilizam 

a) a)

a)

b) c)
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basicamente ensaios edométricos, duplos e simples, realizados em laboratório, 

quantificando a variação de volume do solo. 

Tabela II.4 – Métodos diretos e indiretos de identificação de solos colapsíveis 

SCHREINER (1987) apud SILVA (2003). 

MÉTODOS SUB-DIVISÕES CRITÉRIO REFERÊNCIAS 

IDENTIFICATIVOS 
Microscopia 
eletrônica de 

varredura 

COLLINS e McGOWN (1974) 
WOLLE et al. (1978) 

Pedologia FERREIRA (1990) e FERREIRA (1993) 
Pedologia, Geologia 

e Climatologia FERREIRA (1999) ORIENTATIVOS 

Ensaios expeditos ARMAN e THORNTON (1972) e 
JENNINGS e KNIGHT (1975) 

Índices físicos 

DENISOV (1951)1, PRIKLONSKIJ 
(1952)1, GIBBS e BARA (1962 e 1967), 
FEDA (1966), KASSIF e HENKIN (1967), 
DESIGN OF SMALL DAMS (1960 e 
1974)2,CÓDIGO DE OBRAS DA URSS 
(1977)3

CONE CÓDIGO DE OBRAS URSS (1977) (3) 

INDIRETOS

QUALITATIVOS 

Ensaios de 
campo SPT-T DÉCOURT e QUARESMA FILHO (1991) 

AVALIATIVOS Ensaios 
edométricos duplos REGINATTO e FERRERO (1973) 

Ensaios 
edométricos simples

BALLY et al. (1973), JENNINGS e 
KNIGHT (1975), VARGAS (1978) 
LUTENNEGER e SABER (1988) 

DIRETOS 
QUANTITATIVOS 

Ensaios de campo FERREIRA e LACERDA (1993)
HOUSTON (1996) 

NOTA: 1 citado por FEDA (1966); 2 BUREAU OF RECLAMATION; 3 citado por RESNIK (1989). 

2.1.4.3. SOLUÇÕES PARA SOLOS COLAPSÍVEIS 

 As soluções para evitar ou minimizar os efeitos dos solos colapsíveis, em 

obras assentadas sobre eles, vão estar condicionadas ao tipo de obra, às 

características do depósito de solo e ao seu custo e tempo de execução.  Existem 

diversas maneiras de tratar e amenizar os efeitos causados por esses solos nas 

obras de engenharia.  Os métodos mais comuns, descritos por MENDONÇA (1990) 

e FERREIRA (1999) com base em diferentes estudos, são apresentados, 

resumidamente adiante. 



 41

a) Caso 1 – Soluções antes da construção, evitando o solo ou preparando a 

estrutura para conviver com o mesmo. 

 Retirada parcial ou total do solo colapsível com substituição por material 

adequado, especificando a espessura do solo a ser substituído, a partir da análise 

da expectativa de distribuição de tensões no terreno (bulbo de tensões) e da 

previsão da variação da profundidade da franja ativa antes e após execução da 

obra; utilização de fundações profundas, apoiadas abaixo do extrato colapsível com 

consideração do efeito do atrito negativo que pode ser provocado pelo colapso da 

camada superior; emprego de fundações flutuantes; uso de sistema de fundação 

corrida de maior rigidez, de modo a minimizar os efeitos dos recalques diferenciais. 

b) Caso 2 – Soluções antes da construção, modificando as propriedades dos solos 

colapsíveis. 

 Este caso mostra soluções que modificam as propriedades dos solos 

colapsíveis, buscando uma melhoria de suas características geotécnicas.  Os 

processos de estabilização se dividem em: provocação do colapso estrutural, 

estabilização química e tratamento térmico. 

 O primeiro método de estabilização é promover o colapso forçado da 

estrutura do solo por umedecimento prévio.  Quando o colapso não ocorre apenas 

com o pré-umedecimento, aplica-se uma sobrecarga, para acelerar ou aumentar o 

efeito, a técnica pode ser acompanhada de drenos verticais, vibração ou explosões 

submersas.  Outra forma utilizada é a compactação total ou parcial do solo 

colapsível objetivando reduzir a permeabilidade, aumentar a capacidade de suporte 

e destruir a estrutura metaestável.  Por vezes associada à substituição, a 

compactação pode ser feita através da utilização de rolos compactadores, cravação 

de estacas, explosões e posterior preenchimento do furo com solo compactado ou 

solo/cimento, injeção de argamassa de cimento ou argila em suspensão sob 

pressão, injeção de água sob pressão utilizando técnicas de jet-grouting, ou injeção 

de vapor d’água.  

 O segundo método trata de melhorar o arranjo das partículas do solo, através 

da criação de uma nova ligação estrutural, dando ao solo uma maior coesão, 



 42

eliminando a colapsibilidade.  Este processo baseia-se na destruição da estrutura 

natural do solo ou na fixação da mesma com o aumento de sua resistência, através 

da injeção de vários ligantes ou agentes químicos.  A estabilização química pode ser 

feita, através de silicatização; injeções de diferentes substâncias como gases 

(amônia), argamassa composta de cal e água ou cal e escória, compostos de alto 

peso molecular e jet-grouting; uso de argila para o aumento da resistência das 

ligações da estrutura do solo colapsível. 

 O terceiro método consiste num tratamento térmico que altera as 

características do solo em um processo que é irreversível, injetando gás natural 

quente à temperatura superior a 900ºC, seja na posição vertical, horizontal ou 

inclinada, eliminando possibilidades de aparecimento de recalques. Menciona-se, 

também, a queima de gás ou combustível sob pressão, dentro de furos feitos no 

solo, elevando consideravelmente a capacidade de carga e eliminando a 

colapsibilidade. 

c) Caso 3 – Soluções após a construção 

 Se a obra já foi executada e a constatação de ocorrência de solo colapsível 

somente foi dada após o surgimento dos danos, o que se recomenda fazer é 

minimizar os efeitos, evitando mais sobrecarga no solo e diminuir suficientemente a 

infiltração da água, utilizando projetos de drenagem adequados, controle de 

vazamentos de condutos de água e esgoto e impermeabilização da área não 

coberta.  Neste caso, eventuais medidas corretivas ou de manutenção serão 

inevitáveis. 

2.1.4.4. RESULTADOS DE ENSAIOS EM SOLOS COLAPSÍVEIS DE 

PERNAMBUCO 

 Os resultados de ensaios em solos colapsíveis disponíveis também irão 

compor o Banco de Dados Geotécnico do Sistema de Informações Geográficas dos 

Solos Expansivos e Colapsíveis do Estado de Pernambuco, tal como feito para os 

solos expansivos.  Vale lembrar que informações sobre estes resultados bem como 

suas análises devem ser procuradas nas respectivas referências. 
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a) Perfil Geotécnico 

Figura II.18 – Perfil Geotécnico de solo colapsível no município de Petrolina - PE, 

FERREIRA (1999). 

Figura II.19 – Perfil Geotécnico de solo colapsível no município de Santa Maria da 

Boa Vista - PE, FERREIRA (1988). 
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Figura II.20 – Perfil Geotécnico de solo colapsível no município de Petrolândia -  PE, 

FERREIRA (1999). 

Figura II.21 – Perfil Geotécnico de solo colapsível no município de Recife - PE, 

LAFAYETTE (2000). 
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b) Curva Granulométrica 

Figura II.22 – Curvas granulométricas de solos colapsíveis em Pernambuco, 

FERREIRA (1999). 

c) Carta de Plasticidade e atividade (VARGAS 1985) 

Figura II.23 – Carta de plasticidade e atividade segundo VARGAS (1985) para solos 

colapsíveis em Pernambuco, SILVA (2003). 
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d) Edométricos Duplo e Simples 

Duplos 

Figura II.24 – Ensaios edométricos duplo de solos colapsíveis em Pernambuco, 

FERREIRA (1999). 
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Simples 

Figura II.25 – Ensaios edométricos simples de solos colapsíveis em Pernambuco, 

FERREIRA (1999). 
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e) Curva de compactação 

Figura II.26 – Curvas de compactação de solos colapsíveis em Pernambuco, 

FERREIRA (1999). 

f) Potencial de Colapso / Expansão 

Figura II.27 – Expansão e colapso versus tensão vertical de consolidação aplicada 

para solos colapsíveis em Pernambuco, FERREIRA (1999). 
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g) Critério solos colapsíveis segundo MELO (1973) 

Figura II.28 – Critério de identificação segundo MELO (1973) baseado em ensaios 

Proctor Normal e faixa de solos potencialmente colapsíveis, FERREIRA (1999). 

Figura II.29 – Critério de GIBBS e BARA (1967) aplicado a solos colapsíveis em 

Pernambuco, FERREIRA (1999). 
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Figura II.30 – Critério de REGINATTO e FERRERO (1973) aplicado a solos 

colapsíveis em Pernambuco, FERREIRA (1999). 
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CAPÍTULO III 

CARTOGRAFIA GEOTÉCNICA 

3.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A metodologia adotada para a elaboração da carta interpretativa será 

apresentada em duas etapas.  A primeira, inserida neste capitulo, mostra em termos 

gerais o método de desenvolvimento da pesquisa, sendo apresentada nos capítulos 

seguintes a elaboração das cartas derivadas de solos expansivos e colapsíveis a 

partir dos mapas fundamentais climatologicos, pedológicos e geológicos. A segunda 

etapa, abordada no Capitulo VII, sintetiza as informações das cartas derivadas em 

duas cartas interpretativas para os solos expansivos e colapsíveis do Estado de 

Pernambuco. 

3.2. NATUREZA DOS DADOS ESPACIAIS 

 A utilização, para fins científicos, de dados relacionados ao meio físico 

pressupõe que seja conhecida a localização espacial exata do local onde foram 

encontrados, ou seja, suas coordenadas geográficas.  Qualquer ponto situado à 

superfície terrestre, ou em suas vizinhanças imediatas, somente tem sua localização 

geográfica estabelecida quando referenciada à posição previamente conhecida de 

outro ponto, ou quando se estabelece sua localização utilizando um determinado 

sistema de coordenadas. 

 Segundo MENDES e CIRILO (2001), a base de integração entre os dados de 

várias origens e suas aplicações em vários modelos matemáticos é a utilização da 

informação geográfica (posição no espaço associada aos demais atributos com a 

representação de sua variabilidade temporal).  Os conhecimentos cartográficos 

adquirem, assim, importância vital por permitir a integração proposta.  Entretanto os 

mesmos autores alertam, quanto ao uso do bom senso na elaboração das cartas, 

seu detalhamento e o número de informações que irá apresentar.  BONHAM-
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CARTER (1994) aponta a necessidade de se distinguir entre o essencial, o útil e o 

dispensável nas informações a serem disponibilizadas. 

3.3. GEODÉSIA 

 A Geodésia é a ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra, assim 

como a localização de pontos situados à sua superfície.  Para definir a localização 

de pontos à superfície da Terra é necessário dispor, previamente, de um sistema de 

coordenadas de referência, associado a um modelo matemático apropriado. 

 Na Geodésia, a melhor aproximação para a superfície terrestre é o geóide, 

definido como a superfície equipotencial do campo gravitacional da Terra que mais 

se aproxima do nível médio dos mares.  Seu uso mais abrangente sofre limitações 

face à complexidade de seu equacionamento matemático, o limitado conhecimento 

do campo gravitacional da Terra, os constantes aperfeiçoamentos e conseqüentes 

substituições das cartas geodais. 

 Um modelo largamente utilizado pela cartografia é o que propõe a 

representação da superfície da Terra através de um elipsóide de revolução ⎯

inicialmente o Elipsóide Internacional de Referência (EIR).  Essa é uma aproximação 

relativamente grosseira, porem aceita pelos geodesistas, porque pressupõe a Terra 

com superfície inteiramente lisa, coincidente com aquela ocupada pelo nível médio 

do mar na ausência de ventos e marés, se o planeta fosse inteiramente revestido de 

água e com distribuição uniforme de massa (Figura III.1).  

 Um elipsóide é construído pela rotação de uma elipse em torno de um de 

seus eixos.  Seus principais elementos são o semi-eixo maior, ou equatorial (a) e o 

semi-eixo menor, ou polar (b).  Um elipsóide possui, ainda, dois parâmetros 

importantes: o achatamento (f) e a excentricidade (e), definidos na Tabela III.1. 

 Deve-se mencionar que há diferentes elipsóides de referência em vigor sendo 

utilizados por vários países (Tabela III.2). Características desses elipsóides podem 

ser encontradas em MENDES e CIRILO (2001). 
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b - 
semi eixo menor

raio polar

a - 
semi eixo maior

raio equatorialsuperfície topográfica oceânica 

superfície topográfica continental

geóide

elipsóide

nível médio das marés

Figura III.1 - Esboço do elipsóide de revolução mostrando seu raio principal 

(equatorial) e o raio secundário (polar). No detalhe, esquema da diferença entre o 

geóide e o elipsóide. 

Tabela III.1 – Parâmetros do elipsóide. 

PARÂMETROS FÓRMULAS 

ACHATAMENTO (f) 
a
b

a
ba

f −=−= 1

EXCENTRICIDADE (e) 
2

2
22 12

a
b

ffe −=−⋅=

FONTE: MENDES e CIRILO (2001). 

Tabela III.2 – Alguns elipsóides de referência utilizados na atualidade. 

ELIPSÓIDES UTILIZAÇÃO 
AUSTRALIAN 1965 Austrália 
KRASOVSKY 1940 Rússia 
CLARKE 1866 U.S.A. 
AIRY 1830 Inglaterra 
WORLD GEODETIC SYSTEM WGS-84 Internacional 
UNIÃO ASTRONÔMICA INTERNACIONAL (IAU) Brasil 
HAYFORD Brasil 

NOTA: Adaptado de MENDES e CIRILO (2001). 
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3.3.1. DATUM PLANIMÉTRICO E ALTIMÉTRICO 

 Após a escolha do elipsóide de referência mais adequado à região da 

superfície da Terra a ser mapeada, posiciona-se o elipsóide em relação à Terra real 

impondo o paralelismo de seus eixos de rotação.  Depois de mantida esta restrição 

escolhe-se um ponto central da região a ser mapeada e se impõe a anulação do 

desvio da vertical, ou seja, a coincidência da vertical que passa por este ponto e a 

normal à superfície do elipsóide.  Define-se, assim, a estrutura básica para o sistema 

geodésico da região mapeada: o datum planimétrico. Trata-se, portanto, de uma 

superfície elipsoidal de referência, posicionada com respeito a uma certa região.  

Sobre essa superfície realizam-se as medições geodésicas que dão vida à rede 

geodésica planimétrica regional (D’ALGE, 2002). 

 No Brasil, coexistem basicamente dois sistemas geodésicos de referência: o 

datum planialtimétrico Córrego Alegre que usa o elipsóide de Hayford ⎯ sempre 

considerado conveniente para América do Sul ⎯ e o atual datum SAD-69 (South 

American Datum de 1969) que utiliza o elipsóide da União Astronômica Internacional 

(IAU), homologado em 1967 pela Associação Internacional de Geodésia, passando 

a se chamar Elipsóide de Referência 1967.  Os parâmetros destes elipsóides podem 

ser vistos na Tabela III.3. Por vezes, ainda que numa freqüência menor, se utiliza no 

Brasil o elipsóide internacional do World Geodetic System de 1984 (WGS-84). 

Tabela III.3 – Parâmetros dos elipsóides de referência mais utilizados no Brasil. 

ELIPSÓIDE DATUM 
SEMI-EIXO 
MAIOR (a) 

(m) 

SEMI-EIXO  
MENOR (b) 

(m) 
ACHATAMENTO

IAU SAD 69 6.378.160 6.356.776,0 1 / 298,25 
HAYFORD Córrego Alegre 6.378.388 6.366.991,9 1 / 297 

NOTA: Adaptado de MENDES e CIRILO (2001) 

 Outro importante conceito é o de datum vertical ou altimétrico, superfície de 

referência em relação a qual são calculadas as altitudes.  Para tanto, é necessária a 

estimativa da altitude média dos mares com utilização de um conjunto de 

marégrafos, fazendo-se ajustes das medições, definindo-se o zero e adotando-se 
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um dos marégrafos como datum vertical.  No Brasil o ponto de referência para o 

datum vertical é o marégrafo de Imbituba, Santa Catarina.  

 A pluralidade de sistemas de referência vem causando problemas na 

elaboração das bases de dados de sistemas de informação geográficas, gerando 

conflito de coordenadas geodésicas e erros de compatibilização dos mapas. 

 MENDES e CIRILO (2001) ressaltam que, no processo de criação de bancos 

de dados georreferenciados, freqüentemente se importam dados de várias fontes, 

com diferentes escalas, datum e sistemas de projeção, sem que seja dada a devida 

atenção aos parâmetros dos elipsóides de referência usados, ocasionando erros em 

todo o processo posterior de análise destes dados.  D’ALGE (2002) afirma que, 

apesar dos usuários de SIG já estarem acostumados a conviver com escolha de 

projeção e seleção de datum sempre que precisam realizar entradas ou importação 

de dados, assim mesmo, costumam ignorar que as coordenadas geográficas – na 

verdade geodésicas – são definidas sobre a superfície de referencia do datum

selecionado e que, portanto, variam de datum para datum.

 A diferença de coordenadas entre os sistemas Córrego Alegre e SAD 69 é 

responsável por discrepâncias na ordem de algumas dezenas de metros sobre a 

superfície do território brasileiro.  Tais discrepâncias são aceitáveis em projetos que 

envolvam mapeamentos em escalas pequenas, porém são absolutamente 

relevantes em escalas maiores que 1:250.000 (D’ALGE, 2002). 

3.3.2. SISTEMAS DE COORDENADAS 

 Para representar a superfície da Terra, existem diferentes sistemas de 

coordenadas, cuja escolha depende do objetivo pretendido. 

 No Sistema de Coordenadas Geográficas ou Geodésicas as grandezas são 

definidas a partir do elipsóide.  A localização de um ponto A da superfície terrestre é 

feita em função de sua latitude (ϕ), longitude (λ) e altura geométrica ou elipsoidal (h), 

respectivamente referenciados pelos paralelos - valores positivos a partir do Equador 

(0º) até o Pólo Norte (90º), meridianos - valores positivos a leste de Greenwich (0º à 
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180º) e pela distância ortogonal do ponto (A) à superfície do elipsóide. Observe na 

Figura III.2 que este sistema tem correlação praticamente direta com o sistema de 

coordenadas esféricas (polares) já conhecido. 

 O Sistema Geocêntrico por sua vez é um sistema cartesiano tridimensional 

com origem (O) no centro da Terra.  Nele o eixo OZ coincide com o eixo de rotação 

da Terra, com sentido positivo orientado para o Pólo Norte; o eixo OX coincide com 

a interseção do plano do meridiano de Greenwich com o plano equatorial; o eixo OY, 

também situado no plano equatorial, passa pelo ponto (0o, 90o). (Figura III.2 ) 

 Segundo D’ALGE (2002) as relações matemáticas entre estes dois sistemas é 

de extrema importância para trasformações entre sistemas geodésicos com diferente 

datum planimétrico, sendo apresentadas simplificadamente a seguir assumindo um 

modelo esférico de raio R para a Terra. 

 x = R.cos ϕ.cos λ  y = R.cos ϕ.sen λ  z = R.sen ϕ 

222 zxR ++= y ϕ = arcsen (z/R)  λ = arctan (y/x) 
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FONTE: Adaptado de D’ALGE (2002). 

Figura III.2 – Sistema de coordenadas geográficas (A) e geocêntrico (B). 

 Faz-se necessário diferenciar o conceito de altura geométrica ou elipsoidal (h) 

dos conceitos de altitude ortométrica (H) e ondulação geoidal (N).  Segundo 
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MENDES e CIRILO (2001) este é outro ponto de inserção de erros em SIGs.  O 

referido autor menciona que o primeiro destes conceitos, altura elipsoidal (h) é 

gerada diretamente por GPS referindo-se ao elipsóide, enquanto que o referencial 

altimétrico adotado no Brasil (altitudes em mapas de curvas de nível) é a altitude 

ortométrica (H), referindo-se ao geóide, a ligação entre ambas é a ondulação geoidal 

(N) que pode admitir tanto valores positivos quanto negativos. (Figura III.3) 

hH
N

Figura III.3 - Diferenças entre altura elipsoidal, altitude ortométrica e ondulação 

geoidal. 

 No georreferenciamento de imagens aéreas ou de satélites, utiliza-se o 

Sistema de Coordenadas Matriciais que tem origem no canto superior esquerdo da 

imagem.  Cada ponto é definido pela identificação da coluna e da linha a que 

pertence.  

NOTA: A relação com um sistema de coordenadas cartesianas bidimensional é direta e se faz através 

da multiplicação do número de linhas e colunas (sempre números inteiros) pela resolução espacial da 

imagem (dimensão de cada pixel). 

FONTE: Adaptado de MAGUIRE et al. (1991). 

Figura III.4 - Sistema de coordenadas cartesianas (A) e matriciais (B). 
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3.4. CARTOGRAFIA 

3.4.1. PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS 

 Representar bidimensionalmente e de modo fidedigno uma superfície curva é 

o principal desafio defrontado ao se mapear regiões da superfície terrestre. O 

problema cartográfico consiste em transformar o ponto real A(ϕ, λ) em sua imagem 

A(μ,η), em que μ e η são as coordenadas bidimensionais, não necessariamente 

lineares, da representação adotada. As principais propriedades inerentes ao 

processo de transformação constam da Tabela III.4 

 Há três tipos de projeções possíveis: projeções eqüidistantes que conservam 

a proporção entre as distâncias em determinadas direções na superfície 

representada; projeções equivalentes, ou isométricas, que conservam as áreas 

havendo deformações nos ângulos e as projeções conformes, ou isogônicas, que 

mantêm os ângulos ou formas de pequenas feições. 

Tabela III.4 – Principais propriedades do processo de transformação de uma 

superfície curva para uma superfície bidimensional. 

PROPRIEDADE DESCRIÇÃO 

CONFORMIDADE Quando a escala do mapa em qualquer ponto e em qualquer direção é a 
mesma.  Assim a forma da área representada é preservada localmente. 

EQUIDISTÂNCIA Quando retrata distâncias do centro da projeção para qualquer outro 
lugar no mapa. 

DIREÇÃO Quando os azimutes são retratados corretamente em todas as direções. 

ESCALA Quando há relação constante entre as distanciais lineares representadas 
e reais. 

ÁREA Quando as áreas representadas têm a mesma relação proporcional às 
áreas reais. 

 Os vários sistemas de projeção são classificados de diversas formas sendo a 

mais importante delas, a realizada de acordo com a geometria e a posição do plano 
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de projeção adotado.  A Tabela III.5 relaciona as principais projeções, representadas 

esquematicamente na Figura III.5. 

Tabela III.5 – Classificação das projeções. 

PROJEÇÕES DESCRIÇÕES 

AZIMUTAL 
OU PLANA 

Projeta a superfície terrestre em um plano que é tangente ou secante a 
um ponto pré-estabelecido. 

CILÍNDRICA A superfície terrestre é projetada num cilindro que depois é 
desenrolado para apresentação plana.  

CÔNICA 
O mapa é confeccionado imaginando-se a superfície da Terra projetada 
em um cone (secante ou tangente), posteriormente desenrolado para 
representação plana. 

A                                  B                                    C

Figura III.5 – Projeções: azimutal ou plana (A), cilíndrica (B) e cônica (C). 

3.4.2. SISTEMA CARTOGRÁFICO BRASILEIRO 

 No Brasil costuma-se utilizar a projeção Universal Transversa de Mercator 

(UTM), cilíndrica, a qual divide a superfície da Terra em 60 zonas de 6 graus, 

estendendo-se de 180o a –180o de longitude.  Cada zona constitui um fuso UTM e 

possui um meridiano central definido e um número específico.  As folhas são 

definidas por duas letras, além do número do fuso. A primeira letra designa o 

Hemisfério (N ou S); a segunda segue o alfabeto, partindo do equador e mudando a 

cada 4o de latitude (Figura III.6).  

 Apesar desta projeção ser considerada universal, o elipsóide de referência 

usado muda de região para região da superfície terrestre. 
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FONTE: Modificado de MENDES e CIRILO (2001). 

Figura III.6 – Articulação dos fusos e numeração das folhas UTM no território 

brasileiro.  

3.4.3. ESCALAS 

 Uma característica importante dos mapas é o fator de redução das dimensões 

representadas, objetivando a comodidade de manuseio, a visão do conjunto e a 

simplificação do levantamento.  O fator de redução, ou escala, é representado por 

uma proporção cujo numerador é a unidade e o denominador um número inteiro (1/N 

ou 1:N). Quanto maior o denominador (N), menor a escala e menos precisa a 

representação da área mapeada.  Assim, em função da escala e da finalidade do 

uso do mapa, detalhes e informações são omitidos, ressaltando e sintetizando 

apenas os dados necessários. 

 A escolha da escala não tem regras rígidas, porém, está muito correlacionada 

com a precisão do levantamento topográfico utilizado, com a finalidade à qual se 

destina o mapa, com a precisão dos instrumentos de levantamento planialtimétrico e 

com o método utilizado neste último.  No entanto, existem fatores condicionantes 

que interferem na escolha da escala: as dimensões reais da área em relação às do 

papel onde será representada; a natureza e quantidade de detalhes que devem 

constar naquela representação; e a precisão gráfica do desenho final. 
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 As normas técnicas estabelecem a precisão gráfica mínima que corresponde 

à menor dimensão gráfica percebida a olho nu: 0,0002m.  Isso permite estabelecer o 

erro admissível (ea) nas medições gráficas, ou seja: 

ea = 0,0002 N 

onde N é o denominador da escala adotada.  Os detalhes menores que o erro 

admissível não terão representação gráfica no mapa. 

3.5. GEOPROCESSAMENTO 

 CAMARA (1996), define geoprocessamento como a disciplina que trabalha 

com técnicas computacionais e matemáticas para o tratamento da informação 

geográfica, tendo como uma de suas mais importantes ferramentas o Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), que permite a realização de análises complexas e a 

criação de bancos de dados georreferenciados, bem como a automatização de 

documentos cartográficos. 

 A relação interdisciplinar entre cartografia e geoprocessamento se estreita 

uma vez que ambos abordam processos que ocorrem no espaço geográfico.  A 

cartografia, apresentando um modelo matemático de representação de dados e o 

geoprocessamento, utilizando técnicas matemáticas e computacionais através de 

ferramentas como os SIG’s, desenvolvidos para trabalhar nestes modelos (Figura 

III.7).

Figura III.7 - Relações Interdisciplinares entre SIG e outras áreas (MAGUIRE et al.

1991).
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 Historicamente essa relação iniciou-se com a automação da produção 

cartográfica que motivou os primeiros esforços para concepção e construção das 

ferramentas de SIG (MAGUIRE et al., 1991). 

 No Brasil o geoprocessamento está sendo aplicado em diversos segmentos, 

tendo se mostrado indispensável para atividades relacionadas à espacialização de 

informações.  Atividades como o cadastro imobiliário, planejamento, gestão urbana e 

rural, gestão ambiental, segurança pública, defesa civil e militar, saúde pública, 

gerenciamento de recursos naturais, empresas públicas e particulares de 

abastecimento de água, energia e telecomunicações, logística, estratégia de 

comercio e diversos outros segmentos que lidam com grande quantidade de dados e 

informações vinculados à localização geográfica estão investindo no 

geoprocessamento de acordo com suas necessidades. 

 Atualmente é forte a tendência de regulamentar e tornar obrigatório o uso do 

geoprocessamento em alguns dos setores mencionados.  A exemplo disto pode-se 

citar o documento final proposto no 1º Seminário Nacional de Controle de Risco em 

Assentamentos Precários nas Encostas Urbanas, realizado no Recife, em agosto de 

2003, para o Programa Nacional de Gestão de Risco onde a implantação de SIG foi 

considerada obrigatória na administração municipal e fortemente incentivada para a 

gestão de risco. 

 A lei N.º 10.257 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, o Estatuto das Cidades, estabelece as diretrizes gerais da 

política urbana definindo normas de ordem pública e de interesse social com o 

objetivo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem estar de seus habitantes, estabelece ainda, a aprovação até o ano de 2006 do 

Plano Diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes, plano este feito em 

âmbito municipal, para servir de instrumento básico da política de desenvolvimento e 

de expansão urbana. 

 A cartografia geotecnica com o zoneamento de áreas suscetíveis à ocorrência 

de processos do meio físico apresenta-se como instrumento básico para subsídio 

das diretrizes de desenvolvimento e expansão urbana, dando suporte à elaboração 
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do Plano Diretor com aspectos técnicos e características físicas do município.  Por 

outro lado, quando associada ao mapeamento cadastral de imóveis do município 

torna-se de fundamental importância para a administração municipal no 

desenvolvimento de sua gestão de risco, servindo de subsidio no estabelecimento 

de compromissos entre os três níveis de governo, visando implementação conjunta e 

articulada de ações prioritárias. 

 Observa-se, deste modo, que a apropriação das técnicas de 

geoprocessamento é tarefa das mais urgentes, imprescindível e, em breve, 

obrigatória.  Para se incorporar tecnologias de geoprocessamento a um projeto é 

necessária a integração da cartografia (bases cartográficas) com o levantamento de 

dados (informações alfanuméricas) através do desenvolvimento de um sistema que 

una geograficamente estes dois setores. 

3.6. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 Um Sistema de Informações Geográficas (SIG) é uma ferramenta 

computacional (software) para geoprocessamento, capaz de integrar dados de 

diversas fontes em bancos de dados geo-referenciados.  Os SIGs dão suporte às 

fases de coleta (levantamentos topográficos, geodésicos, GPS, imagens de satélite, 

aeronaves etc.), armazenamento, gerenciamento, manipulação, processamento, 

análise, recuperação e disponibilização final de informações espaciais (banco de 

dados alfanuméricos, mapas, cartas, arquivos digitais etc.).  Atuam como banco de 

dados geográficos, oferecendo suporte para análise espacial de fenômenos diversos 

constituindo poderosas ferramentas para a confecção de mapas e cartas. 

 SOUZA et al. (2001) aponta que o centro do SIG é sua base de dados, a 

coleção de mapas e informações associadas de forma digital.  Esta base de dados é 

composta de dados espaciais que descrevem a geografia de um determinado 

conjunto de características da superfície terrestre e tabelas associadas a estes 

dados espaciais que descrevem atributos ou qualidades do conjunto de 

características mapeadas. 
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 Sua estrutura dependerá do problema abordado, mas em termos gerais é 

comum a divisão por abrangência em: 

• Coorporativo: quando abordam diversos problemas sendo aplicado a 

diferentes setores (prefeitura); 

• Departamental: quando se limita a um setor, sendo desenvolvido para 

solucionar diversos problemas gerenciados por este setor (secretaria de infra-

estrutura); 

• Aplicado: restringe-se à abordagem de um único problema (solos expansivos 

e colapsíveis). 

3.6.1. OPERAÇÕES E FUNÇÕES DE GEOPROCESSAMENTO 

 Cerca de 80% dos dados utilizados em diferentes ramos da Ciência, têm um 

caráter espacial e uma das formas mais diretas de se analisar dados espaciais é 

através de mapas.  As ferramentas disponibilizadas nos SIGs conferiram aos mapas 

potencialidade e interatividade que limitam seu uso apenas à imaginação e 

criatividade dos usuários (www.gis.com).  Esses dados, depois de analisados, geram 

informação, que após síntese, julgamento e critica geram conhecimento.  A extração 

de informações, a partir dos dados armazenados, é feita utilizando operações e 

funções de geoprocessamento contidas no ambiente de SIG.  Estas são 

basicamente de dois tipos: 

• reclassificação, que isola ou agrupa características mapeadas, atribuindo-

lhes novos valores e produzindo novo mapa resultante (rotina reclass); e 

• sobreposição ou cruzamento que executa operações algébricas entre dois 

mapas produzindo um terceiro que apresenta todas as características 

resultantes (rotina overlay)

tais operações permitem a espacialização de dados contidos em um ou mais bancos 

de dados, bem como a combinação com dados já espacializados, produzindo um 

conjunto de informações específicas, mais adequadas ao uso desejado.  As outras 

funções, específicas da ferramenta de geoprocessamento utilizada, serão abordadas 
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no decorrer da metodologia de confecção de cada carta derivada e da carta 

interpretativa. 

 A possibilidade de cruzar informações de diferentes mapas e inúmeros 

bancos de dados, através da localização geográfica, associada à disponibilidade de 

tecnologias computacionais avançadas, a custos acessíveis, torna esta ferramenta 

poderosa e igualmente perigosa quando seu uso não respeita critérios rígidos de 

qualidade. 

 E importante ressaltar que, nos SIGs, podem ser utilizados mapas com 

diferentes escalas, fator que, evidentemente, condiciona o grau de detalhamento 

(RAMALHO, 1994).  Entretanto uma vez definida a área de interesse, deve-se 

compatibilizar os mapas utilizados, haja vista as diferenças entre datum, sistemas de 

projeção, contornos etc.  

3.6.2. O SIG UTILIZADO NESTE TRABALHO 

 O Sistema de Informações Geográficas adotado neste trabalho foi o 

ARCVIEW GIS (versão 3.2a) do Environmental Systems Research Institute (ESRI, 

1996), desenvolvido com o objetivo de constituir uma ferramenta prática, simples e 

poderosa para pesquisas geográficas.  Este, como muitos aplicativos do gênero, 

permite trabalhar com estrutura de dados geográficos em modelo vetorial ou 

matricial/raster e utilizar representações do espaço real em camadas, associadas a 

temas definidos pelo usuário, passíveis de análise isolada ou combinada (Figura 

III.8).

 O aplicativo ARCVIEW tornou-se referencia mundial no gênero, suas 

características diferenciais são a facilidade no desenvolvimento de sistemas, 

interatividade no geoprocessamento dos dados e compatibilidade direta com 

aplicativos de áreas afins.  Outra característica importante é a escalonabilidade do 

aplicativo, podendo passar de um projeto desenvolvido individualmente a um grande 

sistema multi-plataforma, com gerenciamento de grande quantidade de dados em 

diferentes sistemas de banco de dados (ARCSDE) e com publicação na Internet
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(ARCIMS) sem maiores esforços.  A escolha especifica desta ferramenta de 

geoprocessamento foi condicionada à disponibilidade da mesma, adquirida para a 

pesquisa de VASCONCELOS (2001). 

NOTA: Adaptado de www.gis.com 

Figura III.8 - Estrutura de dados geográficos vetorial e raster (A) e representação do 

espaço real em camadas (B). 

3.7. BANCOS DE DADOS 

 Um Banco de Dados é um conjunto de informações com especificações 

comuns, armazenado em forma digital, atualizável e facilmente acessível ao usuário.  

As especificações constituem categorias de informação, denominadas campos, no 

âmbito dos quais são inseridos os dados propriamente ditos, os registros.  

 Um banco de dados pode ser acessado para armazenamento, consulta, 

alteração, impressão, análise etc., cabendo a seu gestor a responsabilidade sobre a 

origem e autenticidade dos dados. 

 Para este trabalho foram gerados bancos de dados específicos, com objetivo 

de agrupar, organizar, homogeneizar e disponibilizar os resultados de ensaios de 

campo e laboratório, realizados com amostras de 16 locais de ocorrência de solos 
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expansivos (FERREIRA, 1997) e 11 colapsíveis (FUCALE e FERREIRA, 2001) no 

Estado de Pernambuco. 

 Para a criação desse banco de dados e sua posterior operação pretendia-se 

utilizar o software SOILVISION, conhecido da comunidade acadêmica e 

desenvolvido especificamente para trabalhar com dados geotécnicos.  Infelizmente, 

a finalização do processo de aquisição desse software não foi viabilizada. Assim, 

optou-se pelo uso, ainda que limitado, das ferramentas nativas do ARCVIEW GIS 

associadas ao EXCEL, para armazenamento e manuseio dos dados, visando uma 

integração posterior dos mesmos com o SOILVISION. 

 Vale salientar, ainda, que o investimento em pesquisa no desenvolvimento de 

sistemas de armazenamento e análise de dados geotécnicos para avaliação e 

identificação de solos expansivos e/ou colapsíveis, no LSI, gerou o aplicativo 

BANDASE, em 1993, desenvolvido em linguagem CLIPPER, para ambiente DOS. 

Posteriormente, em 1998, foi atualizado para ambiente WINDOWS, em linguagem 

DELPHI.  A atual versão do aplicativo armazena dados pedológicos, geológicos, 

geomorfológicos, ensaios de laboratório (mineralogia, ensaios químicos, 

caracterização, ensaios edométricos, cisalhamento, triaxiais) e de campo, além de 

utilizar diversos critérios de identificação para os solos expansivos e colapsíveis.  A 

inserção desta ultima função no SIGSEC-PE foi sugerida pelo autor da presente 

pesquisa e está sendo avaliada. 

3.8. CARTOGRAFIA GEOTÉCNICA 

 A cartografia geotécnica surgiu basicamente, a partir de 1950, como um dos 

instrumentos para planejamento e direcionamento da ação humana sobre seu 

habitat.  Constitui uma representação gráfica das limitações e potencialidades do 

meio físico, face a determinados tipos de intervenções e obras (MORETTI, 1989). 

 O termo “carta geotécnica” é genérico e abriga uma gama bastante ampla de 

estudos relativos ao meio físico.  Podem apresentar inevitavelmente características 

bastante distintas, tanto no tocante à metodologia de elaboração, como na 
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apresentação dos resultados.  Costumam sobrepor informações de diferentes áreas, 

especialmente Topografia, Geologia, Geotecnia, Uso e Ocupação do Solo etc., em 

geral, apresentadas através da delimitação de zonas com características 

homogêneas, constituindo zoneamentos (MORETTI, 1989).  Uma carta geotécnica é 

sempre acompanhada de um relatório descritivo. 

 Para ZUQUETTE e NAKAZAWA (1998) as cartas geotécnicas, como 

expressão prática do conhecimento geológico e geotécnico aplicado ao 

gerenciamento dos problemas colocados pelos diferentes usos do solo, têm como 

objetivos: a) prever o desempenho da interação entre o meio físico e a sua 

ocupação, bem como os conflitos entre as diversas formas de uso do solo; b) 

estabelecer orientações técnicas, preventivas e corretivas dos problemas 

identificados, para minimizar custos e riscos nos empreendimentos de uso dos solos. 

 De acordo com THOMAS (1970), apud ZUQUETTE e NAKAZAWA (1998), a 

cartografia geotécnica é um processo que tem por finalidade básica levantar, avaliar 

e analisar os atributos que compõem o meio físico (Geomorfologia, Geologia, 

Pedologia, Hidrogeologia etc.).  As informações devem ser manipuladas por 

processos de seleção, generalização, adição e transformação, para que possam ser 

correlacionadas, interpretadas e no final representadas em mapas, cartas e anexos 

descritivos utilizados para fins de engenharia, planejamento, agronomia, 

saneamento etc. 

 A Carta Geotécnica é composta principalmente de dois documentos, um 

conjunto cartográfico (cartas e respectivos quadros legendas) acompanhado de um 

relatório descritivo.  Estes documentos cartográficos não substituem as 

investigações detalhadas dos locais, com ensaios em campo e análise de amostras 

em laboratório, mas auxiliam no planejamento e interpretação dos resultados 

obtidos.  Sendo largamente utilizados nas diferentes fases do projeto e implantação 

de obras de engenharia civil, nos processos de planejamento territorial, urbano e 

ambiental, assim como no desenvolvimento e na conservação do meio ambiente 

(ZUQUETTE e NAKAZAWA, 1998). 
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 Segundo RAMALHO (1994) a carta geotécnica possibilita: a) melhor 

dimensionamento prévio de projetos ou mesmo ajuste de posição, com intuito de 

aproveitar as potencialidades do terreno evitando ou se prevenindo de situações 

problemáticas por meio de critérios de ocupação diferenciados, em função das 

peculiaridades de cada área; b) orientar eventuais investigações complementares de 

forma a propiciar um real detalhamento de informação; c) maior realismo na fixação 

inicial de orçamentos. 

 Neste trabalho o termo mapa será utilizado para o documento gráfico que 

registre informações sobre determinado aspecto do meio físico, sem interpretações; 

o termo carta, por sua vez, referir-se-á ao documento cartográfico que apresenta as 

interpretações de informações contidas em mapas.  

 ZUQUETE (1993) ao classificar os mapas e cartas destinadas a uso no 

planejamento e meio ambiente distingue: 

a) Quanto ao conteúdo: 

• mapas fundamentais, documentos gráficos que registram as informações 

sobre os diferentes componentes do meio físico; 

• cartas derivadas, elaboradas a partir de um mapa fundamental, atendendo a 

uma determinada finalidade; 

• cartas interpretativas, desenvolvidas a partir de atributos que estão 

registrados em diferentes mapas fundamentais. 

b) Quanto à finalidade: 

• cartas para usos múltiplos, efetuadas no sentido de atender a um grupo de 

objetivos e, portanto, a diferentes usuários; 

• cartas para usos específicos, documentos cartográficos desenvolvidos para 

atender situações específicas ou especiais. 
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 A elaboração de cartas e mapas geotécnicos requer cuidados especiais 

quanto à cartografia e o conteúdo de cada documento.  ZUQUETTE e NAKAZAWA 

(1998) mencionam que as informações devem considerar: 

• precisão espacial; 

• conteúdo com base em estudos dos componentes do meio físico 

objetivamente envolvidos pelo processo do meio físico específico; 

• representação das informações qualitativas e gráficas de interesse à 

caracterização do processo abordado; 

• elaboração por equipe de profissionais da geologia de engenharia, com 

conhecimento relacionado à solução do problema específico; 

• fácil entendimento, recomendando-se limitar o número de atributos àqueles 

estritamente necessário, sem prejuízo do objetivo, apresentando as 

informações de forma clara; 

• caráter dinâmico desses instrumentos gráficos implica a necessidade 

periódica de reformulação de conceitos e atualização das informações; 

• as cartas e mapas geotécnicos não respondem por informações localizadas, 

indispensáveis ao detalhamento de uma investigação geológica-geotécnica; 

• é aconselhável que estejam associados a bancos de dados automatizados e 

que tenham alta capacidade de interação.  Assim como de um relatório 

impresso que apresente o estudo realizado, as metodologias e critérios 

adotados para elaboração do mesmo. 

 Os produtos geotécnicos (com denominações diversas), podem ser 

agrupados nas seguintes categorias, ZUQUETTE e NAKAZAWA (1998): 

• carta geotécnica propriamente dita, quando expõem limitações e 

potencialidades dos terrenos e definem diretrizes de ocupação para um ou 

vários tipos de uso do solo; 

• carta de risco, quando prepondera a avaliação de dano potencial à 

ocupação, ante uma ou várias características ou fenômenos naturais ou 

induzidos pela ocupação; 
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• carta de suscetibilidade, quando apresentam gradações de probabilidade de 

desencadeamento de um ou mais fenômenos naturais ou induzidos pela 

ocupação;

• carta de atributo(s), ou de parâmetro(s), quando se limita a apresentar a 

distribuição espacial de característica(s) ⎯ geotécnicas, geológicas etc. ⎯ do 

terreno. 

 Segundo CERRI (1992), apud LARA et al. (1996), a identificação dos riscos 

não se limita apenas à indicação dos locais mais suscetíveis à ocorrência destes 

processos, sendo estimadas, também, as dimensões das conseqüências potenciais.  

A avaliação do risco é dinâmica, mudando em função da ocupação antrópica.  Deve 

corresponder exatamente as análises dos condicionantes naturais e antrópicos, em 

conjunto com as conseqüências sociais e econômicas potenciais. Os autores 

diferenciam ainda trabalhos de cadastramento (quando particular, focado para cada 

lote ou quadra) e de zoneamento de risco (abordagens mais gerais, contemplando a 

área como um todo). 

 A contribuição à cartografia geotécnica do Estado de Pernambuco proposta 

nesta pesquisa, pode ser classificada como uma Carta Específica (por tratar 

apenas os processos do meio físico dos solos Expansivos e Colapsíveis), de 

Zoneamento (por utilizar mapas em escalas de 1:100.000 à 1:600.000) e de 

Suscetibilidade (por apresentar gradações da probabilidade de ocorrência dos 

fenômenos sem avaliar conseqüências sociais e econômicas). 

3.8.1. EXPERIÊNCIAS ANTERIORES DESENVOLVIDAS PARA SOLOS 

EXPANSIVOS 

 Este trabalho tomou por base as experiências relatadas em dois trabalhos de 

cartografia geotecnica, cujas principais características são resumidas adiante. 
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 HART (1974) apresenta um levantamento para a região do Colorado, Estados 

Unidos, intitulado “Potentially Swelling Soil and Rock in the Front Range Urban 

Corridor, Colorado”.  Este estudo apresenta o zoneamento de rochas e solos 

expansivos, avaliando superficialmente profundidades de aproximadamente 10 pés.  

O autor alerta que, devido à escala usada (1:100.000), a informação é mais 

generalista, não sendo adequada para canteiros de obras específicos e individuais.  

Por isso mesmo, não descarta a necessidade de investigações locais, realizadas por 

engenheiros geotécnicos capacitados para o adequado projeto de fundações.  O 

zoneamento definiu quatro níveis de suscetibilidade: muito alto, alto, moderado e 

baixo, além da indicação de depósitos areia e silte.  O padrão cromático utilizado 

varia do vermelho ao amarelo claro, respectivamente.  

 AYALA et al. (1986) em seu “Mapa Previsor de Riesgos por Expansividad de 

Arcillas en España a Escala 1:1.000.000” classificou a suscetibilidade em quatro 

categorias utilizando um padrão cromático onde o verde estava associado a níveis 

de suscetibilidade nula a baixa, o amarelo de baixa a moderada, o laranja de 

moderada a alta e o vermelho de alta a muito alta suscetibilidade.  Nesse estudo, 

porém, não foi considerado o risco de expansividade dos solos de recobrimento 

(formações superficiais predominantemente quaternárias) devido à grande variedade 

litológica e predominância de material de granulometria grossa, em especial 

formações fluviais.  Seus autores optaram por atribuir o risco à expansão, a partir do 

substrato argiloso, sinalizando, entretanto, a presença destes recobrimentos no 

mapa.  O critério abordou características litológicas (como a idade geológica e a 

mineralogia), climatológicas (com a classificação de Thornthwaite) e Geotécnicas 

(através de ensaios de plasticidade e expansividade).  

 Devido à escala utilizada AYALA et al. (1986) alertaram que, apesar do 

alcance limitado, o documento permite avaliar, de forma rápida em qualquer ponto 

do território espanhol, a possibilidade de ocorrência de solos expansivos, a fim de 

servir de possível alarme na hora de projetar fundações de edifícios e obras 

públicas. 
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3.9. METODOLOGIA GERAL UTILIZADA NESTE TRABALHO 

3.9.1. ETAPAS DO ESTUDO DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO 

 O mapeamento geotécnico dos fenômenos de expansão e colapso dos solos 

vem sendo objeto de estudo do Grupo de Solos Não Saturados da Universidade 

Federal de Pernambuco desde 1986.  Ao longo deste projeto as diretrizes gerais 

adotadas apresentaram semelhanças consideráveis com a metodologia do Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas - IPT, PRANDINI et al. (1995) apud ZUQUETTE e 

NAKAZAWA (1998).  As metodologias são apresentadas de forma resumida e 

comparativamente a seguir, vale salientar que o presente trabalho reúne, organiza, 

utiliza e disponibiliza as informações e resultados constantes em FERREIRA (2003) 

oferecendo através do SIG uma nova ferramenta para a continuidade da pesquisa, 

mantendo a preocupação de estabelecer orientações técnicas, preventivas e 

corretivas dos problemas estudados, minimizando custos e riscos nos 

empreendimentos de uso e ocupação do solo. 

3.9.1.1. LEVANTAMENTOS PRELIMINARES 

 O primeiro passo consiste no levantamento e na sistematização dos principais 

processos e características do meio físico que significam problemas para o uso do 

solo.  Esta abordagem permite elaborar uma compartimentação preliminar (esboço 

da carta geotécnica) que servirá de modelo diretriz para a orientação e agilização 

dos trabalhos posteriores (ZUQUETTE e NAKAZAWA, 1998). 

 Com os procesos a serem abordados já definidos o Grupo de Solos Não-

Saturados da Universidade Federal de Pernambuco apresentou o primeiro esboço 

de um mapeamento dos solos expansivos e colapsíveis através do trabalho de 

FERREIRA (1990) que utilizou como base o levantamento do projeto 

RADAMBRASIL de 1981 e 1983 e apresentou o Mapa de Potencialidade de 

Ocorrência de Solos Colapsíveis e/ou Expansivos no Estado de Pernambuco com 
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Base na Pedologia.  Um aperfeiçoamento desse mapeamento foi apresentado por 

VASCONCELOS (2001), que utilizou as bases pedológicas e geológicas 

disponibilizadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente SECTMA e 

a climatológica confeccionada através de acordo cooperativo da UFPE/DECIVIL com 

a referida instituição para gerar o primeiro zoneamento de ocorrência desses solos, 

o então denominado Mapa de Suscetibilidade de Solos Expansivos e Colapsíveis de 

Pernambuco, o qual foi utilizado como modelo metodológico para execução da carta 

interpretativa apresentada na atual pesquisa. 

 O autor do presente trabalho elaborou, previamente, um zoneamento da 

suscetibilidade dos solos expansivos e colapsíveis para o Município de Petrolina, 

com o qual foi possível avaliar as dificuldades inerentes à implantação do SIG e as 

qualidades e restrições das bases e ferramentas disponíveis.  Este projeto piloto fez 

parte da dissertação de SILVA (2003). 

3.9.1.2. INVESTIGAÇÃO ORIENTADA 

 Os problemas detectados, de acordo com ZUQUETTE e NAKAZAWA (1998), 

são analisados visando identificar suas causas e mecanismos, estabelecendo-se os 

parâmetros do meio físico e da ocupação, a serem considerados na 

compartimentação geotécnica final.  Tais parâmetros permitem a definição do(s) 

mapa(s) temático(s) necessário(s).  Além dos mapas temáticos, nesta etapa 

definem-se as escalas de trabalho e a escala da carta interpretativa.  

 A escolha dos condicionantes do meio físico mais representativos para o 

zoneamento geotécnico dos solos expansivos e colapsíveis da região obedeceu a 

metodologia apresentada por FERREIRA (1999), que acrescentou os estudos 

pedológicos aos geológicos e climatológicos já abordados por AYALA et al. (1986). 

 Após a definição dos três elementos considerados a priori como mais 

relevantes no desenvolvimento destes solos e desencadeamento de seus 
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processos, buscou-se obter as informações mais recentes disponíveis para o Estado 

de Pernambuco. 

 O estudo das causas e mecanismos, a análise dos dados obtidos relativos às 

características físicas da região e características geotécnicas referentes a locais e 

obras conhecidas que apresentaram problemas, disponíveis até o momento, 

realizados previamente por diferentes pesquisas apresentadas pelo Grupo de Solos 

Não Saturados da UFPE foram agrupados por FERREIRA (1999), sendo neste 

trabalho organizados e recompilados para composição do banco de dados 

geotécnicos que compõe este SIG (ver Capitulo II).  Também foram consultadas 

experiências estrangeiras relativas à cartas interpretativas direcionadas para solos 

expansivos (Ítem 3.8.1). 

 Apesar da base utilizada por VASCONCELOS (2001) ter seus mapas 

fundamentais, pedológico e geológico, compatibilizados pela SECTMA ⎯ em 

ferramenta de CAD ⎯ os mesmos não apresentam as características ideais para 

exportação e utilização direta no ARCVIEW, principalmente devido à falta de banco 

de dados associado aos elementos gráficos e a validação destes dados.  Aliás, ao 

descrever a validação dos dados gráficos (conectividade) TOSTES e IDOETA (2002) 

referem-se à não conformidade dos elementos gráficos com padrões estabelecidos 

para uso em geoprocessamento.  Esses erros decorrentes de uma base não 

elaborada visando seu uso em ferramentas de geoprocessamento podem dificultar a 

sobreposição de mapas ou, em casos extremos, impossibilitar seu uso (Figura III.9). 

 Neste trabalho optou-se por conseguir bases elaboradas especificamente 

para uso em SIG, preferencialmente em formato próprio do ARCVIEW. 

 As escalas de trabalho utilizadas nas diferentes cartas elaboradas (derivadas 

e interpretativas) respeitaram aquelas disponíveis nos respectivos mapeamentos 

(fundamentais).  O mapa climatológico VAREJÃO-SILVA (2003) foi cedido na escala 

1:600.000; os mapas pedológicos e geológicos, oriundos de trabalhos recentes da 

EMBRAPA (2001) e CPRM (2001), estão nas escalas de 1:100.000 e 1:500.000, 
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respectivamente.  A escala adotada para a carta interpretativa foi, 

conseqüentemente, de 1:600.000. 

b)a)

e)

c) d)

h)

g)

f)

a) pontos ou elementos duplicados (com mesma coordenada); 

b) cruzamento na geometria de uma área (loop); 

c) áreas contíguas deixando buracos (limites não coincidentes); 

d) áreas parcialmente sobrepostas; 

e) áreas abertas; 

f) elementos gráficos que se cruzam sem uma intersecção entre eles; 

g) não conectividade entre pontos consecutivos; e 

h) elementos próximos que deveriam ser coincidentes. 

Figura III.9 - Erros comumente encontrados em bases não preparadas para 

geoprocessamento (TOSTES e IDOETA, 2002). 

3.9.1.3. COMPARTIMENTAÇÃO FINAL 

 Nesta etapa realiza-se uma análise integrada dos parâmetros determinados 

nas etapas anteriores, de modo a delimitar zonas ou unidades geotécnicas, cada 

qual caracterizada por uma expectativa de comportamento ou desempenho do 

terreno, em face dos usos do solo considerados desde o início dos trabalhos.  A 

técnica mais freqüentemente utilizada é a superposição dos mapas temáticos, em 
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muito facilitada pelas ferramentas atualmente disponíveis de cartografia digital e 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG).  A compartimentação geotécnica final 

em unidades ou zonas geotécnicas é o produto desta etapa de trabalho 

(ZUQUETTE e NAKAZAWA, 1998). 

 Para organização, análise e interpretação das informações provenientes dos 

mapas fundamentais foi utilizada a ferramenta de geoprocessamento ARCVIEW 

GIS, com a qual se estruturou o Sistema de Informações Geográficas dos Solos 

Expansivos e Colapsíveis do Estado de Pernambuco. As informações foram 

interpretadas à luz da Geotecnia em vista dos problemas abordados de expansão e 

colapso.  Os critérios de classificação das unidades de mapeamento e a 

conseqüente confecção das cartas derivadas, de acordo com os três diferentes 

condicionantes do meio físico abordados, são detalhados nos próximos capítulos 

referentes aos aspectos climatológicos, pedológicos e geológicos (respectivamente 

Capítulos IV, V e VI). 

 A hierarquização de suscetibilidade, em apenas três níveis (Alto, Médio e 

Baixo), objetiva facilitar a sua interpretação bem como a definição de 

recomendações e diretrizes da ocupação do meio físico, priorizando intervenções 

adequadas que precedam a execução dos projetos de obras civis.  Neste trabalho, à 

semelhança da metodologia de LARA et al. (1996), adotou-se como critério de 

hierarquização a observação relativa (qualitativa) de situações de suscetibilidade, a 

partir de casos extremos, ou seja, desde aquela onde a suscetibilidade é eminente 

(mais critica – alta suscetibilidade) até as áreas isentas (não suscetíveis – baixa 

suscetibilidade).  Conseqüentemente, nas situações intermediarias considerou-se o 

nível de suscetibilidade com sendo médio. 

 Os três níveis de susceptibilidade ficaram assim definidos: 

• Alta: ocorrência evidenciada pela coincidência de propriedades geotécnicas 

características dos solos expansivos e colapsíveis com as caracteristicas das 

unidades de mapeamento de cada condicionante considerado; 
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• Média: situação intermediaria onde algumas características favoreciam e 

outras não, à ocorrência dos processos; 

• Baixa: possibilidade reduzida de apresentar os fenômenos de expansão e 

colapso dos solos externada pela pouca ou inexistente identificação das 

características geotécnicas especificas destes solos com as características 

advindas de cada condicionante. 

 Com a sobreposição das cartas derivadas geraram-se as cartas 

interpretativas de zoneamento dos solos expansivos e colapsíveis do Estado de 

Pernambuco.  A metodologia deste processo, os resultados e suas análises serão 

descritos no Capitulo VII, após o detalhamento das cartas derivadas (objeto dos 

próximos capítulos). 

3.9.1.4. ESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

 Formulação das ações e medidas técnicas recomendadas para o controle 

preventivo e corretivo dos problemas e comportamentos indesejáveis identificados, 

considerando-se as limitações e potencialidades do terreno em cada unidade, as 

formas usuais de implantação dos usos do solo em análise e as técnicas e práticas 

disponíveis para viabilizar tais usos, (ZUQUETTE e NAKAZAWA, 1998). 

 As diretrizes técnicas que tornam viável o uso dos solos estudados, em cada 

unidade geotécnica, serão apresentadas no Capitulo VII deste trabalho.  As técnicas 

e práticas construtivas disponíveis, compiladas de diferentes trabalhos, foram 

apresentadas no Capítulo II. 

3.9.1.5. REPRESENTAÇÃO 

 Segundo ZUQUETTE e NAKAZAWA (1998) as informações sobre as 

características de cada unidade geotécnica e as respectivas diretrizes técnicas para 

o uso dos solos podem ser apresentadas na forma de um quadro-legenda, utilizando 
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linguagem acessível sem, no entanto, prejudicar sua precisão.  Finalmente os 

autores comentam a possibilidade de se disponibilizar para o usuário final a carta 

geotécnica na forma de uma aplicação de geoprocessamento onde o mapa digital é 

associado ao banco de dados através de coordenadas geográficas.  

 Neste trabalho a utilização de geoprocessamento, através de ferramentas de 

SIG iniciou-se com a organização e compatibilização dos mapas fundamentais, suas 

análises, construção das cartas derivadas para os dois processos (expansão e 

colapso), de acordo com os três condicionantes avaliados (Climatologia, Pedologia e 

Geologia), sobreposição das cartas derivadas e síntese para construção das duas 

cartas interpretativas para expansão e para colapso, finalizando com o 

desenvolvimento de aplicação associada a um banco de dados geotécnico para 

disponibilização ao grupo de pesquisa. 

 A flexibilidade e potencialidade de se implementarem rotinas computacionais, 

além de facilitar os trabalhos de classificação e atribuição de valores às numerosas 

unidades de levantamentos, possibilitou um estudo extensivo das variações 

metodológicas e de critérios de classificação, sendo útil na análise da ponderação 

dos condicionantes utilizados na abordagem conjunta das cartas derivadas para 

confecção da carta interpretativa. 

 Para a disponibilização final, o padrão cromático utilizado baseou-se naquele 

adotado por HART (1974), já comentado no Item 3.8.1. Apesar do padrão 

semafórico (vermelho, amarelo e verde) ter leitura imediata dos níveis de 

suscetibilidade, optou-se por um padrão cromático do tipo gradiente para evitar 

interpretações equivocadas de que áreas verdes não demandavam preocupações, 

sendo ainda este ultimo mais adequado para inserção de níveis de suscetibilidades 

adicionais. 

 A estrutura básica da metodologia do IPT (1994), adaptada para a realidade 

deste trabalho consta da Tabela III.6.  É importante ressaltar que as etapas foram 

elaboradas em épocas distintas, por diferentes pesquisadores do grupo. 
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Tabela III.6 - Fluxograma da metodologia desenvolvido neste trabalho. 

ETAPA RESULTADOS 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR 

Restrição ao estudo de dois fenômenos do 
meio físico: 

Solos Expansivos e Solos Colapsíveis 

Levantamento bibliográfico dos trabalhos 
realizados pelo Grupo de Solos Não 

Saturados (LSI/UFPE) abordando este tema 
no Estado (FERREIRA, 1999) 

 MAPAS PRELIMINARES 

(FERREIRA, 1990) - mapeamento conjugado 
dos dois processos considerando a Pedologia 

disponibilizado em papel na escala 1:3.000.000

(VASCONCELOS,2001) - mapas específicos 
para cada processo considerando a 
Climatologia, Pedologia e Geologia 

disponibilizado em CAD na escala 1:1.000.000

INVESTIGAÇÃO ORIENTADA 

Identificação dos fatores condicionantes do 
problema: Climatologia, Pedologia e 

Geologia (FERREIRA, 1999). 

Busca por mapeamentos recentes realizados 
pelas instituições responsáveis: EMBRAPA, 

CPRM, SECTMA, SRH 

As escalas de trabalho obedeceram às 
utilizadas por cada instituição em seus 

levantamentos sendo atribuída como escala 
da carta final a menor utilizada 

MAPAS TEMÁTICOS FUNDAMENTAIS 

Pedologia 
EMBRAPA (2001): 1:100.000 

Geologia 
CPRM (2001): 1:500.000 

Climatologia 
VAREJÃO-SILVA (2003): 1:600.000 

Banco de Dados Geotécnicos de locais de 
ocorrência com resultados de ensaios 
realizados pelo grupo. FERREIRA (2003) 

COMPARTIMENTAÇÃO FINAL 

Análise integrada dos fatores mapeados 

Compatibilização e superposição das cartas 
derivadas 

Delimitação dos solos com comportamento 
homogêneo definindo unidades geotécnicas 

de suscetibilidade de ocorrência de solos 
expansivos e colapsíveis 

UNIDADES GEOTÉCNICAS 

Cartas Derivadas referentes aos dois 
processos de acordo com os três fatores 

condicionantes 

Cartas interpretativas confeccionadas para os 
dois fenômenos estudados sobrepondo as três 

cartas derivadas geradas 

Definição das unidades Geotécnicas 

ESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS DE 
CONTROLE 

Levantamento das práticas e técnicas de 
implantação e manutenção dos usos do solo, 

Proposição das medidas preventivas e 
corretivas 

DIRETRIZES PARA O USO DOS SOLOS 
SUSCETÍVEIS A EXPANSÃO E COLAPSO 

FERREIRA (1999), JIMENEZ SALAS et al. 
(1980), AYALA et al. (1986) e 

MENDONÇA (1990) 

REPRESENTAÇÃO 

Representação cartográfica em linguagem 
adequada ao usuário 

 CONTRIBUIÇÃO À CARTA GEOTÉCNICA 
SIGSEC/PE 

Sistema de Informações Geográficas dos 
Solos Expansivos e Colapsíveis de 

Pernambuco – SIGSEC/PE 
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3.9.2. ESTRUTURA GERAL DO SIG 

Os dados originais e as informações resultantes da análise destes, usando a 

metodologia proposta, estão organizados no Sistema de Informações Geográficas 

dos Solos Expansivos e Colapsíveis do Estado de Pernambuco (SIGSEC/PE), 

conforme indicado adiante. 

Mapas Fundamentais: 

• Unidades Climatológicas do Estado segundo KRISHNAN (1980), elaborado 

por VAREJÃO-SILVA (2003), na escala de 1:600.000; 

• Levantamento Pedológico do Estado de Pernambuco (ZAPE) elaborado pela 

EMBRAPA (2001), na escala de 1:100.000; 

• Levantamento Geológico do Estado de Pernambuco, elaborado pela CPRM 

(2001), na escala de 1:500.000 

Cartas Derivadas: 

• Suscetibilidade de Ocorrência de Solos Expansivos e Colapsíveis com base 

na Climatologia; 

• Suscetibilidade de Ocorrência de Solos Expansivos com base na Pedologia; 

• Suscetibilidade de Ocorrência de Solos Colapsíveis com base na Pedologia; 

• Suscetibilidade de Ocorrência de Solos Expansivos com base na Geologia; 

• Suscetibilidade de Ocorrência de Solos Colapsíveis com base na Geologia; 

Cartas Interpretativas: 

• Suscetibilidade de Ocorrência de Solos Expansivos no Estado de 

Pernambuco; 

• Suscetibilidade de Ocorrência de Solos Colapsíveis no Estado de 

Pernambuco; 
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Sistema de cadastro gerenciamento e apresentação dos locais de ocorrência: 

• Banco de Dados dos Solos Expansivos; 

• Banco de Dados dos Solos Colapsíveis; 

Informações Adicionais: 

• Mosaico de fotos LANDSAT, da coleção Brasil Visto do Espaço, EMBRAPA 

(2003). 

 A estrutura detalhada do SIG desenvolvido, suas bases de informações 

(views), seus níveis ou camadas (layers) e os tipos de informações disponíveis nos 

seus múltiplos bancos de dados são mostradas no Anexo I. 

3.9.3. METODOLOGIA PARA CONFECÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 Ao criar o banco de dados é necessário definir o tipo de campo que será 

usado, função do tipo de informação nele armazenada.  Nos bancos de dados 

gerados neste trabalho utilizaram-se basicamente campos do tipo alfanuméricos 

(texto e números), onde variavam apenas na quantidade de dígitos ou caracteres 

permitidos.  Em um banco de dados, nos campo do tipo texto, o número máximo de 

caracteres é de 255, sendo assim dados com mais caracteres foram divididos em 

dois ou mais campos de acordo com a necessidade. 

 Os Bancos de Dados gerados especificamente para esta pesquisa possuem 

informações de identificação, localização, caracterização, índices e parâmetros 

geotécnicos.  Foram criadas duas bases de dados, uma referente às informações 

dos locais de ocorrência de solos expansivos e outra para solos colapsíveis.  As 

bases de dados diferem apenas nos campos referentes a ensaios específicos de 

expansão e colapso (Tabela III.7). 
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 Além dos locais de ocorrência dos solos expansivos e colapsíveis, o 

SIGSEC/PE armazena, ainda, os gráficos referentes aos ensaios realizados 

conforme mostrados no Capítulo II, Itens 2.1.3.4 e 2.1.4.4. 

 Tabela III.7 – Estrutura do Banco de Dados Geotécnicos do Sistema de 

Informações Geográficas dos Solos Expansivos e Colapsíveis do Estado de 

Pernambuco (SIGSEC/PE ). 

ESTRUTURA CAMPOS* DESCRIÇÃO 
Posto Número do posto (seqüencial) Identificação 

Referência Autor ou responsável pelos dados 
Município Município de onde o solo foi amostrado 
Latitude 

Longitude 
Altitude 

Coordenadas geográficas 
localização 

Obs 
Informações adicionais para facilitar a localização 

dos solos amostrados (bibliográficas ou 
geográficas) 

Pedregulho 
Areia 
Silte 

Argila 
Granulometria 

teor de finos %<2m 

Percentual de cada fração do solo obtido na 
análise granulométrica (%) 

WL Limite de liquidez 
IP Índice de plasticidade Limites atteberg 
Si Grau de saturação inicial 
Ia Índice de atividade 
Pd Peso específico aparente seco 
W Umidade natural 
Sr Grau de saturação final 
e Índice de vazios 

Índices físicos 

pg Peso especifico dos grãos 
Pdmax Peso específico aparente seco máximo Ensaio de 

compactação hotimo Umidade ótima 

Expansão livre Percentual de expansão com pequenas 
sobrecargas 

Tensão expansão Tensão obtida a volume constante 
Ensaios específicos 

para solos expansivos 
Detalhes de ensaio Informações adicionais sobre a metodologia dos 

ensaios 
Colapso Percentual de colapso para tensão aplicada 

Ensaios específicos 
para solos colapsíveis Detalhes de ensaio Informações adicionais sobre a metodologia dos 

ensaios 

NOTA: * a coluna referente aos campos representa fielmente a nomenclatura dos bancos de dados, 

não sendo permitido o uso de letras gregas. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

 Nas zonas semi-áridas, a ocorrência de fases alternadas marcantes de 

ressecamento e umedecimento do solo, causada pela ausência ou abundância de 

chuvas e a exposição freqüente à radiação solar intensa, provocando elevada 

evapotranspiração, tornam obrigatória a inclusão da Climatologia no estudo do 

comportamento expansivo e colapsível dos solos.  

4.1. A (IN)DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES CLIMATOLÓGICAS 

 Lamentavelmente, não existem trabalhos publicados recentes quanto à 

Climatologia geral do Estado de Pernambuco, muito embora o Prof. Mário Adelmo 

Varejão Silva esteja elaborando um considerável conjunto de informações, “o Atlas 

Climatológico do Estado de Pernambuco, inteiramente digital, ainda não pôde ser 

tornado público” (VAREJÃO-SILVA, 2003). 

 Os mapas climatológicos incluídos neste capítulo foram elaborados pelo 

referido autor, exclusivamente para complementar este trabalho.  Os valores 

pontuais dos parâmetros climatológicos, usados para a elaboração daqueles mapas 

também foram cedidos pelo Prof. Mário Adelmo Varejão Silva, para a inclusão no 

banco de dados. Esse conjunto de informações climatológicas permitiu gerar a carta 

derivada de suscetibilidade à expansão e ao colapso. 

4.1.1. O MAPA CLIMATOLÓGICO EXISTENTE À ÉPOCA 

 A maior limitação para a execução de pesquisas que envolvam caracterização 

climática, no Estado de Pernambuco, além das dificuldades normais de se traçar 
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isolinhas de parâmetros climáticos, face à pequena concentração de postos, é a não 

disponibilidade de dados ou de estudos mais completos. 

 O Mapa Climatológico do Estado de Pernambuco elaborado e apresentado 

por VASCONCELOS (2001), para fins de estudos geotécnicos, foi fruto de parceria 

entre a UFPE ⎯ através do Grupo de Solos Não Saturados ⎯ e a SECTMA.  Para a 

elaboração do referido Mapa Climatológico, foi utilizado o programa ESTIMA_T, 

versão 1.1 (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 1985), para estimar as 

temperaturas médias mensais de todos os postos do Estado de Pernambuco, por 

regressão quadrática, em função da latitude (ϕ), da longitude (λ) e da altitude (z). 

 Os dados de precipitação constantes daquele mapa climático foram as 

médias dos totais mensais de precipitação das localidades escolhidas, exatamente 

conforme publicadas pela SUDENE (1990).  De posse dessas informações, foi 

calculado o balanço hídrico climático de cada localidade, utilizando o programa 

BALANCO, versão 5.0 (VAREJÃO-SILVA, 1992) elaborado para fins didáticos, na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, o qual, para efetuar a classificação 

climática, utiliza a metodologia de KRISHNAN (1980). 

 A distribuição dos 109 postos pluviométricos, utilizados por VASCONCELOS 

(2001) no Mapa Climatológico do Estado de Pernambuco, para os quais foi estimada 

a temperatura média mensal do ar e elaborado o balanço hídrico climático, tal como 

anteriormente descrito, consta da Figura IV.1. 

 Infelizmente, foram encontrados problemas relacionados (1) à interpretação e 

digitação das coordenadas dos postos, (2) às incertezas no valor da capacidade de 

armazenamento efetivamente adotada em alguns deles para a elaboração do 

balanço hídrico e (3) ao reduzido número de postos pluviométricos selecionados 

para aquela base de dados. Tais problemas conduziram a duas alternativas: refazer 

todo o trabalho, aprimorando-o, ou tentar encontrar outra fonte de informações 

climatológicas sobre o Estado de Pernambuco.  Foi esta última a alternativa 

utilizada. 
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NOTA: Localização dos 109 postos (A) utilizados no mapeamento climatológico apresentado por 

VASCONCELOS (2001) e dos 213 postos (B) internos e 29 externos ao Estado de 

Pernambuco, utilizados nos mapas climáticos elaborados por VAREJÃO-SILVA (2003) 

especificamente para este trabalho. 

Figura IV.1 – Rede de postos pluviométricos utilizada por VASCONCELOS (2001),

painel superior e por VAREJÃO-SILVA (2003), painel inferior. 

4.1.2. BASE DE DADOS CLIMATOLÓGICOS A SER UTILIZADA 

 Por solicitação do autor, o Prof. Varejão Silva prontificou-se a ceder diversos 

mapas de parâmetros climáticos do Estado de Pernambuco, por ele elaborados e 

ainda não publicados, especificamente para constituir o acervo de informações 

climatológicas necessário à elaboração do presente estudo.  Conforme indicado na 

A)

B)
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Figura IV.1, os mapas foram baseados em um número de postos pluviométricos 

bastante maior (242) do que no trabalho comentado no tópico precedente. Esses 

mapas serão objeto de referências específicas ao longo deste Capítulo. 

4.2. VARIABILIDADE CLIMÁTICA DE PERNAMBUCO 

4.2.1. TEMPERATURA 

 Da Figura IV.2 consta a distribuição média anual das temperaturas médias 

diárias, obtidas a partir de valores registrados e estimados (regressão múltipla 

quadrática).  Detalhes da metodologia utilizada são encontrados em VAREJÃO-

SILVA e BARROS (2002) que, lamentavelmente, não publicaram a correspondente 

carta, incluída aqui, por especial deferência do primeiro destes autores. 

 Considerando a escassez de observações de temperatura do ar no Estado de 

Pernambuco, o traçado da distribuição espacial das isotermas médias somente é 

possível porque a temperatura, na área compreendida pelos estados do Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, possibilita interpolação espacial com 

relativa segurança. Isso permite efetuar a estimativa da temperatura através de 

regressão, a partir de informações coletadas em todos esses estados. 

Para o cálculo das médias anuais da temperatura média diária (Figura IV.2), 

foi adotado o mesmo modelo usado por VAREJÃO-SILVA e BARROS (2002) no 

Zoneamento de Aptidão Climática do Estado de Pernambuco, para três diferentes 

cenários pluviométricos: 

Tk = A k + B k ϕ + C k λ + D k z + E kϕ2 + F k λ2 + G k z2 + H k λϕ + I k λz + J k ϕz (IV.1)

 Onde ϕ, λ e z representam, respectivamente, a latitude, a longitude e a 

altitude de cada posto para o qual se deseja estimar a temperatura média (Tk) no 

mês k  (1,2,3 ... 12) e  Ak,  Bk,  Ck ...  Jk  são os correspondentes coeficientes de 

regressão, obtidos a partir de valores registrados da temperatura.  A aplicação do 
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modelo referido (equação IV.1) restringiu-se àquelas localidades para as quais não 

se dispunham de registros climatológicos da temperatura; nas demais foram usados 

os dados observados. 

 Conforme se pode deduzir da análise da Figura IV.2, o Estado de 

Pernambuco apresenta pequena variabilidade térmica espacial no que tange à 

média anual da temperatura diária, como é típico da Região Tropical.  Os valores 

médios anuais da temperatura média diária variam entre 20 e 26oC, 

aproximadamente.  

 “As médias anuais das temperaturas mínimas diárias oscilam entre 17oC, nos 

microclimas de altitude (como Garanhuns, Triunfo, Poção) e 22 oC, sendo 20 oC o 

valor predominante.  Quanto à média das temperaturas máximas, o comportamento 

é semelhante: os menores valores (27 oC) correspondem às áreas montanhosas do 

Agreste; os mais elevados se encontram no Sertão (30 a 32 oC ) e na Zona da Mata 

(29 a 31 oC )”, segundo VAREJÃO-SILVA (2003). 

4.2.2. PRECIPITAÇÃO 

 A distribuição espacial dos valores médios do total anual de precipitação 

consta da Figura IV.3.  “Em sua elaboração utilizaram-se dados publicados pela 

SUDENE (1990) tendo-se, porém, eliminado todos os registros duvidosos, estimados 

e homogeneizados, que figuram na citada publicação e utilizado apenas as 

localidades que dispunham de 20 ou mais anos completos de registros, totalizando 

213 postos pluviométricos.  Para aperfeiçoar o traçado das isoietas médias próximas 

aos limites do Estado de Pernambuco, foram utilizados, ainda, dados de postos 

pluviométricos de outros estados, situados nas vizinhanças da fronteira com 

Pernambuco” (VAREJÃO-SILVA, 2003), conforme ilustrado na Figura IV.1. 

 Analisando-se a distribuição espacial dos totais pluviométricos anuais (Figura 

IV.3), nota-se que os maiores valores médios anuais encontram-se na parte oriental, 

ou seja, na Zona da Mata, variando entre 1000 e 2000 mm, aproximadamente. 
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 VAREJÃO-SILVA (2003) retrata a precipitação do Estado de Pernambuco da 

seguinte forma: 

 No Agreste e na área montanhosa limítrofe com o Ceará (Chapada do 

Araripe) e com a Paraíba (área de Triunfo) os valores do total anual médio de 

precipitação situam-se entre 1000 e 600 mm por ano.  No Sertão, mostram-se 

abaixo de 600 mm por ano, atingindo totais inferiores a 400 mm em alguns pontos.  

A característica semi-árida do Sertão fica, assim, perfeitamente caracterizada.  

Deve-se mencionar ainda que, face à variabilidade climática interanual, há anos em 

que os totais pluviométricos ultrapassam bastante os valores médios (chuvosos), 

enquanto em outros (secos), ficam muito aquém deles. 

4.2.3. VARIABILIDADE CLIMÁTICA INTERANUAL 

 A variabilidade interanual da precipitação pluviométrica no Estado de 

Pernambuco é muito acentuada.  A Tabela IV.1, reproduzida de VAREJÃO-SILVA e 

BARROS (2002), evidencia essa variabilidade, através do desvio-padrão (d.p.) 

associado à média do total de precipitação acumulado nos três meses consecutivos 

mais chuvosos de cada ano, em longas séries de registros observados.  Há 

localidades onde o valor do desvio-padrão se aproxima da metade da 

correspondente média.  A Tabela IV.1 mostra, também, que a média dos totais 

pluviométricos superestima o valor esperado com maior freqüência (moda), já que a 

distribuição de probabilidades desses totais não é do tipo gaussiana e sim bastante 

assimétrica (VAREJÃO-SILVA e BARROS, 2002). 

 Esta última informação é interessante porque, ao se adotarem os valores 

médios anuais da precipitação como referência para fins de análise do potencial de 

colapso e expansão do solo, não se estão levando em conta as flutuações 

interanuais dos totais de chuva. 

 A acentuada variabilidade interanual da precipitação em Pernambuco se 

deve, principalmente, aos efeitos decorrentes da variação da temperatura da 

superfície do mar (TSM) nas áreas tropicais do Oceano Pacífico e do Oceano 
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Atlântico.  No caso do Pacífico, essa variação está associada ao comportamento da 

Oscilação-Sul (OS), em suas fases quente (El Niño) e fria (La Niña), cuja intensidade 

pode ser suficiente para causar mudanças climáticas em escala planetária (KNOX, 

1992).  Na fase quente há elevação da temperatura média da superfície do Oceano 

Pacífico Tropical, geralmente provocando seca em áreas de Pernambuco; na fase 

fria verifica-se resfriamento do mar naquela região. A ocorrência do El Niño pode ser 

fraca, passando quase desapercebida.  No entanto, quando intensa, desencadeia 

alterações em todo o clima da Terra, provocando enchentes em determinas regiões 

e secas em outras (PHILANDER, 1989 e 1992).  No caso de Pernambuco, como, 

aliás, em todo o Nordeste, a fase quente da OS, se bastante intensa, provoca 

redução da precipitação (KAYANO, RAO e MOURA, 1988).  Na fase fria, dá-se o 

oposto.

Tabela IV.1 - Comparação entre a média e a moda da precipitação em Pernambuco. 

MÉDIA MODA Q MÁX. MÍN. d.p. POSTO 
PLUVIOMÉTRICO N

X (mm) Y (mm) X/Y (mm) (mm) (mm) 
Afogados da Ingazeira 69 409,8 316,9 1,29 931,4 95,6 188,8 
Águas Belas 63 329,9 278,0 1,19 700,0 80,5 121,0 
B. S. Francisco 76 289,6 221,9 1,31 710,6 41,0 133,9 
Betânia 54 327,7 274,5 1,19 716,6 120,6 132,0 
Buíque 54 553,3 453,5 1,22 1196,8 181,7 237,2 
Cabrobó 69 312,4 230,6 1,35 858,9 18,5 157,3 
Carpina 34 528,7 454,3 1,16 1054,1 165,2 193,1 
Caruaru 53 289,8 190,3 1,52 1160,2 33,4 200,5 
Escada 61 816,8 715,7 1,14 1940,2 297,1 293,4 
Petrolina 69 292,6 227,0 1,29 629,7 30,8 134,6 
Rio Formoso 39 1155,6 1083,5 1,07 1893,0 579,9 284,0 
Serra Talhada 63 392,7 320,0 1,23 806,5 87,0 166,4 

FONTE: VAREJÃO-SILVA e BARROS (2002) 

NOTA: Número de anos completos de observação (N), média (X), moda (Y), quociente (Q) da média 

sobre a moda, o maior (Max.) e o menor (Min.) total registrado e o desvio-padrão (d.p.) do 

total pluviométrico acumulado nos três meses consecutivos mais chuvosos, em postos 

pluviométricos localizados na sede de municípios selecionados, em Pernambuco. 

 O contraste entre a temperatura do Oceano Atlântico tropical, norte e sul ⎯ o 

chamado dipolo do Atlântico ⎯ também influencia na precipitação no Nordeste, pelo 

menos no que concerne à Fortaleza e à Quixeramobim (MOURA e SHUKLA, 1981).  

Quando a TSM no Atlântico tropical norte está acima da média (quente) e 
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simultaneamente a TSM do Atlântico tropical sul encontra-se abaixo da média (fria), 

há redução da precipitação naquelas localidades.  O aumento da precipitação se 

verifica em situação oposta.  É perfeitamente admissível que esse efeito também 

possa ocorrer em Pernambuco. 

 Um outro fenômeno responsável pela variabilidade da precipitação nessa 

região é o comportamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que oscila 

anualmente na faixa tropical, de norte ao sul do equador, acompanhando o 

deslocamento sazonal do equador térmico (cinturão de maior aquecimento) e 

trazendo consigo sistemas convectivos pluviogênicos (VAREJÃO-SILVA, 2002). 

 Finalmente, deve ser citado o efeito da passagem de frentes frias na área.  

Provenientes do sul, embora atinjam o Estado de Pernambuco já bastante 

enfraquecidas, devido ao longo percurso continental, essas frentes podem 

eventualmente produzir aumento de precipitação, especialmente na faixa do litoral 

(KOUSKY, 1979).

4.3. PARÂMETROS CLIMATOLÓGICOS UTILIZADOS 

 Embora o número de postos pluviométricos com dados publicados seja 

razoável (Figura IV.1 B), o mesmo não se verifica em relação às estações 

climatológicas.  Provavelmente devido ao custo com equipamentos, manutenção e 

pessoal especializado, apenas o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a 

Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA) e a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), mantêm estações desse tipo neste Estado. O 

total não atinge 20 unidades, impossibilitando qualquer tentativa de traçar a 

distribuição espacial das principais variáveis climatológicas (umidade do ar, radiação 

solar, vento, evaporação etc.).  Além disso, nem todos os dados encontram-se 

processados e publicados. 

 Nos estudos de caracterização climatológica procura-se utilizar classificações 

climáticas que não exijam muitas variáveis observadas, exatamente para contornar a 

questão relacionada à escassez de dados. No entanto, as classificações climáticas 

mais simples, geralmente possuem pequeno poder discriminante quando aplicadas 
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em áreas restritas, haja vista terem sido concebidas para utilização em escala 

mundial (ICRISAT, 1980). 

 Por ser uma das mais simples, a metodologia proposta por THORNTHWAITE 

e MATHER (1957) para estimar o balanço hídrico climático é a mais difundida para 

fins climatológicos comparativos e pode ser usada para discriminar variações 

climáticas espaciais.  Além da simplicidade (requer apenas dados de temperatura e 

precipitação), permite adaptações às condições regionais, haja vista envolver o 

cálculo de muitos parâmetros climatológicos.  Estes mesmos motivos influenciaram 

a escolha desta metodologia no trabalho de AYALA et al. (1986).  Detalhes quanto à 

elaboração do balanço hídrico climático, incluindo o cálculo dos parâmetros e 

índices correspondentes, podem ser obtidos em VAREJÃO-SILVA (2002), 

dispensando maiores comentários.  O balanço hídrico fornece os parâmetros 

necessários à Classificação Climática de Thornthwaite, sugerida inicialmente em 

1948.

 A Classificação Climática de Thornthwaite também foi concebida para 

aplicação em escala mundial.  Para melhor adaptá-la às áreas semi-áridas dos 

trópicos (Figura IV.4), foi proposta, por KRISHNAN (1980), uma modificação no 

cômputo do índice hídrico (Ih), que consiste em alterar a participação do índice de 

aridez (Ia) em relação ao índice de umidade (Iu). 

FONTE: adaptado de WILLIAMS e MASTERTON (1980). 

Figura IV.4 – Distribuição das áreas semi-áridas (Trópico Semi-árido) na Região 

Tropical. 
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 De fato, a formulação original de Thornthwaite citada por VIANELO e ALVES 

(1991),

Ih = Iu – 0,6 Ia (IV.2)
passaria a ser, 

Ih = Iu – Ia (IV.3)

Em ambas: 

Iu = EXC/EP (IV.4)
Ia = DEF/EP (IV.5)

 Onde EXC, DEF e EP, representam, respectivamente, os totais anuais de 

excedente hídrico (que ocorre nos meses chuvosos, quando existem), de deficiência 

hídrica (que se verifica nos meses mais secos) e de evapotranspiração de 

referência, todos obtidos no citado balanço.  Com essa modificação, proposta para 

as áreas semi-áridas tropicais, os limites de classificação passaram a ser os que 

constam na Tabela IV.2 (KRISHNAN, 1980). 

Tabela IV.2 - Limites para a classificação climática segundo o índice hídrico (Ih).

FORMULAÇÃO 
ORIGINAL 

EQUAÇÃO (IV.2) 

FORMULAÇÃO 
ALTERADA 

EQUAÇÃO (IV.3) 
TIPO CLIMÁTICO SÍMBOLO 

Ih (%) Ih (%) 
Árido E -60 ≤ Ih < -40 Ih < -66.7 

Semi-árido D -40 ≤ Ih < -20 -66.7≤ Ih < -33.3 
Seco Sub-úmido C1 -20 ≤ Ih < 0 -33.3 ≤ Ih < 0 

Úmido Sub-úmido C2 0 ≤ Ih < 20 0 ≤ Ih < 20 
Úmido B1 20 ≤ Ih < 40 20 ≤ Ih < 40 
Úmido B2 40 ≤ Ih < 60 40 ≤ Ih < 60 
Úmido B3 60 ≤ Ih < 80 60 ≤ Ih < 80 
Úmido B4 80 ≤ Ih < 100 80 ≤ Ih < 100 

Superúmido A Ih ≥ 100 Ih ≥ 100 

 Deve ser mencionado que os valores de EXC e de DEF para um dado local 

dependem da capacidade de armazenamento de água pelo solo (CA) a qual, por 

sua vez, varia com a finalidade a que se destina o próprio balanço hídrico. Para fins 

agrícolas, por exemplo, CA é experimentalmente determinável, em função das 

propriedades do solo na zona explorada pelo sistema radicular da cultura estudada.  
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Para fins comparativos não agrícolas, porém, pode ser muito interessante utilizar um 

só valor de CA para todas as localidades. 

 Visando à realização do presente trabalho, VAREJÃO-SILVA (2003) efetuou o 

cálculo dos balanços hídricos climáticos, utilizando a mesma base de dados de 

temperatura e precipitação empregada no Zoneamento de Aptidão Climática do 

Estado de Pernambuco, (VAREJÃO-SILVA e BARROS, 2002), mas tomando 100 

mm como valor padrão de CA, considerado o mais apropriado para fins 

comparativos não agrícolas. 

 A partir dos balanços obtidos para os 242 postos pluviométricos utilizados, o 

referido autor forneceu as listagens dos postos (lat, lon) com respectivos índices 

hídricos anuais, conforme as equações IV.2 e IV.3 e os arquivos digitais dos 

respectivos mapas, com as curvas equiescalares de Ih vetorialmente traçadas.  

Reproduções reduzidas dessas cartas constam das Figuras IV.5 e IV.6, 

respectivamente. 

4.4. NOVO MAPA CLIMATOLÓGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM 

BASE NA PROPOSTA DE KRISHNAN (1980) PARA THORNTHWAITE E MATHER 

(1957)

 Para estabelecer o efeito do clima sobre os solos do Estado de Pernambuco, 

no que diz respeito a sua susceptibilidade à expansão e ao colapso, foi empregado o 

índice hídrico anual médio (Ih), calculado pelo método sugerido por KRISHNAN 

(1980), mais recomendada para o trópico semi-árido. 

 As curvas de distribuição espacial do índice hídrico anual (Ih), traçadas e 

georreferenciadas pelo professor VAREJÃO-SILVA (2003), tiveram de ser 

transportadas para o ARCVIEW.  Optou-se por utilizar o mesmo contorno do Estado 

apresentado pelo ZAPE, evitando posteriores incompatibilidades ao sobrepor os 

mapas.  Esta operação foi possibilitada por ser o mapa desenvolvido a partir de 

isolinhas de índice hídrico que extrapolavam o limite do Estado, sendo as mesmas 

traçadas a partir de postos do Estado de Pernambuco e postos de estados vizinhos. 
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 Para criar o contorno referente aos solos do Estado, a partir do levantamento 

pedológico, atribuiu-se valor “solo” para todas as unidades pedológicas e o valor 

“água” para todos os corpos d’água.  Posteriormente com a função “dissolve”

unificaram-se todas as unidades de solo em um único polígono que definia a área 

coberta pelo levantamento. 

 Os polígonos das unidades climatológicas, criados a partir das curvas de 

isofator de índice hídrico (Ih), foram fechados utilizando o AUTOCAD, onde também 

se retirou o limite estadual utilizado por VAREJÃO-SILVA (2003), posteriormente no 

ARCVIEW com a função “clip” cortaram-se todos os polígonos que definiam as 

unidades climatológicas com o contorno do Estado de Pernambuco apresentado no 

Levantamento Pedológico, respeitando as coordenadas geográficas de ambos. 

 O Mapa Climatológico do Estado de Pernambuco (Figura IV.7), revelou a 

presença de sete tipos climáticos (do úmido B3 ao árido E) descritos na Tabela IV.2, 

classificados conforme os critérios de KRISHNAN (1980). Na cartografia geotécnica 

elaborada neste trabalho o mapa climatológico apresentado na Figura IV.7 constitui 

um mapa fundamental. 

4.5. CRITÉRIO CLIMATOLÓGICO DE SUSCETIBILIDADE DOS SOLOS 

 Segundo RODRIGUEZ ORTIZ (1975), quando o índice hídrico (Ih) de 

Thornthwaite é negativo, o terreno pode estar submetido, em algum período do ano, 

a uma evaporação que supere a precipitação.  Tal situação tende a ser compensada 

a partir da água retida nas camadas mais profundas do solo, quando existe.  Quanto 

menor o índice, em geral, maior é o período de seca.  Entretanto, em caso de seca 

extrema as variáveis sazonais são pouco contrastadas.  Devido a isso, o máximo 

desequilíbrio de umidade costuma ser produzido por índices não excessivamente 

negativos. 

 AYALA et al. (1986) afirmam, ainda, que as zonas de risco expansivo 

coincidem com áreas climáticas deficitárias em umidade, mais especialmente com a 

climatologia simplesmente seca, nas quais as variações sazonais são mais 
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acentuadas.  Nos climas áridos as variações de umidade significativas tendem a 

registrar-se em períodos hiperanuais, pelo que suas conseqüências podem tardar 

inclusive vários anos. 

 O critério adotado em Pernambuco para atribuição das suscetibilidades à 

expansão e ao colapso com base na classificação climatológica considerou os 

seguintes aspectos: 

• o Árido e o Semi-árido foram considerados de alta suscetibilidade por 

caracterizarem grandes períodos de escasez de chuvas, levando o solo a 

uma condição não saturada com déficit hídrico, e curtos períodos de chuvas 

concentradas, propiciando a condição de variação de umidade do solo, 

condições estas de fundamental importância para deflagração dos processos 

de expansão e colapso dos solos; 

• o Úmido Sub-úmido, o Úmido e o Super Úmido foram considerados com 

suscetibilidade baixa à expansão e ao colapso, por caracterizarem áreas de 

superávit hídrico, não apresentando estações contrastadas (seca e chuvosa), 

propiciando ao solo teores de umidade mais elevados nas camadas 

superficiais do terreno permanecendo nesta condição por períodos 

hiperanuais. 

• o Seco Sub-úmido foi considerado com suscetibilidade média à expansão e 

ao colapso por apresentar condições intermediarias entre os dois comentados 

acima.  

 Este critério utilizando a hierarquização da suscetibilidade à observação 

relativa foi detalhado no Ítem 3.9.1.3. sendo de simples aplicação em metodologias 

que estabelecem apenas três níveis de suscetibilidade.  Os critérios discriminantes 

adotados, baseados no índice hídrico anual (Ih), calculado através da equação IV.3 

(formulação de KRISHNAN, 1980), encontram-se relacionados na Tabela IV.3. 

 Da aplicação dos critérios climatológicos de susceptibilidade (Tabela IV.3) às 

faixas climatológicas constantes deste mapa, resultou a Carta Derivada de 
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Suscetibilidade Climática dos Solos Colapsíveis e Expansivos do Estado de 

Pernambuco por Influência Climática (Figura IV.8). 

Tabela IV.3 - Critérios climatológicos de susceptibilidade à expansão e ao colapso. 

TIPO CLIMÁTICO Ih (%) SUSCETIBILIDADE 

Árido Ih < -66.7 

Semi-árido -66.7 ≤ Ih < -33.3 
ALTA 

Seco Sub-úmido -33.3 ≤ Ih < 0 MÉDIA 

Úmido Sub-úmido 0 ≤ Ih < 20 

Úmido 20 ≤ Ih < 100 

Superúmido Ih ≥ 100 

BAIXA 

NOTA: Critérios discriminantes climatológicos para estabelecimento da susceptibilidade do solo ao 

efeito de colapso ou expansão, no Estado de Pernambuco, usando o índice hídrico (Ih),  

segundo de KRISHNAN (1980). 

 As bases de dados associadas ao mapa fundamental e à carta derivada, por 

apresentar poucos tipos climáticos, foram criadas antes do corte dos polígonos 

fechados (a partir das curvas de distribuição espacial do índice hídrico anual) com o 

contorno do Estado (procedente do levantamento pedológico).  Após o corte os 27 

polígonos referentes às manchas destes tipos climatológicos no Estado geraram 338 

registros no banco de dados. 

4.6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 O Mapa Climatológico do Estado de Pernambuco (Figura IV.7), apesar de não 

considerar a variabilidade climática interanual, representa condições climáticas 

médias (próximas as dos anos regulares definidos no ZAPE). 

 A Carta Derivada de Suscetibilidade dos Solos Colapsíveis e Expansivos do 

Estado de Pernambuco por Influência Climática (Figura IV.8) indica que os limites da 

Zona da Mata, Agreste e Sertão coincidem, aproximadamente, com os limites entre 

as regiões de suscetibilidade baixa, média e alta. No entanto, deve-se recordar que 

esses limites podem oscilar em torno das respectivas posições médias, indicadas na 

Carta, dependendo do cenário pluviométrico (chuvoso, regular ou seco) típico do 

ano particular que se considere. 
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 A análise da Carta Derivada mostra, ainda, como a Climatologia do Estado é 

favorável ao desenvolvimento de solos expansivos e colapsíveis e o 

desencadeamento de seus processos.  De fato, em mais de 75% do território deste 

Estado a susceptibilidade ao colapso e à expansão apontada por este condicionante 

é elevada (Figura IV.9). 

1,5% 0,7%

7,7%

14,3%

75,9%

ALTA

MÉDIA

BAIXA

ÁGUA

NÃO MAPEADA

EXPANSÃO E COLAPSO COM BASE NA CLIMATOLOGIA

Figura IV.9 – Porcentagem da área do Estado de Pernambuco associada à 

suscetibilidade de ocorrência de expansão e colapso dos solos com base na 

Climatologia. 

4.7. VERIFICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 A Carta Derivada de Suscetibilidade à Expansão e Colapso dos solos no 

Estado de Pernambuco com base na Climatologia foi confrontada com a base dos 

registros reunidos por FERREIRA (2003) para se ter uma indicação da adequação 

da metodologia proposta à realidade das ocorrências em campo. 

 O caráter desta análise é apenas indicativo, devido ao pequeno número de 

ocorrências registradas (16 ocorrências de expansão e 11 de colapso em uma área 

de aproximadamente 98.311,616 km2 segundo IBGE, 2004), ainda que 

extensamente estudadas por trabalhos anteriores.  Vale salientar que todas as 

ocorrências registradas são de casos onde houve expansão e/ou colapso, sendo 
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impossibilitada a avaliação da metodologia quanto aos diferentes niveis de 

suscetibilidade e principalmente às regiões com suscetibilidade baixa. 

 Através da ferramenta de geoprocessamento verificou-se no Mapa 

Fundamental a climatologia e na Carta Derivada a suscetibilidade à expansão e ao 

colapso para cada um dos locais de ocorrências a partir de suas coordenadas 

geográficas. 

 Considerou-se confirmação da metodologia a observação de local de 

ocorrência em área cuja suscetibilidade prevista (carta) foi média ou alta.  A falta de 

um conjunto mais representativos de locais com informações reais de campo 

também condicionou a quantidade de acertos à área ocupada por suscetibilidades 

médias e altas, ou seja quanto maior a ocorrência destas áreas maior a quantidade 

de acertos, o que sabemos não representa a realidade. 

 As Tabelas IV.4 e IV.5 mostram a relação de locais de ocorrência no Estado 

de Pernambuco de solos expansivos e colapsíveis, respectivamente, com os 

correspondentes valores de suscetibilidade prevista pela metodologia climatológica 

proposta neste trabalho. 

Tabela IV.4 - Climatologia: ocorrência de expansão versus suscetibilidade prevista. 

POSTO MUNICÍPIO LAT. LON. CLIMA SUSCETIBILIDADE

21 Olinda -7,985 -34,85 B1 - Úmido BAIXA 

4 Afrânio -8,5627 -40,9481 D - Semi-Árido ALTA 

24 Petrolina -9,3227 -40,359 E - Árido ALTA 

7 Cedro -7,7564 -39,2102 D - Semi-Árido ALTA 

8 Cabrobó -8,5036 -39,278 E - Árido ALTA 

9 Salgueiro -8,1896 -39,12 D - Semi-Árido ALTA 

25 Floresta -8,5291 -38,2899 D - Semi-Árido ALTA 

13 Serra Talhada -7,9265 -38,2766 D - Semi-Árido ALTA 

11 Petrolândia -8,9642 -38,1903 E - Árido ALTA 

14 Inajá -8,8692 -37,824 E - Árido ALTA 

15 Ibimirim -8,5252 -37,5318 D - Semi-Árido ALTA 

16 Carnaúba -7,8004 -37,804 D - Semi-Árido ALTA 

19 Igarassu -7,8264 -34,8509 B1 - Úmido BAIXA 

20 Paulista -7,9452 -34,8625 C2 – Úmido Sub-Úmido BAIXA 

22 Recife -8,04 -34,8978 C2 – Úmido Sub-Úmido BAIXA 

23 Cabo -8,2732 -35,0518 B1 - Úmido BAIXA 
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Tabela IV.5 - Climatologia: ocorrências de colapso versus susceptibilidade prevista. 

POSTO MUNICÍPIO LAT. LON. CLIMA SUSCETIBILIDADE

12 Petrolândia -8,9300 -38,2600 E –  Árido ALTA 

10 Petrolândia -8,9619 -38,2483 E –  Árido ALTA 

5 Sta. Maria da Boa Vista -8,6220 -39,7076 E –  Árido ALTA 

6 Sta. Maria da Boa Vista -8,5611 -39,6829 E –  Árido ALTA 

16 Carnaúba -7,8004 -37,8040 D – Semi-Árido ALTA 

18 Gravatá -8,1836 -35,5973 D – Semi-Árido ALTA 

22 Recife -8,0400 -34,8978 C2 – Úmido Sub-
Úmido BAIXA 

17 Arcoverde -8,4251 -37,0272 D –  Semi-Árido ALTA 

1 Petrolina -9,3743 -40,5285 E –  Árido ALTA 

2 Petrolina -9,1169 -40,3044 E –  Árido ALTA 

3 Petrolina -9,3986 -40,5008 E –  Árido ALTA 

 Nas Tabelas IV.4 e IV.5 o sítio identificado pelo número 22 refere-se ao Alto 

da Brasileira, também conhecido como Alto do Reservatório, na Região 

Metropolitana do Recife.  Neste local o solo mais superficial não apresenta 

comportamento de colapso, na maior parte do ano, no entanto, solos menos 

superficiais expostos devido a cortes realizados em ocupações desordenadas 

apresentaram colapso por sua condição não saturada e por possuir características 

geotécnicas de solos colapsíveis (LIMA, 2002 e LAFAYETTE, 2000).  Fenômeno 

semelhante ocorre com os solos expansivos encontrados nos sítios 19, 20, 21 e 23 

situados na Formação Barreiras da Região Metropolitana do Recife. 
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CAPÍTULO V 

ASPECTOS PEDOLÓGICOS 

5.1. A PEDOLOGIA E SEU USO NA ENGENHARIA GEOTÉCNICA 

5.1.1. SINÓPSE HISTÓRICA 

 A Pedologia, ciência que estuda o solo (do grego pedon), teve sua origem na 

Rússia com V.V. Dokuchaiev, em 1877, quando reconheceu os diferentes 

comportamentos e características dos solos ao avaliar seus horizontes.  Segundo 

GUSMÃO FILHO (2002) seus estudos só chegaram à comunidade científica 

ocidental através da tradução para o alemão de K.D. Glinka, em 1914. 

 DAVISON DIAS (1985) lembra que a prática de utilizar levantamentos 

pedológicos para fins de engenharia geotécnica foi sugerida por CASAGRANDE 

(1948), em seu trabalho de Classificação dos Solos. 

 No Brasil, segundo ANTUNES (1989), a primeira tentativa de aplicação  

pedológica na área da Engenharia Civil foi proposta pelo engenheiro Eduardo 

Picone, em trabalho apresentado no 8º Congresso Nacional de Estradas de 

Rodagem em 1951.  SALOMÃO e ANTUNES (1998) mencionam ainda como 

trabalhos nacionais pioneiros na utilização de dados pedológicos para fins não 

agrícolas, os apresentados por Medina em 1961 e Nogami em 1963, com 

metodologias aplicadas a projetos rodoviários. 

5.1.2. PEDOLOGIA E EDAFOLOGIA 

 LIMA BECK e KLAMT (1988) consideram a Pedologia como parte da ciência 

do solo que estuda a caracterização, gênese e classificação taxonômica dos solos; 

enquanto que a Edafologia trata mais especificamente a relação solo-água-planta. A 

Pedologia, além de auxiliar na agricultura, verificando o solo mais adequado para 
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cada cultura, também oferece uma grande riqueza de informações para a Geotecnia. 

A tendência atual é não estabelecer diferenças entre a Pedologia e a Edafologia, 

exceto no que concerne às aplicações. 

 Para fins da agricultura costuma-se estudar a camada mais superficial dos 

solos (estudos edafológicos), haja vista a profundidade explorada pela zona 

radicular das plantas cultivadas.  Por isso, a maioria dos levantamentos de solos 

existentes refere-se à camada superficial.  Tal particularidade não elimina a 

importância desses levantamentos no conhecimento do comportamento 

geomecânico dos solos, mas propõe aos geotécnicos um estudo pedogenético dos 

horizontes mais profundos.  DAVISON DIAS (1989) e ANTUNES (1989) mencionam 

a Pedologia visando o uso e ocupação do solo em zonas urbanas, com aplicação 

em três áreas principais da Geotecnia: fundações (capacidade de suporte, taludes 

naturais, escavações, erosão e saneamento); exploração do solo como material de 

construção (jazidas de pedra, areia, saibro e materiais para construção de aterros, 

pavimentação, pequenas barragens e açudes); e definição de locais adequados para 

exploração das águas subterrâneas.  

 A classificação pedológica traz indicações sobre o perfil típico, peculiaridades 

dos horizontes diagnósticos subsuperficiais e superficiais, estrutura do solo 

(macroestrutura), cor, mecanismo e condição hidráulica de formação, origem 

geológica, atividade das argilas, saturação por alumínio, por sódio e demais bases 

trocáveis, cátions ou íons predominantes, acidez (pH), salinidade e condutividade 

elétrica, presença de material orgânico, fósforo assimilável, variações e inclusões de 

outros solos, características intermediárias com outras classes, textura, 

pedregosidade, rochosidade, drenagem, profundidade do lençol freático, relevo, 

declividade, vegetação, clima, material de origem, espessura dos solos superficiais, 

presença de mineral expansivo, dispersividade das argilas, erodibilidade, grau de 

laterização, plasticidade, permeabilidade dos solos porosos, profundidade da rocha, 

seu detalhamento quando próxima à superfície, indicações para uso agrícola etc. 

Todas estas informações associadas à distribuição geográfica das unidades de 

mapeamento fazem dos levantamentos pedológicos uma ferramenta importante nas 

análises geotécnicas dos potenciais de erosão, deslizamento, expansão, colapso e 

outros fenômenos do meio físico. 
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5.1.3. NOMENCLATURA DAS UNIDADES 

 Neste trabalho será adotada a seguinte nomenclatura para os diferentes tipos 

de unidades: 

• Unidade taxonômica representa a unidade de classificação (classe de solo) 

mais homogênea em qualquer nível categórico de sistemas taxonômicos. 

• Unidade de solo componente: pode ser simples quando representa apenas 

uma unidade taxonômica ou composta quando formada por agrupamento de 

classes afins, apresentando inclusões, associações, complexos ou grupos 

indiferenciados de solos. 

• Unidade de mapeamento pedológico: Refere-se às áreas cartografadas, no 

levantamento utilizado, que se apresentam formadas por uma única unidade 

de solo componente ou em combinações de até quatro unidades. 

5.1.4. ASPECTOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 

 Visando organizar os conhecimentos, permitindo agrupar os solos de mesmas 

características e comparar diferentes classes, a classificação pedológica baseia-se 

na análise dos perfis de solo, através da definição dos horizontes denominados 

pedogenéticos. Nenhum horizonte pedogenético é classificado isoladamente, 

sempre se consideram os horizontes superiores e inferiores, oferecendo, assim, uma 

maior segurança na classificação dos solos e detalhamento das informações.  

 A classificação convencional dos solos realizada pela Geotecnia, apesar de 

investigar grandes profundidades, é mais limitada quanto às informações fornecidas.  

Na maioria das vezes, define as camadas com base em mudanças de textura, cor 

e/ou resistência do solo, obtidas a partir da granulometria e dos índices físicos de 

amostras deformadas e destorroadas, provenientes de sondagem a percussão 

simples associadas a ensaios padrão de resistência à penetração (SPT). 
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 DAVISON DIAS (1989) lista alguns problemas clássicos decorrentes dos 

processos executivos de sondagens SPT em solos de regiões próximas aos 

trópicos: 

• descrição dos solos nas sondagens feita, na sua maioria, por pessoas com 

pouco preparo e geralmente sem acompanhamento de pessoal técnico 

capacitado; 

• inexistência de normalização quanto às definições de cores.  Sendo comum a 

errônea definição de variegada para solos que apresentam mosqueados 

originados da presença de minerais primários ou muitas vezes oriundos de 

gleização.  As cores e a presença de mosqueados são parâmetros 

importantes para estimativa de comportamento, como drenagem, minerais 

expansivos, variação de horizontes, entre outras; 

• necessidade de haver uma descrição simplificada da mineralogia principal da 

fração areia nos solos tropicais e subtropicais; 

• a presença do nível de lençol freático é muitas vezes dada de forma incorreta, 

pela má drenagem de muitos horizontes, ou mesmo pela drenagem impedida 

gerada na própria execução da sondagem devido a regular utilização da 

percussão com lavagem em profundidades acima do nível de água; 

• os solos tropicais e subtropicais ocorrem geralmente em relevo movimentado 

havendo muitas vezes diferenças de perfis num mesmo terreno. 

 Freqüentemente os perfis geotécnicos apresentam camadas espessas com 

uma única classificação, com variação apenas da resistência à penetração do 

ensaio SPT. Em perfis pedológicos estas mesmas camadas seguramente 

apresentam mais de um horizonte, classificados de acordo com suas diferentes 

características diagnósticas e pedogenéticas. 

 A Figura V.1 apresenta o perfil pedológico de nº. 102 do Levantamento 

Exploratório de Reconhecimento dos Solos do Estado de Pernambuco, referente ao 

número de campo 144 PE, localizado no Município de Petrolina a 3,6Km da sede.  

Pode-se verificar, com este exemplo, o nível de detalhamento e riqueza de 

informações frente a perfis geotécnicos convencionais como o mostrado no item 

2.1.4.4.



 111

PERFIL 102 – DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de Campo – 144 PE (zona do Sertão do São Francisco) 

Data – 16/12/67. 

Classificação - AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS fase caatinga hiperxerófila relevo plano. 

Localização – Estrada Petrolina – Parnamirim, a 3,6Km de Petrolina (pela variante). Município de Petrolina. 

Situação e declividade – Corte ao lado esquerdo da estrada em local plano. 

Formação geológica e litológica  - Holoceno. Sedimentos arenosos. 

Material originário – Sedimentos arenosos. 

Relevo local – Plano. 

Relevo Regional – Plano com ocorrência de partes abaciadas. 

Altitude – 380 metros. 

Drenagem – Excessivamente drenado.  

Pedregosidade – Ausente. 

Erosão – Laminar ligeira. 

Vegetação local – Caatinga hiperxerófila arbustiva baixa, pouco densa (1-2 metros), formada por pereiro, catingueira de 

folhas pequenas, rosa madeira, marmeleiro, faveleiro; substrato de macambira e quipá; ausência de gramíneas. 

Vegetação regional – Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual – Pecuária extensiva na caatinga. 

A1 0 – 15cm; Bruno acinzentado (10YR 6/2, úmido), Bruno claro acinzentado (10YR 6,5/3, seco); areia; grãos 

simples; muitos poros pequenos; solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara. 

C 15 – 60cm + ; Bruno amarelado claro (10YR 6/4, úmido); areia; grãos simples; muitos poros pequenos; solto, não 

plástico e não pegajoso. 

Observação – Ao lado existem perfis cujas profundidades ultrapassam os 2 metros. 

PERFIL 102 – ANÁLISE MINERALÓGICA 

A1 Areias – 98% de quartzo hialino, corroídos, triturados, alguns levemente desarestados, poucos bem 

desarestados; 1% de ilmenita; 1% feldspato; traços de turmalinas bem desarestadas. 

C Areias – 100% de quartzo hialino, corroídos, triturados, alguns levemente desarestados; poucos bem 

desarestados;  traços de turmalina (algumas roladas), ilmenita, feldspato e detritos. 

PERFIL 102 – ANALISES FÍSICAS E QUIMÍCAS (Amostras de Labor. n.os:3527 e 3528). 

Horizonte Amostra seca ao ar 
(%) 

pH Pasta saturada 

Símbolo Profund.
(cm) 

Calhaus 
(>20mm) 

Cascalho
(20-2mm)

TF 
(<2mm) 

Água 
(1:2,5) 

KCIN 
(1:2,5) 

Equiv. 
de 

Umidade 
C.E. do 
estrato 

(mmhos/25°C

Água 
(%) 

Sat c/ 
Sódio 
100Na+

T

A1 0-15 0 0 100 5,9 4,8 3 - - 2,8 
C 15-60+ 0 0 100 5,3 4,3 2 - - 3,3 

Ataque por H2SO4 D=1,47 
(%) 

SiO2 Al2O3 FeO3 TiO2 P2O5

Ki Kr
Al2O3

Fe2O3

P
assimil. 
(ppm) 

Equiv. 
De CaCO3

(%) 
1,7 1,1 0,3 0,7 - 2,63 2,24 5,76 3 - 
1,9 1,2 0,2 0,64 - 2,69 2,43 9,42 2 - 

Complexo sortivo (mE/100g) 

Ca++ Mg++ K+ Na+ S(Soma) Al+++ H+ T(Soma) 

V
Sat. De 
Bases 

(%) 

100.Al+++

Al++++s 

0,9 0,08 0,05 1,0 0,2 0,6 1,8 56 17 
0,2 0,11 0,03 0,3 0,2 0,4 0,9 36 40 

Composição Granulométrica (%) 
C

(%) 
N

(%) 
C
N Areia grossa 

(2-0,20mm) 
Areia fina 

(0,20-0,05mm) 

Silte 
(0,05-

0,002mm) 

Argila 
(<0,002mm) 

Argila 
natural 

(%) 

Grau de 
Floculação

(%) 

% Silte 
% Argila 

0,62 0,04 16 41 53 4 2 1 50 2,00 
0,34 0,03 11 48 47 3 2 2 0 1,5 
FONTE: SUDENE (1972). 

Figura V.1 – Perfil pedológico típico. 
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 Algumas vantagens do uso de levantamentos pedológicos proposta por 

DAVISON DIAS (1985) são: 

• utilização de uma ferramenta já desenvolvida e largamente utilizada pelos 

agrônomos para engenharia do solo; 

• análise dos solos como unidades e horizontes e não como pontos isolados; 

• complementação de levantamentos geológicos que, em geral, caracterizam 

apenas o material consolidado; 

• conhecimento dos mecanismos de formação dos solos através dos processos 

genéticos e pedogenéticos; 

• estudo e caracterização da morfologia dos solos; 

• facilidade de agrupar e relacionar os resultados de ensaios de campo e 

laboratório de unidades geotécnicas de acordo com os horizontes das 

unidades pedológicas; 

• auxílio no desenvolvimento de mapas geotécnicos para diferentes aplicações 

em engenharia.  As classificações pedológicas associadas a classificações 

geológicas funcionam como indicadores de unidades de mapeamento 

geotécnicas; 

• estabelecimento de correlações e índices para horizontes de unidades 

geotécnicas como forma de reduzir as dispersões normalmente encontradas; 

• extrapolações de resultados de experimentos para outros locais formados por 

solos semelhantes. 

 GUSMÃO FILHO (2002), avaliando as informações fornecidas por 

levantamentos pedológicos inter-relacionadas com problemas de engenharia, afirma 

que se pode conhecer o material de origem, o solo superficial, a topografia e a 

drenagem local, mas lembra que tais informações servem principalmente para as 

fases de planejamento e projeto.  Depois da implementação da obra, para lidar com 

os recursos naturais, o Engenheiro conta com a mecânica dos solos. 

 A Pedologia complementa a Geotecnia na classificação dos solos e suas 

características.  Vale salientar que, além de fornecer de forma indireta como citado 

em FERREIRA (1990 e 1993) o caráter colapsivo ou expansivo dos solos, sua maior 
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limitação (para uso na Geotecnia), isto é, o fato de avaliar apenas os solos 

superficiais, não a desqualifica para o estudo destes fenômenos do meio físico por 

serem deflagrados por alterações no teor de umidade muitas vezes restritas às 

mesmas profundidades estudadas na Pedologia. 

5.2. MATERIAL UTILIZADO 

5.2.1. PROCEDÊNCIA DA BASE 

 O levantamento utilizado por VASCONCELOS (2001), foi o fornecido pela 

Diretoria de Recursos Hídricos da SECTMA, na escala de 1:600.000, em forma de 

mapa digital produzido vetorialmente em CAD.  Nesta pesquisa optou-se pela 

utilização do Levantamento de Reconhecimento de Baixa e Média Intensidade dos 

Solos do Estado de Pernambuco, inserido no Zoneamento Agroecológico de 

Pernambuco (ZAPE), tanto devido ao enriquecimento e detalhamento das 

informações, quanto pelo fato de ter sido desenvolvido para SIG com um banco de 

dados vinculado referente a Pedologia de cada entidade mapeada.  Essa nova base, 

na escala de 1:100.000, foi executada pelo Escritório Regional de Pesquisa e 

Desenvolvimento Nordeste (ERP/NE), da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, 

através da Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária.  Esse levantamento de 

solos é apresentado em forma digital, através do SIG do ZAPE, documentado de 

forma impressa através do Boletim de Pesquisa n. 11 com 56 cartas anexas as 

quais, encontram-se também divulgadas no web-site da EMBRAPA Solos (link

ZAPENET). 

 As informações de identificação da base, quem a elaborou, como foi 

confeccionada, que informações contém, para que se destina, datum, projeção 

cartográfica, escala utilizada, ano de referencia etc. foram solicitadas em contactos 

pessoais com a equipe do ERP/NE que mencionou, além da escala, o uso do datum

Córrego Alegre e a disponibilização em coordenadas geográficas tendo 2001 como 

ano de referência. 
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5.2.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA BASE 

 As características de um levantamento de solos realizado em nível de 

reconhecimento de baixa e média intensidade são as apresentadas em EMBRAPA 

(1995).  A metodologia utilizada para a realização do levantamento seguiu as 

normas do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação dos Solos (SNLCS), 

atual Centro Nacional de Pesquisa dos Solos. 

 A classificação taxonômica dos perfis de solo, que deu suporte para a 

definição das unidades de mapeamento, dos mapas de solos e elaboração da 

legenda geral, teve como base as informações dos estudos de campo, das 

interpretações dos resultados analíticos e das normas e critérios de classificação em 

vigor EMBRAPA (1981); CAMARGO et al. (1987); EMBRAPA (1988). 

 No Anexo II são mostradas as relações entre o Sistema de Classificação 

adotado (EMBRAPA, 1981) e o Novo Sistema de Classificação dos Solos 

(EMBRAPA, 1999). 

 O levantamento de solos do ZAPE apresenta 469 unidades de mapeamento 

pedológico, formadas por um único solo componente ou pela associação de até 

quatro solos componentes.  Cada unidade componente, como visto, pode ser 

formada por uma única classe de solo (unidade taxonômica), ou resultar de um 

agrupamento de classes afins, com comportamento semelhante, denominado de 

grupo indiferenciado (cujas classes não puderam ser mapeadas separadamente 

face ao seu arranjamento intrincado).  Cada unidade de mapeamento é 

representada por um símbolo que a correlaciona com sua descrição na legenda 

geral (Apêndice I). 

 Na legenda geral do levantamento são apresentados os dados referentes à 

natureza e propriedades dos solos, bem como informações adicionais sobre suas 

fases. Para melhor compreensão da legenda o Anexo III mostra as simplificações e 

abreviações utilizadas pelo levantamento. 

 Vale salientar que o levantamento não contemplou a Pedologia da área 

urbana em algumas cidades, situação, por exemplo, da Região Metropolitana do 
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Recife.  Assim, caso seja necessário conhecer a Pedologia nessas áreas, haverá de 

se consultar ou contratar outros levantamentos. 

 As informações adicionais à classe taxonômica que integram a legenda 

complementam a caracterização dos ambientes (distinguidos através das unidades 

de mapeamento) e fornecem dados de grande relevância para elaboração de 

diagnósticos, prognósticos e planejamento do uso, manejo e conservação das terras 

com critérios de sustentabilidade.  Um maior detalhamento destas informações 

denominadas fases pode ser visto em EMBRAPA (2000).

5.3. METODOLOGIA DAS CARTAS DERIVADAS DA PEDOLOGIA 

5.3.1. PREPARAÇÃO DAS BASES 

 Apesar de ser distribuído com um programa próprio de instalação e utilização, 

desenvolvido pela GEOsoluções, o ZAPE disponibiliza também (após sua 

instalação) os arquivos para implementação de novos SIG´s.  Tais arquivos (do tipo 

shapefile) foram utilizados neste trabalho com auxílio do ARCVIEW mas, 

respeitando a solicitação da ERP/NE, não foi modificado ou alterado nenhum ponto, 

linha ou polígono de qualquer um de seus temas. 

 No entanto devido à necessidade de classificar geotecnicamente cada 

unidade de mapeamento pedológico, segundo sua suscetibilidade ao colapso e 

expansão, foi necessário trabalhar a legenda do mapeamento. 

 A legenda de cada unidade de mapeamento pedológico não constava no 

banco de dados dos solos no SIG do ZAPE, constava de arquivos texto separados.  

Por exigência deste estudo, foi necessária a confecção de um banco de dados 

específico para aquelas legendas.  Vale citar, ainda, que dos arquivos texto, 

referentes à legenda dos solos, utilizou-se apenas a descrição da unidade de 

mapeamento, abandonando-se a tabela referente ao potencial de terras para 

irrigação (Figura V.2 e V.3).  Resultando assim em 472 legendas, das quais 469 

constituem unidades de mapeamento pedológico e três são referentes à área 

urbana, ilhas e corpos de água.  
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Figura V.2 – Aspecto geral do SIG ZAPE disponibilizado pela EMBRAPA. 

NOTA: janela aberta ao clicar sobre a área de Latossolo Amarelo da Figura V.2. 

Figura V.3 – Descrição de unidade de mapeamento de solos no ZAPE. 
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5.3.2. CRITÉRIO DE SUSCETIBILIDADE 

 Os solos expansivos e colapsíveis reúnem um conjunto de características que 

evidenciam seus comportamentos.  Estas características, detalhadas no Capítulo 2, 

são escritas resumidamente adiante: 

• solos expansivos - solos não saturados, com expansividade intrínseca devido 

a presença de minerais argílicos do grupo das esmectitas, especialmente a 

montmorilonita (tipo 2:1) ou a vermiculita (tipo 2:1:1).  São solos mais finos, 

de drenagem baixa e atividade alta; solos de regiões semi-aridas de clima 

tropical e temperado, sendo localizados com freqüência em áreas onde a 

evapotranspiração excede a precipitação; solos originados do calcário; 

• solos colapsíveis - solos não saturados, com partículas interligadas por argila, 

óxido de ferro, alumínio ou carbonatos, formando estrutura porosa com fácil 

drenagem; solos de origem recente que ocorrem em regiões onde a taxa de 

evapotranspiração é sempre maior que a precipitação; regiões tropicais 

úmidas em que há lixiviação dos horizontes mais superficiais e onde se 

alternam estações secas e de precipitação intensa e concentrada em curto 

período de tempo. 

 Neste trabalho tomou-se por base o critério proposto por FERREIRA (1999) 

para a classificação do grau de suscetibilidade de cada unidade taxonômica, aferido 

por extenso estudo bibliográfico, como citado em VASCONCELOS (2001).

 A comparação das particularidades dos solos colapsíveis e expansivos com 

as características de cada unidade taxonômica possibilitou sua classificação, quanto 

à suscetibilidade de ocorrência destes fenômenos e, ainda, a avaliação de sua 

potencialidade (alta, média e baixa). 

 A atribuição dos critérios não pôde ser rigorosa, por se tratar de análise 

qualitativa.  Assim, quando havia uma quase completa identificação da unidade 

taxonômica com as características geotécnicas do solo, seja colapsível ou 
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expansivo, lhe era atribuída uma alta suscetibilidade.  Quando poucas ou nenhuma 

características da classe taxonômica identificava um caráter colapsível ou 

expansivo, a suscetibilidade era considerada baixa. Sendo conseqüentemente 

atribuído o nível médio para situações intermediarias.  Em todo caso, sempre foi 

considerada a situação mais desfavorável para o desencadeamento do fenômeno 

(ver Item 3.9.1.3). 

 O detalhamento do novo levantamento pedológico do Estado e o conteúdo do 

Boletim de Pesquisa no. 11 contribuíram para a reavaliação do critério, como será 

visto a seguir.  Vale salientar que, desta feita, restringiu-se o estudo às unidades 

taxonômicas presentes no Estado de Pernambuco. 

5.3.3. SUSCETIBILIDADE DE OCORRENCIA DOS SOLOS EXPANSIVOS E 

COLAPSÍVEIS SEGUNDO SUA CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA 

 As classes de solos identificadas no nível categórico mais genérico, descritas 

detalhadamente no Boletim de Pesquisa n.11 ⎯ Levantamento de Reconhecimento 

de Baixa e Média Intensidade dos Solos do Estado de Pernambuco ⎯ foram 

classificadas quanto à suscetibilidade de ocorrência de expansão e colapso. As 

informações descritas adiante restringem-se aquelas que serviram para discriminar o 

grau de suscetibilidade (não constituem a completa caracterização da classe 

taxonômica). Os termos homólogos utilizados tanto na Pedologia quanto na 

Geotecnia, podem apresentar interpretações diferentes e devem ser entendidos aqui 

com seu significado pedológico. 

a) Latossolos 

 Solos minerais, não hidromórficos, em avançado estágio de intemperização.  

Seu Horizonte B latossólico (Bw) contêm argilas de baixa atividade (<17 cmolc.kg-1

de argila, sem correção para carbono) com ou sem concentração residual de óxidos 

de ferro e alumínio.  Geralmente são solos bem a fortemente drenados e muito 

profundos.  Devido ao grau de intemperização, apresentam baixo conteúdo de bases 
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trocáveis, sobretudo em regiões quentes e úmidas, onde as perdas de bases são 

mais intensas. 

 Verificou-se, assim, que os Latossolos não apresentam características típicas 

de solos expansivos sendo-lhe atribuído o grau baixo, enquanto que, para o colapso, 

há uma identificação significativa sendo-lhe atribuído o grau médio. 

b) Terra Roxa Estruturada (TR) 

 Solos minerais profundos a muito profundo, não hidromórficos, argilosos a 

muito argilosos, desenvolvidos de rochas básicas ou ultrabásicas.  Apresenta baixo 

gradiente textural e um horizonte B com argilas de baixa atividade, estrutura 

moderada a fortemente desenvolvida, cerosidade moderada a forte, teores 

relativamente elevados de Fe2O3 (  150g.kg-1) e TiO2 (  15g.kg-1).  São bem 

drenados e porosos devido ao grau de desenvolvimento estrutural.  Os teores de 

argila dispersa em água variam na faixa de 28 e 45% no horizonte A e tornam-se 

nulos nos demais horizontes, resultando no grau de floculação com variação de 32 a 

49 % na superfície que passa para 100% nos demais horizontes.  A relação Ki, 

indicativa da mineralogia das argilas, mostra valores mais freqüentes entre 1,85 e 

1,98 no horizonte Bt, o que sugere solos relativamente intemperizados. Como a 

relação Kr é maior que 0,75, mesmo os teores de Fe2O3 sendo elevados, são solos 

considerados cauliníticos. 

 As características dos solos da classe Terra Roxa Estruturada permitiram 

classificar sua suscetibilidade como baixa à expansão e como alta ao colapso. 

c) Podzólicos 

 Classe composta por grande variedade de solos minerais, não hidromórficos, 

com significativa diferença de textura entre o horizonte A e o de subsuperfície B 

textural (Bt).  Apresentam moderada cerosidade no Bt, associada com estrutura 

fraca a moderada.  Variam de muito profundo a raso, de forte a imperfeitamente 

drenado, com textura passando de arenosa a argilosa na superfície e de média a 

muito argilosa na subsuperfície, apresentando em sua maioria argilas de baixa 
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atividade.  A seqüência de horizontes é diversificada. O horizonte Bt, com acúmulo 

de argila, é evidenciado pela cor, estrutura, textura ou pela combinação destas 

feições pedológicas.  Possuem o horizonte A fraco ou moderado; saturação por 

bases (alta ou baixa) e grupamento textural geralmente com marcante diferença 

dentro do perfil. 

 Todos os Podzólicos foram classificados com suscetibilidade baixa à 

expansão e média ao colapso.  Vale salientar que o levantamento apontou alguns 

casos de solos Podzólicos Vermelho Escuro e Vermelho Amarelo com argilas de alta 

atividade, os quais foram considerados de alta suscetibilidade para ocorrência de 

expansão (fato incomum nos Podzólicos, devido o seu alto grau de intemperismo). 

d) Brunizens (B) 

 Solos minerais, não hidromórficos, pouco profundos, que apresentam um 

horizonte A chernozêmico sobrejacente a um horizonte B textural (Bt) ou incipiente 

(Bi), com argilas de atividade alta e elevada soma e saturação por bases. Guardam 

em sua constituição uma forte influência do material de origem e das condições 

climáticas. Em termos físicos, ostentam relativo equilíbrio granulométrico entre 

frações de areia e frações mais finas no horizonte A.  No horizonte Bt, há um grande 

acúmulo de argilas expansivas que restringem a drenagem, considerada moderada.  

A capacidade de troca de cátions tem valores ligeiramente superiores aos da soma 

de bases ao longo do perfil de solo. Os cátions que mais contribuem com os valores 

da soma de bases são os de cálcio e magnésio, sendo os primeiros com teores mais 

elevados de que os segundos.  Analisando os aspectos morfológicos, físicos e 

químicos observou-se a ocorrência de horizontes vérticos em alguns locais dando 

um caráter intermediário para os Vertissolos. 

 Os Brunizens foram classificados com suscetibilidade alta para expansão e 

baixa para o colapso. 

e) Solos Brunos Não Cálcicos (NC) 

 São solos minerais, não hidromórficos, eutróficos, com elevada soma de 

bases, tipicamente pouco profundos, com a presença de horizonte B textural, com 
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argila de atividade alta e subjacente a um horizonte A moderado ou fraco.  Podem 

apresentar caráter vértico ou planossólico.  Nestes horizontes, comumente ocorre 

uma pedregosidade constituída predominantemente de calhaus, cascalhos e 

matacões de quartzo, às vezes distribuída apenas na superfície do solo, podendo 

apresentar pavimento desértico em região semi-árida. São moderadamente ácidos a 

praticamente alcalinos, com teores de alumínio extraível insignificantes ou nulos.  

Possuem relação molecular Ki, no horizonte Bt, entre 2,4 e 4,0, denotando presença 

expressiva de argilo-minerais do tipo 2:1.  Ocorrem em diversas superfícies de 

pediplanos, na maioria das vezes superfícies com relevo suave ondulado e plano. 

Desenvolvidos de rochas gnáissicas ricas em minerais ferro-magnesianos (biotita, 

anfibólio e hornblenda) do Pré-Cambriano, podem também derivar de filitos, 

folhelhos e siltitos.  Predominantemente encontrados no semi-árido acentuado, tipo 

sertão, com menor freqüência ocorre no clima semi-árido atenuado, tipo agreste 

correlacionado com vegetação de caatinga hiperxerofila e floresta caducifólia, 

respectivamente.  Quando não apresentam suas características típicas mostram 

caráter intermediário para Vertissolos e Planossolos. Devido a pouca profundidade 

apresentam risco de erosão, sofrem também de restrições de drenagem e risco de 

sodicidade, especialmente os vérticos e planossólicos. 

 As características dos solos da classe Bruno Não Cálcico, antes descritas 

permitiram classificar esta unidade com alta susceptibilidade à expansão e baixa ao 

colapso. 

f) Planossolos e Solonetz Solodizados 

 Solos minerais mal drenados, morfológica e fisicamente semelhantes, tendo 

como principal característica a presença de horizonte B plântico subjacente a um 

horizonte A ou A+E e de uma mudança textural abrupta.  O horizonte B plântico 

(modalidade especial do Bt), tem como principais características: estrutura 

prismática, colunar, em blocos ou combinações destas formas, podendo conter 

partes maciças de tamanho variado; predominância de cores acinzentadas (redução 

e/ou mosqueamento), resultado da má drenagem; estrutura adensada, dura a 

extremamente dura quando secas; podem conter materiais com diversos níveis de 
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cimentação. Os Planossolos são diferenciados dos Solonetz Solodizados 

principalmente em função da saturação por sódio no horizonte B plântico. 

f1) Planossolos (PL) 

 Solos com horizonte Bt com saturação por sódio inferior ou igual a 20%; com 

alta densidade aparente; argilas de alta atividade (valor de T, após correção de 

carbono, de 30 a 80 cmolc/kg-1 de argila no Bt); saturação por sódio normalmente 

entre 3 e 11% no horizonte Bt e/ou C; e média a alta saturação de bases.  O 

horizonte Bt tem natureza pouco permeável dificultando a drenagem. Podem 

apresentar fendas entre os elementos estruturais, ocasionadas pela expansão das 

argilas, quando secos.  Permite erosão laminar ligeira à moderada, podendo ocorrer, 

freqüente ou ocasionalmente, erosão em sulcos repetidos e uma grande 

concentração de argila no horizonte Bt, com relação textural B/A variando de 1,5 a 

10,0.

 Com relação à expansão, os Planossolos foram classificados com 

suscetibilidade baixa ou alta, a depender da atividade do solo (Ta ou Tb). Com 

relação ao colapso foi identificado como tendo baixa suscetibilidade, devido à sua 

estrutura (com partes maciças e densas). 

f2) Solonetz Solodizados (SS)  

 Solos com horizonte B plântico, com saturação por sódio trocável maior que 

20%, que apresentam argilas de atividade alta nos horizontes Bt e C e alta 

saturação por bases. Moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos, com gradiente 

textural (B/A) variando de 2,0 a 11,0 e permeabilidade lenta a muito lenta no Bt. 

Verifica-se, em sua composição granulométrica, a existência de frações com 

diâmetro superior a 2mm, ocorrendo em maiores percentuais nos horizontes A e C. 

 As características dos solos da classe Solonetz Solodizado possibilitaram a 

classificação de sua suscetibilidade à expansão como alta e ao colapso como baixa. 
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g) Podzóis (P) 

 Solos minerais tipicamente arenosos, não hidromórficos (Podzóis) ou 

hidromórficos (Podzóis Hidromórficos), em geral profundos a muito profundos.  Em 

Pernambuco ocorrem nos Tabuleiros Costeiros e na Baixada Litorânea. Nos 

Tabuleiros Costeiros, são originados de materiais derivados de sedimentos arenosos 

do Grupo Barreiras, do período Terciário; na Baixada Litorânea, são derivados de 

sedimentos arenoquartzosos, não consolidados, do período do Holoceno.  É comum, 

no ambiente dos Tabuleiros Costeiros, o horizonte B apresentar, na base, 

cimentação por colóides orgânicos, óxidos de ferro e de alumínio, o que pode formar 

uma camada extremamente dura, compacta e pouco permeável.  Fisicamente, são 

solos de drenagem rápida na superfície, mas pode ser impedida em profundidade 

quando o horizonte espódico for do tipo cimentado.  Há dominância da fração 

arenosa, quase sempre ultrapassando 90% da composição granulométrica.  A 

estrutura típica é na forma de grãos simples ou fracamente desenvolvida em blocos 

subangulares e granular, com muitos poros, de pequenos a grandes.  A 

consistência, que varia de macia a solta no solo seco, torna-se muito friável no 

material úmido e não plástica e não pegajosa no solo molhado. Apresentam acumulo 

de óxido de alumínio, de ferro e de silício nos horizontes superficiais Bh e Bs, com 

maiores teores que nos horizontes adjacentes.  Possuem baixa capacidade de troca 

de cátions e, por conseguinte, lixiviação acentuada de fertilizantes. 

 Os podzóis apresentam suscetibilidade baixa à expansão e alta ao colapso.  

Nos Podzóis Hidromórficos sua formação abaixo do nível d’água, em estado 

saturado, condiciona a baixa suscetibilidade à expansão e uma igualmente baixa 

suscetibilidade à ocorrência de colapso. 

h) Cambissolos (C) 

 Os Cambissolos abrangem uma grande variedade de solos minerais não 

hidromórficos, pedogeneticamente pouco evoluídos, com pequena variação textural 

ao longo do perfil e apresentando um horizonte diagnostico subsuperficial do tipo B 

incipiente (Bi).  Quando este último possui argila de alta expansividade o horizonte A 

pode ser de qualquer tipo, exceto chernozêmico.  Esta classe abrange solos de 
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fortemente a imperfeitamente drenados, de rasos a profundos, de alta a baixa 

saturação por bases, assim como, de alta a baixa atividade das argilas.  Podem 

ocorrer com e sem pedregosidade e em diversos relevos, de plano a montanhoso.  

Em zonas úmidas, como a faixa litorânea de Pernambuco, com totais médios de 

precipitação relativamente elevados, predominam solos distróficos e em menor 

proporção os álicos, normalmente ácidos, relativamente dessaturados de bases e 

com argilas de baixa atividade.  Nas regiões semi-áridas, onde a evapotranspiração 

excede a precipitação, as reações são de moderadamente ácidas a alcalina, com 

argilas de alta atividade, eutróficos e com soma de bases de média a alta.  O pH 

varia de 6,0 a 8,7; a soma de bases de 3,0 a 42,0 cmolc.kg-1 de solo, maior presença 

de cátions cálcio e magnésio; e saturação por base de 29 a 100%.  Foram 

observados, também, solos com saturação por sódio, atingindo valores de até 14%, 

indicando um caráter solódico.  A capacidade de troca de cátions varia de 6 a 42 

cmolc.kg-1 de solo, os valores mais baixos, em geral, referem-se aos solos do litoral, 

aonde predominam sedimentos com argilas de baixa atividade.  

 Com relação a expansão os Cambissolos foram classificados com 

suscetibilidade baixa ou alta, a depender da atividade do solo (Ta ou Tb) e com 

relação ao colapso com suscetibilidade baixa, devido a sua estrutura maciça e 

densa.

i) Plintossolos (PT) 

Solos minerais com presença de óxidos de ferro, na forma de plintita e 

petroplintita, formados em áreas de pouca drenagem.  Geralmente são profundos 

porém, em casos particulares, como no sertão, a profundidade é definida pela 

espessura do recobrimento sedimentar sobre o embasamento cristalino.  

Dependendo da profundidade do horizonte de acumulação de argila e do relevo da 

região, podem ocorrer encharcamentos temporários ou erosões severas.  A grande 

maioria destes solos apresenta argilas de baixa atividade até o horizonte plintico, as 

argilas de alta atividade encontradas estavam abaixo deste horizonte, próximo ao 

contato com o embasamento cristalino. 



 125

 Com relação à expansão os Plintossolos tiveram sua suscetibilidade 

classificada em baixa ou alta, a depender da capacidade de troca catiônica.  Quanto 

ao colapso lhes foi atribuída suscetibilidade baixa. 

j) Gleissolos (G) 

 Solos minerais hidromórficos, mal a muito mal drenados, formados em 

terrenos baixos, em locais de várzeas, com características resultantes da influência 

do excesso de umidade (permanente ou temporária) devido ao lençol freático 

elevado, que pode atingir à superfície em determinados períodos do ano. Podem, 

ainda, ser observados em bordas de chapadas, nas áreas de surgência de água 

subterrânea.  Apresentam um horizonte subsuperficial de coloração acinzentada ou 

cinzenta (horizonte glei) com mosqueados de cores amareladas ou avermelhadas, 

devido à oxidação do ferro em algumas partes da matriz do solo, conseqüência dos 

fenômenos de oxi-redução onde estes solos são formados.  O material de origem 

são sedimentos recentes, não consolidados, argilosos, argilo-arenosos e arenosos, 

referidos ao Holoceno, podendo apresentar acúmulo de matéria orgânica.  A relação 

molecular Ki varia de 1,92 a 3,40 no horizonte A e de 1,50 a 2,68 nos horizontes ou 

camadas subjacentes tendo sido constatados casos pouco expressivos com argilas 

de atividade alta no horizonte Cg.  Foram encontrados, também, horizontes glei com 

propriedades vérticas, materiais plínticos e alguns casos de solos com caráter 

solódico. 

 Os Gleissolos foram considerados com baixa expansividade por serem 

hidromórficos, embora, em alguns casos, possam apresentar propriedades vérticas. 

Quanto ao colapso foram classificados, também, com baixa suscetibilidade. 

l) Solos Indiscriminados de Mangue (SM) 

 Solos halomórficos muito pouco desenvolvidos, escuros e lamacentos, com 

alto conteúdo de sais provenientes da água do mar, formados em ambientes de 

mangues a partir de sedimentos recentes de natureza e granulometria variada, 

referidos ao Holoceno, em mistura com detritos orgânicos. Quando as águas dos 

rios encontram as do mar, em seus baixos cursos, normalmente é estabelecida uma 
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condição de calmaria com redução das correntezas e depósito de sedimentos 

(acumulação flúvio-marinha). De modo geral não possuem diferenciação de 

horizontes, exceto em áreas marginais, onde se verifica o desenvolvimento de um 

horizonte superficial com textura variável, desde argilosa até arenosa. Os solos 

indiscriminados de mangues compreendem, principalmente, Solonchaks e 

Gleissolos, ambos com caráter tiomórfico e ocorrendo de forma intrincada, não 

pudendo ser individualizados.  Ocorrem também sedimentos lamacentos que ainda 

não constituem solos, visto que não apresentam nenhum tipo de horizonte 

diagnóstico (são considerados tipos de terreno). 

 Os Solos Indiscriminados de Mangue tiveram sua suscetibilidade classificada 

como baixa, tanto para expansão quanto para o colapso. 

m) Areias Quartzosas 

 Solos minerais, essencialmente arenosos, não hidromórficos ou 

hidromórficos, sem contato lítico nos primeiros 50 cm de profundidade.  

Normalmente são profundos a muito profundos, com textura de areia ou areia 

franca, ao longo de, pelo menos, 150 cm de profundidade, ou até o contato lítico.  

Excessivamente drenados, são desprovidos ou possuem baixo percentual de 

minerais primários (menos de 4%), facilmente intemperizáveis e com baixa 

capacidade de retenção de umidade. 

m1) Areias Quartzosas (AQ) 

 Solos formados fora do contexto de baixadas litorâneas, derivados de 

sedimentos arenoquartzosos ou de rochas gnáissicas, graníticas, migmatíticas e 

quartzíticas.  

 Na presença de camadas endurecidas do tipo fragipã percebe-se a 

acumulação dos óxidos de ferro, silício e alumínio.  As Areias Quartzosas 

Hidromórficas (lençol freático elevado durante grande parte do ano), não 

apresentam horizonte glei devido aos baixos teores de argila. 



 127

m2) Areias Quartzosas Marinhas (AM) 

 Essencialmente arenoquartzosos, profundos, derivam de sedimentos de 

origem marinha, sendo localizados no contexto de baixadas litorâneas. Geralmente 

acinzentados ou brancos, ocorrem associados com Podzóis profundos a muito 

profundos, de textura arenosa.  Capacidade de retenção de umidade baixa a muito 

baixa e altas taxas de infiltração de água.  Conforme a altura do lençol freático, 

podem ser bem ou mal drenados.  Em relação à composição granulométrica, não 

possuem calhaus; os cascalhos, quando presentes, não ultrapassam 1% e quase a 

totalidade da massa é constituída pela fração areia.  Quimicamente são solos de 

reação ácida a fortemente ácida, distróficos e de muito baixa fertilidade natural. Os 

valores de carbono, fósforo e complexo sortivo são muito baixos. A soma de bases 

varia de 2,7 e 0,4 cmolc.kg-1 de solo e a capacidade de troca de cátions de 1,9 e 3,7 

cmolc.kg-1 de solo. 

 As Areias, tanto Quartzosas propriamente ditas quanto as Marinhas, foram 

classificadas como tendo baixa susceptibilidade à expansão e alta suscetibilidade ao 

colapso. Devido à pequena presença no Estado, as Areias Quartzosas 

Hidromórficas não foram mapeadas e, conseqüentemente, não classificadas quanto 

á susceptibilidade. 

p) Solos Aluviais (A) 

 Solos minerais não hidromórficos pouco evoluídos formados pela 

sobreposição de camadas de sedimentos aluviais recentes, sem relações 

pedogenéticas entre os estratos.  São típicos de várzeas, planícies fluviais e terraços 

aluvionares.  A drenagem pode variar de excessiva nos sedimentos arenosos a 

imperfeita nos solos com estrato mais argiloso.  Na zona úmida costeira há uma 

ocorrência de solos álicos e eutróficos, normalmente ácidos, dessaturados de bases 

e com argilas de baixa atividade. No semi-árido, em geral, são de reação neutra a 

moderadamente alcalina, com argilas de alta atividade, eutróficos e com soma de 

bases de média a alta.  Constata-se a ocorrência de solos com saturação por sódio 

elevada, atingindo valores de até 60% nos solos sódicos.  São encontrados também 

solos salinos com condutividade elétrica de 4 a 30 dS/m a 25o C. O caráter de 
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sodicidade e salinidade pode ser simultâneo. Em termos de capacidade de troca 

catiônica observou-se uma variação de 3 a 50 cmolckg-1 de solo, estando a 

ocorrência de valores mais baixos em geral associada aos solos desenvolvidos em 

zonas úmidas costeiras, onde predominam sedimentos com argilas de baixa 

atividade. 

 A depender da atividade do solo, com relação à expansão os Solos Aluviais 

foram classificados com suscetibilidade baixa ou alta.  Com relação ao colapso suas 

características levaram à definição de uma suscetibilidade média. 

q) Vertissolos (V) 

 Solos minerais predominantemente não hidromórficos, argilosos, altamente 

saturados por bases, com significativa presença de argilas expansivas e pequena 

variação no conteúdo de argila ao longo do perfil.  Apresentam horizonte vértico no 

primeiro metro de profundidade, não ostentando nenhum tipo de horizonte B acima 

do horizonte vértico.  As feições pedológicas marcantes do horizonte vértico são a 

presença de “slikensides” (superfícies lustrosas inclinadas em relação ao prumo do 

perfil), estruturas prismáticas, paralelepipédias ou cuneiformes. Tem uma 

pronunciada variação de volume, de acordo com os níveis de umidade, devido à 

presença de argilas expansivas.  Quando secos apresentam fendas típicas 

superficiais, que podem atingir grandes profundidades (EMBRAPA, 1999).  Em 

termos físicos, são problemáticos face ao elevado teor de argilas expansivas (do tipo 

2:1 com relação de Ki na faixa de 2,4 a 4,4).  Quando secos são extremamente 

duros e quando molhados tornam-se altamente pegajosos. O pH varia de 

moderadamente ácido (5,8) a fortemente alcalino (8,8). Além das características de 

saturação por base e presença de argilas expansivas, estes solos são eutróficos, 

refletindo assim a natureza dos materiais de origem.  Nas regiões semi-áridas, 

algumas vezes, ocorrem solos solódicos, com saturação por sódio entre 8 e 20% e 

solos salinos. 

 Os Vertissolos são caracteristicamente solos de alta suscetibilidade à 

expansão. Quanto ao colapso, foram classificados como tendo baixa suscetibilidade. 
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r) Solos Litólicos (R) 

 Solos minerais, tipicamente rasos, com menos de 50 cm de profundidade, 

pedogenéticamente pouco evoluídos, com horizonte superficial A assentado 

diretamente sobre a rocha ou um horizonte C, ou ainda, um horizonte B em início de 

formação, cuja espessura ou demais atributos não o classifique como nenhum 

horizonte B diagnóstico.  As demais características morfológicas, físicas, químicas e 

mineralógicas são muito variadas, a depender, sobretudo, da natureza do material 

de origem e das condições climáticas.  São, portanto, solos que guardam íntima 

relação com o material originário e comumente apresentam na sua constituição 

fragmentos ou pedaços de rochas em diversos estágios de decomposição, presença 

significativa de minerais primários de fácil decomposição, cascalhos e calhaus, 

dentre outras frações grosseiras. Aqueles desenvolvidos de gnaisses e granitos (ou 

rochas similares) são os de maior expressão geográfica em Pernambuco. Todos têm 

ocorrência predominante na zona semi-árida.  Quanto à saturação de bases, os 

desenvolvidos de gnaisses, granitos e similares, bem como os de filito e xisto, são 

quase todos eutróficos, com exceção daqueles desenvolvidos na zona úmida, nos 

domínios da floresta subcaducifólia, onde são distróficos. Os desenvolvidos de 

arenito e de quartzito são praticamente todos distróficos, exceto no Sertão, sob 

caatinga hiperxerófila, que podem ser distróficos e eutróficos. 

 Estas características permitiram atribuir aos Solos Litólicos suscetibilidade 

baixa à expansão e ao colapso. 

s) Regossolos (RE) 

 Solos com textura arenosa (areia franca) ou média (areia franca na superfície 

seguida de franco-arenosa e, raramente, franco-argiloarenosa), com baixos teores 

de argila (normalmente entre 5 e 12%) e teores de silte entre 10 e 20%, sendo 

pequena a variação do conteúdo de argila ao longo do perfil.  A textura pode 

apresentar ou não cascalho, em alguns casos cascalhenta.  Quase sempre 

fortemente drenados, raramente apresentam pedregosidade e, em alguns casos, 

ocorrem fases rochosas.  Os aspectos estruturais principais são os grãos simples e 

estruturas em blocos subangulares muito pequenos, com aspecto maciço e pouco 
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coeso in situ. Em todos os casos há subdivisões de horizontes. Os horizontes que 

apresentam fragipãs bem desenvolvidos possuem normalmente estrutura maciça. 

São solos pouco profundos a profundos, com espessura mínima de 50cm e 

atingindo profundidades máximas de 3m.  Não se detectaram Regossolos em 

ambientes subúmidos, inclusive sob floresta subcaducifólia bem definida. 

 A classificação dos Regossolos quanto à expansão foi considerada baixa e, 

quanto ao colapso, média. 

5.3.4. GERAÇÃO DA TABELA DE CRITÉRIOS 

 Na literatura pesquisada não há definição de suscetibilidade à expansão ou 

ao colapso específicas para a classificação das unidades de mapeamento 

encontradas no Levantamento Pedológico do Estado de Pernambuco, as quais são 

constituídas por associações de até quatro unidades de solos componentes, e estas 

por sua vez, formadas por uma ou mais unidades taxonômicas.  Isso é evidente haja 

visto que a susceptibilidade está relacionada às unidades taxonômicas.  Para 

contornar essa dificuldade, criou-se primeiro um critério para a classificação da 

suscetibilidade das unidades de solo componente e, posteriormente, para as 

unidades de mapeamento. 

5.3.4.1. CLASSIFICAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE DAS UNIDADES DE SOLO 

COMPONENTE 

 O nível de detalhamento do levantamento de baixa e média intensidade não 

permite distinguir, nas unidades de solo componente compostos, as contribuições de 

cada unidade taxonômica.  Admitiu-se assim que a suscetibilidade final adotada para 

a unidade de solo componente composto seria a mais desfavorável dentre as 

apresentadas pelas unidades taxonômicas constituintes tanto para expansão quanto 

para o colapso. 
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 A Tabela V.1 resume os critérios para cada unidade taxonômica.  Na Tabela 

V.2 relacionam-se os critérios atribuídos aos solos componentes.  A contribuição 

percentual de cada unidade taxonômica no mosaico de solos do Estado de 

Pernambuco, segundo o levantamento do ZAPE é mostrado na Figura V.4. 

Tabela V.1 – Critério de suscetibilidade a expansão e ao colapso das unidades 

taxonômicas do Estado de Pernambuco. 

GRAU DE SUSCETIBILIDADE HORIZONTES CLASSE PEDOLÓGICA SÍMBOLO 
EXPANSÃO COLAPSO 

Latossolo Amarelo LA Baixo Médio 
Latossolo Vermelho Amarelo LV Baixo Médio 

HORIZONTE B 
LATOSSÓLICO 

Latossolo Vermelho-Escuro LE Baixo Médio 
Terra Roxa Estruturada TR Baixo Alto 
Podzólico Vermelho-Escuro¹ PE Baixo Médio 
Podzólico Vermelho-Amarelo¹ PV Baixo Médio 
Podzólico – Amarelo PA Baixo Médio 
Podzólico-Acinzentado PZ Baixo Médio 
Brunizém Avermelhado BV Alto Baixo 
Bruno Não Cálcico NC Alto Baixo 

HORIZONTE B 
TEXTURAL 

Planossolo PL Baixo/Alto Baixo 
HORIZONTE B 
SOLONÉTZICO Solonetz-Solodizado SS Alto Baixo 

Podzol P Baixo Alto HORIZONTE B 
PODZOL Podzol Hidromórfico HP Baixo Baixo 
HORIZONTE B 
CÂMBICO Cambissolo C Baixo/Alto Baixo 

HORIZONTE 
PLÍNTICO Plintossolo PT Baixo/Alto Baixo 

HORIZONTE 
GLEI Gleissolo G Baixo Baixo 

HORIZONTE 
SÁLICO Solo Mangue SM Baixo Baixo 

Areias Quartzosas² AQ Baixo Alto 
Areias Quartzosas Marinhas AM Baixo Alto 
Solos Aluviais A Baixo/Alto Médio 
Vertissolos V Alto Baixo 
Solo Litólico R Baixo Baixo 

SOLOS SEM 
HORIZONTE B 
OU POUCO 
DESENVOLVIDO  
HIDROMÓRFICO 

Regossolos RE Baixo Médio 
ROCHA 
INALTERADA Afloramento de Rochas³  Baixo Baixo 

NOTA: ¹ Algumas unidades de mapeamento apresentam Podzólicos Vermelho Escuro e Podzólicos 

Vermelho Amarelo com alta atividade, nestes casos atribuiu-se valor alto para expansão. 

² As Areias Quartzosas Hidromórficas ocorrem em pequenas áreas, não constituindo 

unidades de mapeamento no ZAPE. 

³ Material não avaliado por Vasconcelos (2001) 
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Tabela V.2 - Critério de suscetibilidade à expansão e ao colapso para as unidades 

de solo componente composto. 

GRAU DE SUSCETIBILIDADE 
SOLO COMPONENTE 

EXPANSÃO COLAPSO 

Latossolos diversos associados Baixo Médio 

Podzólicos diversos associados Baixo Médio 

Podzólicos e Cambissolo Baixo/Alto Médio 

Planossolo e Solonetz-Solodizado Alto Baixo 

Vertissolo e Cambissolo Alto Baixo 

Gleissolo e Cambissolo e Podzólico Baixo/Alto Médio 

Gleissolo e Solos Aluviais Médio Médio 

Regossolo e Solo Litólico Médio Médio 

Regossolo e Areias Quartzosas Baixo Alto 

Gleissolo e Cambissolo Baixo/Alto Baixo 

Gleissolo e Cambissolo e Solos Aluviais Baixo/Alto Médio 

Podzólicos e Bruno Não Cálcico Alto Médio 

Figura V.4 – Contribuição relativa das classes taxonômicas de solo do Estado de 

Pernambuco. 
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5.3.4.2. CLASSIFICAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE DAS UNIDADES DE 

MAPEAMENTO 

 A classificação da suscetibilidade à expansão e ao colapso de cada unidade 

de mapeamento partiu das informações encontradas na legenda geral de onde foi 

possível estabelecer duas metodologias: o critério conservador e o ponderado.  Para 

tornar essas metodologias viáveis, houve a necessidade comum de se classificar 

separadamente cada uma das quatro possíveis unidades de solo componente que 

definem cada unidade de mapeamento e, para a metodologia ponderada, 

especificamente, destacar da legenda as contribuições percentuais de cada unidade 

componente (Figura V.5). 

 Note-se que, na citada figura, a descrição da legenda das unidades de solo 

componente são separadas pelo sinal de “+” e, nos casos em que os solos 

componentes são formados pela associação de mais de uma unidade taxonômica 

(compostos) as mesmas são separadas pela letra “e”. 

Figura V.5 – Classificação da suscetibilidade à expansão e ao colapso das unidades 

de solo componente por unidade de mapeamento. 
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5.3.4.3. CRITÉRIO CONSERVADOR 

 À semelhança da metodologia adotada na atribuição da suscetibilidade de 

ocorrência de expansão e colapso nas unidades de solos componentes compostos, 

a avaliação final da unidade de mapeamento é atribuída pela condição mais 

desfavorável dentre as apresentadas pelos solos componente constituintes, 

independente de seus percentuais de ocorrência.  Torna-se importante ressaltar que 

as suscetibilidades de ocorrência de solos expansivos e colapsíveis eram avaliadas 

separadamente. Sendo assim, se apenas uma das associações apresenta alta 

suscetibilidade, o critério final seria alto.  Se nenhuma das associações apresenta 

valor alto, mas alguma delas apresenta valor médio, o critério final recebe o valor 

referente à suscetibilidade média.  O critério final é definido como baixo se, e 

somente se, todas apresentam valor baixo.  Finalmente se nenhuma destas opções 

fosse satisfeita, estaríamos diante de casos como manchas referentes à zona 

urbana e ilhas sem avaliação do tipo pedológico ou lâminas d’água (ver Figura V.6). 

Figura V.6 – Aplicação do critério conservador. 
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5.3.4.4. CRITÉRIO PONDERADO 

 Na segunda metodologia, a suscetibilidade final corresponde à média 

ponderada das suscetibilidades, tendo como peso a contribuição percentual relativa 

dos respectivos solos componentes.  Para o cálculo da média ponderada atribuiu-se 

um valor numérico a cada grau de suscetibilidade: valor 3 para grau Alto, valor 2 

para grau Médio e valor 1 para grau Baixo. Para reverter o resultado da media 

ponderada (X) ao grau de suscetibilidade da unidade de mapeamento utilizou-se o 

seguinte critério:  

X < 1,67, suscetibilidade baixa 

1,67 ≤ X < 2,33, suscetibilidade média 

X ≥2,33, suscetibilidade alta 

Figura V.7 – Aplicação do critério ponderado. 
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5.3.5. CONFECÇÃO DAS CARTAS DERIVADAS 

 Muitas das 469 diferentes unidades de mapeamento de solo, identificadas no 

ZAPE, são encontradas repetidas vezes no Estado de Pernambuco, compondo um 

mosaico com 4925 ocorrências (registros no Banco de Dados).  

 Diante da numerosa quantidade de registros a serem classificados o uso de 

geoprocessamento tornou-se indispensável.  De posse da base de dados com a 

sigla e a legenda das unidades de mapeamento (ver item 5.3.1) já adicionada dos 

campos referentes à classificação das 469 unidades de mapeamento quanto à 

suscetibilidade utilizando o método conservador e o ponderado para os dois 

processos estudados, de forma a compor uma Tabela Critério, houve a necessidade 

de se colocar a legenda e classificar todos os 4925 registros referentes às unidades 

de mapeamentos registradas pelo levantamento.  Para isto juntou-se a tabela 

referente ao banco de dados dos solos do Estado (tabela destino) proveniente do 

ZAPE com a Tabela Critério (tabela fonte) através da função “join” estabelecendo 

uma relação onde muitos registros de unidades de mapeamento iguais presentes no 

Estado recebiam as mesmas informações referentes à legenda e às suscetibilidades 

(“many to one”) usando como parâmetro de correlação a sigla de cada unidade de 

mapeamento (Apêndice I). 

 Assim adicionou-se ao banco de dados referente aos solos do Estado de 

Pernambuco, a legenda e a classificação de suscetibilidade dos dois fenômenos 

(expansão e colapso), aplicando ambos os critérios (conservador e o ponderado) 

para todas as ocorrências (registros), obtendo-se quatro cartas derivadas. 

5.4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Após a avaliação das cartas derivadas, obtidas com o método conservador e 

ponderado, optou-se pela metodologia de ponderação da suscetibilidade por 

apresentar-se mais realista, já que a metodologia descartada atribuía à unidade de 

mapeamento a suscetibilidade mais alta dentre as encontradas nas unidades de 

solos componentes, independente da respectiva contribuição relativa à área da 

unidade de mapeamento. Por isso, o critério descartado tendia a elevar de modo 
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exagerado o percentual de ocorrência dos solos expansivos e colapsíveis no Estado 

de Pernambuco (Figura V.8).   Observa-se ainda, considerando apenas a Pedologia, 

um maior percentual de ocorrência de solos expansivos no Estado (em comparação 

com os solos colapsivos). 

 Reproduções reduzidas do mapa fundamental da Pedologia do Estado e das 

duas cartas derivadas de suscetibilidade à expansão e ao colapso produzidas, são 

mostradas nas Figuras V.9, V.10 e V.11. 

Figura V.8 – Percentuais de ocorrência em área das unidades de suscetibilidade à 

expansão e colapso no Estado de Pernambuco segundo a Pedologia, avaliadas 

pelos métodos conservadores e ponderados. 
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 A revisão do critério, tomando por base o proposto por FERREIRA (1999), 

confirmou o grau de suscetibilidade de praticamente todas as unidades taxonômicas 

havendo, no entanto, exceção para as Terras Roxas Estruturadas, os Podzólicos, os 

Solos Aluviais e os Solos Litólicos (Tabela V.1). 

5.5. VERIFICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 De modo semelhante ao realizado para a Climatologia, as cartas derivadas de 

zoneamento de suscetibilidade à expansão e colapso com base na Pedologia 

também foram comparadas à base de dados geotécnicos com registros de casos 

reais reunidos por FERREIRA (2003).  Deve-se recordar o caráter apenas indicativo 

desta analise devido ao pequeno número de registros (ver Item 4.7). 

 As Tabelas V.3 e V.4 mostram a relação de ocorrências (reais) de solos 

expansivos e colapsíveis e a correspondente suscetibilidade, prevista pela 

metodologia proposta neste trabalho. 

Tabela V.3 – Pedologia: ocorrência de expansão versus suscetibilidade prevista. 

POSTO MUNICIPIO LAT. LON. PEDOLOGIA SUSCETIBILIDADE 

21 Olinda -7,99 -34,85 URBANA S/ INFORMAÇÃO 
4 Afrânio -8,56 -40,95 PV'17 MÉDIA 

24 Petrolina -9,32 -40,36 PS6 ALTA 
7 Cedro -7,76 -39,21 V4 MÉDIA 
8 Cabrobó -8,50 -39,28 NC12 MÉDIA 

9 Salgueiro -8,19 -39,12 PS6 ALTA 
25 Floresta -8,53 -38,29 NC17 ALTA 

13 Serra Talhada -7,93 -38,28 C3 BAIXA 
11 Petrolândia -8,96 -38,19 V7 ALTA 

14 Inajá -8,87 -37,82 NC16 ALTA 
15 Ibimirim -8,53 -37,53 V7 ALTA 
16 Carnaúba -7,80 -37,80 NC4 ALTA 

19 Igarassu -7,83 -34,85 PA8 BAIXA 
20 Paulista -7,95 -34,86 URBANA S/ INFORMAÇÃO 

22 Recife -8,04 -34,90 URBANA S/ INFORMAÇÃO 
23 Cabo -8,27 -35,05 G2 MÉDIA 
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Tabela V.4 - Pedologia: ocorrência de colapso versus suscetibilidade prevista. 

POSTO MUNICÍPIO LAT. LON. PEDOLOGIA SUSCETIBILIDADE 

12 Petrolândia -8,93 -38,26 AQ9 MÈDIA 

10 Petrolândia -8,96 -38,25 AQ9 MÈDIA 

5 Sta. Maria da Boa Vista -8,62 -39,71 PA'p4 BAIXA 

6 Sta. Maria da Boa Vista -8,56 -39,68 PA'p4 BAIXA 

16 Carnaúba -7,80 -37,80 NC4 BAIXA 

18 Gravatá -8,18 -35,60 PV27 MÈDIA 

22 Recife -8,04 -34,90 URBANA S/ INFORMAÇÃO 

17 Arcoverde -8,43 -37,03 R28 BAIXA 

1 Petrolina -9,37 -40,53 LA'10 MÈDIA 

2 Petrolina -9,12 -40,30 PA'38 MÈDIA 

3 Petrolina -9,40 -40,50 AQ12 ALTA 
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

6.1. LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 O primeiro Mapa Geológico do Estado de Pernambuco foi editado sob os 

cuidados do 4º Distrito do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) e da 

Minérios de Pernambuco S/A.  O trabalho implementou e sintetizou dados de 

diversos levantamentos geológicos e de cadastramento mineral realizados durante 

as décadas anteriores (DANTAS,1980).  A contribuição deste documento 

cartográfico foi fundamental para a pesquisa e produção mineral do Estado.  Sendo 

este, aliás, o mapa utilizado por VASCONCELOS (2001) em sua pesquisa de 

mapeamento dos solos colapsíveis e expansivos de Pernambuco. 

6.1.1. O ATUAL MAPA GEOLOGICO DO ESTADO 

 Em 2001, devido à necessidade de atualização e de agregação de inovações 

tecno-científicas, foi publicado o novo Mapa Geológico do Estado de Pernambuco, 

fruto de esforço conjunto do Ministério de Minas e Energia com o Governo Federal, 

Governo do Estado de Pernambuco – Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e 

Esportes, através de convênio entre a CPRM e a Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Estado de Pernambuco (AD/DIPER), contando também com a 

colaboração do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) e do Centro 

de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal de Pernambuco. 

 Este último produto cartográfico constituiu um acervo de informações que 

abrange, não apenas o mapa geológico, mas também o mapa de recursos minerais, 

incluindo áreas potenciais para futuras pesquisas e uma base de dados com cerca 

de 1201 depósitos e registros minerais.  Incluiu, ainda, um diagnóstico atualizado do 

setor mineral do Estado, complementando, assim, a informação geocientífica com 

dados econômicos. 
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 Graças a um extensivo trabalho de revisão e re-interpretação, a CPRM pôde 

integrar perfeitamente as informações geológicas do acervo de dados anteriores a 

1980 com os novos dados e mapas geológicos, geofísicos e geoquímicos, obtidos 

nas duas últimas décadas, recolhidos de vários trabalhos publicados, relatórios 

técnicos, dissertações e teses universitárias, sendo os mesmos cuidadosamente 

detalhados e referenciados (CPRM, 2001). A CPRM, desse modo, possibilitou 

subsidiar o planejamento de ações governamentais e da iniciativa privada no setor 

mineral e nos setores da construção civil, da gestão territorial, da implantação de 

indústrias, do uso da água subterrânea, da agricultura e irrigação. 

 O mapa geológico e de recursos minerais foram digitalizados no escritório da 

CPRM no Recife, sendo disponibilizados em forma impressa ou digital (CD-ROM).  

O sistema desenvolvido pela CPRM permite atualização periódica, com inclusão de 

novos dados geocientíficos que motivem avanços na cartografia geológica. Consta 

no mesmo, além dos dados para confecção de SIGs, o relatório do levantamento. 

 Segundo CPRM (2001) a base cartográfica do Estado, escala 1:500.000, foi 

obtida a partir da base do IBGE de 1997, na escala 1:2.500.000, atualizada em 

termos de estradas, cidades e povoados, dados estes obtidos do Mapa de Sistemas 

de Transportes, na escala 1:750.000, editado pelo Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagens (DNER), em 1994. 

 O Novo Mapa Geológico do Estado de Pernambuco foi elaborado em escala 

de 1:500.000 em Projeção Policônica, utilizando o Meridiano 54º como Central no 

Datum SAD 69 (South American Datum de 1969), tendo 2001 como ano de 

referência.  Os limites estaduais foram extraídos do arquivo digital do mapa do 

Estado de Pernambuco, elaborado pelo IBGE, na escala 1:2.500.000, em 1998 

(CPRM, 2001). 

 As cartas derivadas de suscetibilidade de ocorrência de solos colapsíveis e 

expansivos, baseadas na Geologia, para o Estado de Pernambuco, foram 

confeccionadas para a presente pesquisa a partir deste ultimo trabalho. 
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 A representação das unidades de mapeamento disponível no mapa geológico 

(CPRM, 2001) registra uma determinada litologia (rocha cristalina, rocha sedimentar 

ou sedimento), indistintamente de seu solo residual.  Desse modo, o polígono que 

representa a unidade pode incluir tanto as áreas onde a rocha se encontra alterada 

e capeada pelo solo residual, como aquelas onde a rocha encontra-se exposta ou 

aflorante. Esse aspecto constitui uma limitação quanto ao uso da informação 

geológica (no caso a litologia) na geração do Mapa de Suscetibilidade à Expansão e 

Colapso de Solos do Estado de Pernambuco. Por conseguinte, a atribuição de 

suscetibilidade assume um caráter projetivo, calcado nos tipos de solos passíveis de 

serem gerados por esses materiais de origem. 

6.2. METODOLOGIA DAS CARTAS DERIVADAS DA GEOLOGIA 

6.2.1. PREPARAÇÃO DAS BASES 

 O levantamento geológico do Estado de Pernambuco (CPRM, 2001) 

disponibiliza seus arquivos para uso em ARCVIEW.  Diferentemente do 

levantamento pedológico, o banco de dados de sua legenda geral, está associado 

ao shapefile, sendo diretamente utilizado para montagem da tabela critério. Nesta 

última, além das informações da legenda das unidades geológicas, foi necessário 

criar um campo exclusivamente para as siglas das unidades de mapeamento.  

Outros dois campos foram criados para comportar as informações utilizadas no 

processo de classificação da suscetibilidade, geradas por ALHEIROS (2003), 

referentes à unidade litoestratigráfica e mineralogia dominante e secundária das 

unidades de mapeamento. Finalmente, mais dois campos foram criados para incluir 

as suscetibilidades à expansão e ao colapso. 

6.2.2. CRITÉRIO DE SUSCETIBILIDADE 

 A litologia é o condicionante geológico de maior importância para os 

processos de expansão e colapso dos solos, juntamente com as condições de 
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saturação e a natureza dos produtos gerados pelo intemperismo (solos residuais) a 

partir das unidades litológicas. 

 A expansão e o colapso são fenômenos inerentes aos materiais 

inconsolidados, podendo ocorrer em solos residuais ou sedimentares.  Assim, 

poucas litologias (unidades litológicas) apresentarão pela sua própria natureza, 

condições para ocorrência de expansão ou colapso.  De fato, a grande maioria das 

unidades litológicas, sedimentares ou cristalinas, é suscetível apenas, quando sobre 

elas se desenvolvem, através do intemperismo, os respectivos solos e estes, por 

sua vez, trazem na sua composição mineralógica e nas suas características 

texturais primárias, os requisitos condicionadores desses fenômenos (ALHEIROS, 

2003).

 Neste trabalho, considerando ser o material de origem o fator de formação 

dos solos responsável pela mineralogia, enquanto que o clima controla sua 

maturidade e profundidade, as unidades geológicas tiveram sua suscetibilidade 

classificada de acordo com os seguintes aspectos (ALHEIROS, 2003): 

 mineralogia, ambiente de sedimentação e textura, no caso dos sedimentos; e 

 composição mineralógica primária e prováveis produtos de intemperismo, no 

caso das rochas cristalinas. 

 Para ALHEIROS (2003) a partir destes princípios básicos os sedimentos e 

rochas sedimentares argilosas, formadas em ambientes marinhos, foram agrupadas 

como potencialmente expansivas (Tabela VI.1), enquanto as rochas e sedimentos 

arenosos formados em ambientes continentais, foram agrupadas como 

potencialmente colapsíveis (Tabela VI.2). Por outro lado, as rochas cristalinas ricas 

em feldspatos, micas e minerais ferromagnesianos, (produtoras de solos mais 

argilosos sob condições climáticas favoráveis), indicam maior potencial para 

expansão (Tabela VI.1), enquanto aquelas mais quartzosas, ricas em minerais 

félsicos (associadas a solos mais arenosos, sob condições de baixa pluviosidade), 

apontam para um maior potencial de colapso (Tabela VI.2). Os elementos 

geológicos com propriedades intermediárias foram considerados com suscetibilidade 

média em ambos os casos (ver Item 3.9.1.3). 
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Tabela VI.1 – Metodologia de classificação da suscetibilidade à expansão 

(ALHEIROS, 2003). 

SUSCETIBILIDADE ROCHAS 
CRISTALINAS 

ROCHAS 
SEDIMENTARES SEDIMENTOS 

ALTO 
rochas máficas; 

micaxistos; rochas 
carbonáticas 

argilitos; folhelhos; 
calcários marinhos argilas 

MÉDIO rochas intermediárias; arcósios; siltitos e 
arenitos calcíferos 

sedimentos areno-
argilosos 

BAIXO rochas ricas em 
quartzo; quartzitos 

arenitos quartzosos; 
areias quartzosas; 
matéria orgânica; 

turfas 

Tabela VI.2 – Metodologia de classificação da suscetibilidade ao colapso 

(ALHEIROS, 2003).  

SUSCETIBILIDADE ROCHAS 
CRISTALINAS 

ROCHAS 
SEDIMENTARES SEDIMENTOS 

ALTA rochas ricas em 
quartzo; quartzitos 

arenitos quartzosos; areias quartzosas 

MÉDIA rochas intermediárias; arcósios; siltitos e 
arenitos calcíferos 

sedimentos areno-
argilosos 

BAIXA 
rochas máficas; 

micaxistos; rochas 
carbonáticas 

argilitos; folhelhos; 
calcários marinhos 

argilas; 
matéria orgânica; 

turfas 

6.2.3. SUSCETIBILIDADE DAS UNIDADES GEOLÓGICAS DE PERNAMBUCO 

 O subsolo pernambucano é formado, dominantemente, por rochas 

precambrianas, que ocupam cerca de 90% do território do Estado, recobertas, em 

menor proporção, por bacias sedimentares paleo/mesozóicas interiores e por bacias 

litorâneas meso/cenozóicas.  A extensiva ocorrência de rochas cristalinas ígneas e 

metamórficas de idade pré-cambriana é palco de desenvolvimento com maior ou 

menor intensidade de solo residual a depender da ação dos fatores pedogenéticos, 

podendo ser localmente capeadas por depósitos sedimentares. 

 As informações referentes às unidades geológicas, adiante mencionadas, 

basearam-se nos trabalhos de VASCONCELOS (2001) e ALHEIROS (2003). 
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6.2.3.1. UNIDADES CRISTALINAS 

 Na área de ocorrência do embasamento cristalino, as associações de rochas, 

as propriedades colapsíveis ou expansivas são apenas indicativas, tendo em vista 

que uma mesma litologia, sob diferentes condições climáticas e morfológicas, pode 

produzir diferentes tipos de solos. As unidades litoestratigráficas que constituem o 

embasamento cristalino agregadas por período geológico constam da Tabela VI.3. 

 Os complexos metamórficos paraderivados Surubim, Caroalina, Irajaí e 

Riacho da Barreira; bem como as rochas metamórficas xistosas do Grupo 

Cachoeirinha e Complexo Casa Nova do Neoproterozóico; os complexos 

metamórficos Barro e Serrote da Batateira, do Paleoproterozóico; e as rochas do 

Complexo Rio Salitre e o Complexo Riacho Seco do Arqueano, ricas em quartzo 

xistos, micaxistos, paragnaisses, calcissilicáticas e filossilicatos (clorita, biotita, 

muscovita etc.) foram considerados potencialmente expansivas, embora em mais 

baixo grau e com baixa suscetibilidade de colapso. 

 As rochas dos complexos granitóides do Neoproterozóico/Cambriano, as 

Suítes Magmáticas e metagranitóides indiscriminados do Neoproterozóico, as 

Rochas Metaplutônicas do Mesoproterozóico, os Metagranitóides Intrusivos e os 

Complexos Floresta, Parnamirim e metaplutônico do Paleoproterozóico, bem como 

os corpos graníticos encaixados de modo disperso em todo o embasamento 

cristalino, foram considerados como potencialmente colapsíveis, em virtude do seu 

alto conteúdo em minerais félsicos, que sob as condições do intemperismo regional, 

produzem solos predominantemente arenosos a líticos. 

 Os Complexos Metamórficos de Alto Grau do Mesoproterozóico: Vertentes, 

Sertânia, Salgueiro-Riacho Gravatá, Lagoa das Contendas, São Caetano, Cabrobó, 

Belém do São Francisco, Santa Filomena e Monte Orebe, bem como as rochas do 

Complexo Gnáissico migmatítico indiscriminado e os Complexos Tanque Novo do 

Paleoproterozóico e Gnáissico-Migmatítico do Arqueano, também ricas em minerais 

félsicos (quartzo e feldspatos), foram considerados potencialmente colapsíveis, 

embora num grau mais baixo, tendo em vista sua maior velocidade de 
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intemperização, devido à estrutura comumente bandada a laminada dos gnaisses e 

dos micaxistos associados a essas litologias. 

Tabela VI.3 – Unidades litoestratigráficas que constituem o embasamento cristalino 

do Estado de Pernambuco (CPRM, 2001). 

IDADE UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 
Neoproterozóico/
Cambriano Sienitos/Gabrodioritos/Granitos/Granodioritos/Monzonitos. 

Suítes Magmáticas (granitos, sienitos, monzonitos e granodioritos); 
ortognaisses de composição granodiorítica a tonalítica e metagranitóides 
indiscriminados. 
Complexos metamórficos paraderivados: Surubim, Caroalina, Irajaí e Riacho da 
Barreira (gnaisses, xistos, calcários e metavulcanoclásticas). Neoproterozóico 

Grupo Cachoeirinha e Complexo Casa Nova (filitos, xistos, metagrauvacas e 
quartzitos). 

Rochas Metaplutônicas (ortognaisses graníticos a tonalíticos, 
metamonzogranitos, quartzosienitos e metagabros). 

Mesoproterozóico Complexos Metamórficos de Alto Grau: Vertentes, Sertânia, Salgueiro-Riacho 
Gravatá, Lagoa das Contendas, São Caetano, Cabrobó, Belém do São 
Francisco, Santa Filomena e Monte Orebe (orto e para gnaisses, migmatitos, 
xistos, calcários, metavulcano-clásticas, quartzitos). 
Metagranitóides Intrusivos (ortognaisses de composição monzo a sienogranitos, 
metagranodioritos, metagranitos). 
Complexos Gnáissico migmatíticos indiscriminados (ortognaisses de 
composição granítica a tonalítica). 

Paleoproterozóico 

Complexos metamórficos: Barro (xistos, paragnaisses, calcários); Floresta, 
Parnamirim e metaplutônico (ortognaisses tonalíticos e granodioríticos). 

Arqueano a 
Paleoproterozóico 

Complexo Tanque Novo (paragnaisses e migmatitos); Complexo Serrote da 
Batateira (quartzo xistos, micaxistos e calcissilicáticas). 
Complexo Rio Salitre (filitos, micaxistos e quartzitos); Complexo Riacho Seco 
(metaplutônicas tonalíticas a graníticas; xistos e calcários em menor proporção).Arqueano 
Complexo Gnáissico Migmatítico (ortognaisses tonalíticos a graníticos). 

6.2.3.2. UNIDADES SEDIMENTARES 

 Os depósitos sedimentares pertencem, principalmente, à Bacia Pernambuco-

Paraíba, situada na faixa costeira, à Bacia do Jatobá, na porção centro-sul, 

limitando-se com o Estado de Alagoas; e à Bacia do Araripe, no extremo noroeste 

de Pernambuco, prosseguindo em direção ao Estado do Ceará (Tabela VI.4). Além 

dessas grandes bacias sedimentares, encontram-se na parte centro-norte, pequenas 

bacias intercorrelacionadas, nas imediações dos municípios de Cedro, S. José do 

Belmonte, Mirandiba, Tupanaci, Betânia e Afogados da Ingazeira.   
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Tabela VI.4. - Principais unidades litoestratigráficas sedimentares. 

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS IDADE 
BACIA PE-PB BACIA DO JATOBÁ BACIA DO ARARIPE 

Quaternário Aluviões, sedimentos 
costeiros Aluviões Aluviões 

Terciário/ 
Quaternário 

Sedimentos areno-
silte-argilosos 

coberturas arenosas  
Fm. Barreiras   

Unidade Fátima   

C
en

oz
ói

co
 

Terciário 
Fm. Maria Farinha   

Fm. Gramame   Cretáceo Superior 
Fm. Beberibe   
Fm. Algodoais   

Fm. Ipojuca   
Fm. Estiva   
Fm. Cabo   

 Fm. Exu Fm. Exu 
 Fm. Santana Fm. Santana 
 Fm. Marizal  
 Fm. S. Sebastião  
 Fm. Ilhas  

Cretáceo 
Inferior

 Fm. Candeias  
 Fm. Missão Velha Fm. Cariri 
  Fm. Brejo Santo 
 Fm. Sergi  

M
es

oz
ói

co
 

Jurássico 

 Fm. Aliança  
 Fm. Inajá  
 Fm. Tacaratu  

P
al

eo
 

zó
ic

o Siluriano/ 
Devoniano 

 Fm. Mauriti  
NOTA: Fm. Significa Formação. 

6.2.3.2.1. Bacia Pernambuco-Paraíba 

 A Bacia Pernambuco-Paraíba, iniciada com a abertura do Oceano Atlântico 

Sul há cerca de 100 milhões de anos (Cretáceo Inferior) e encerrada no Terciário 

Inferior, apresenta um desenvolvimento que alterna condições continentais e 

marinhas de sedimentação, sob um regime tectônico inicialmente ativo (abertura 

oceânica).  Nessa Bacia, a Formação Cabo, constituída por arenitos feldspáticos, as 

formações Estiva, Gramame e Maria Farinha, por margas e calcários e a Formação 

Ipojuca, por rochas vulcânicas, foram consideradas como potencialmente 

expansivas por desenvolverem, todas elas, solos argilosos. 
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 A Formação Beberibe, onde predominam areias quartzosas, foi parcialmente 

considerada potencialmente colapsível. Tendo em vista as características mais 

marinhas de sua porção superior, onde são comuns intercalações carbonáticas, 

essa unidade apresenta-se em parte, também como potencialmente expansiva.  

Estudos em detalhe na encosta entre a fábrica Continental e a PE-18, em Paratibe, 

mostraram que o solo formado nessas camadas mais superiores pode apresentar 

argilas expansivas, associadas às intercalações calcárias (ALHEIROS, 2003).  

6.2.3.2.2. Bacia do Araripe 

 A Bacia do Araripe, alterna condições ambientais continentais e marinhas, 

respectivamente representadas pelas formações Cariri e Brejo Santo. Seguem-se os 

depósitos de mar restrito ou golfo, (Formação Santana) e por último os ambientes 

francamente continentais (Formação Exu). 

 A Formação Cariri, formada por arenito grosseiro a conglomerático, indica 

condições continentais, fluviais de alta energia, tendo sido considerada como 

potencialmente colapsível. A Formação Brejo Santo, dado o seu conteúdo de 

argilitos calcíferos e margas, foi classificada como potencialmente expansiva, bem 

como a Formação Santana, que é constituída por folhelhos, margas, siltitos e gipsita 

e desenvolvida em condições marinhas de plataforma rasa, com baixa circulação 

oceânica, foi também considerada potencialmente expansiva. Por outro lado, a 

Formação Exu desenvolvida sob forte influência continental, apresenta um domínio 

de texturas arenosas, que lhe conferem um maior potencial para colapsividade. 

6.2.3.2.3. Bacia do Jatobá 

 A Bacia do Jatobá é constituída por sedimentos arenosos de origem fluvial 

(Formações Tacaratu, Sergí, Marizal e Exu), sedimentos pelíticos de origem lacustre 

(Formações Inajá e Aliança) e sedimentos pelíticos e carbonáticos de ambiente 

transicional a marinho (Formações Candeias, Ilhas, S. Sebastião e Santana). 
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 De acordo com os critérios adotados, as formações Tacaratu, Sergi, Marizal e 

Exu, formadas em ambientes continentais, com forte dominância de texturas 

arenosas foram consideradas potencialmente colapsíveis; as demais formações 

lacustres e as transicionais a marinhas, originadas em ambientes de baixa energia e 

com alto conteúdo de argilas, foram consideradas potencialmente expansivas, sendo 

que a Formação Ilhas, dado o seu conteúdo de areias, deverá apresentar-se com 

menor potencialidade de expansão. 

6.2.3.2.4. Pequenas Bacias Cretáceas 

 Os depósitos que constituem estas bacias residuais são dominantemente da 

Formação Tacaratu (comportamento potencialmente colapsível) com ocorrências 

restritas nas formações Aliança e Brejo Santo (potencialmente expansivas). 

6.2.3.2.5. Coberturas Cenozóicas 

 Coberturas sedimentares arenosas que se distribuem de modo irregular, 

ocorrendo de modo restrito e sem associação direta com as Bacias, foram 

consideradas potencialmente colapsíveis. A Formação Barreiras representa a parte 

mais oriental dessas coberturas e mostra propriedades diferenciadas nas áreas mais 

próximas ao litoral, tendo sido considerada potencialmente expansiva, na área onde 

ocorre com maior concentração de argilas e potencialmente colapsível, onde 

dominam os sedimentos arenosos fluviais.  

6.2.3.2.6. Sedimentos da Planície Costeira 

 Os sedimentos da planície costeira, como os estuarinos e de praias, não têm 

mostrado evidências de expansão ou colapso, razão pela qual foram classificados 

indiferenciadamente como sendo de baixa suscetibilidade à expansão e ao colapso. 
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6.2.4. GERAÇÃO DA TABELA DE CRITERIO E CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES 

DE MAPEAMENTO 

 Na Geologia devido à dificuldade de se generalizar a avaliação da 

suscetibilidade por classes geológicas e o menor número de unidades de 

mapeamento, em relação à Pedologia, a classificação da suscetibilidade foi feita 

direta e particularmente para cada unidade de mapeamento.  Do Apêndice II consta 

a Tabela Critério composta pela legenda geral completa (CPRM, 2001), as siglas 

das unidades de mapeamento, as informações adicionais e a suscetibilidade à 

expansão e ao colapso de cada uma delas (ALHEIROS, 2003). 

 A Tabela Critério é necessária para classificação de todos os polígonos que 

compõem o mosaico do levantamento geológico (1860 registros), a partir das 

informações e suscetibilidades avaliadas para cada unidades de mapeamento (110 

unidades) utilizando suas respectivas siglas como parâmetro classificatório, através 

da função “join” à semelhança da metodologia descrita no Item 5.3.5.  Deste modo 

associando as informações da Tabela Critério com o banco de dados referente à 

Geologia do Estado foi possível criar as cartas derivadas de suscetibilidade à 

expansão e ao colapso dos solos à partir do mapa fundamental de Geologia. 

6.3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 O mapa fundamental referente à Geologia do Estado de Pernambuco consta 

da Figura VI.1. As reproduções reduzidas das cartas derivadas de suscetibilidade à 

expansão e ao colapso, resultantes desse mapa, constituem as Figuras VI.2 e VI.3, 

respectivamente. 

 A generalização adotada no mapeamento das unidades cristalinas e 

sedimentares gera um erro intrínseco à metodologia aplicada, já que algumas áreas, 

particularmente no semi-árido do Estado, mostrarão suscetibilidade à expansão ou 

colapso para rocha cristalina aflorante. Tais áreas deveriam ser consideradas como 

de baixa suscetibilidade à expansão e ao colapso tendo em vista as condições 

desfavoráveis de desenvolvimento de solo em regiões semi-áridas e áridas, porem a 

falta da delimitação das mesmas impossibilitou sua correta classificação.  
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 As distribuições relativas das áreas com distintos graus de suscetibilidade à 

expansão e ao colapso evidenciam que, para a metodologia adotada e com base 

apenas na Geologia, Pernambuco apresenta uma maior suscetibilidade ao colapso 

dos solos, tal como pode ser constatado na Figura VI.4. 

Figura VI.4 - Percentuais em área do Estado de Pernambuco das unidades de 

suscetibilidade à expansão e colapso dos solos, com base na Geologia. 

6.4. VERIFICAÇÃO DA METODOLOGIA  

 De posse das cartas derivadas de zoneamento de suscetibilidade, foi possível 

avaliar a metodologia, com base nos registros reunidos por FERREIRA (2003), 

seguindo a mesma proposta apresentada para Climatologia e Pedologia (ver Item 

4.7).

 As Tabelas VI.5 e VI.6 mostram a relação de locais de ocorrência e o 

correspondente valor da suscetibilidade prevista pela metodologia proposta neste 

trabalho. 

EXPANSÃO COM BASE NA GEOLOGIA

46,6%
49,2%

1,9%1,5%
0,8%

COLAPSO COM BASE NA GEOLOGIA

0,8%
1,5%

28,7%

39,0%

30,0%

ALTA

MÉDIA

BAIXA

ÁGUA

NÃO MAPEADA
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Tabela VI.5 – Geologia: Ocorrência de expansão versus suscetibilidade prevista. 

POSTO MUNICIPIO LAT. LON. GEOLOGIA SUSCETIBILIDADE 

21 Olinda -7,99 -34,85 Qi MÉDIA 
4 Afrânio -8,56 -40,95 Mmo4 BAIXA 
24 Petrolina -9,32 -40,36 Agm BAIXA 
7 Cedro -7,76 -39,21 SDm BAIXA 
8 Cabrobó -8,50 -39,28 Mbf MÉDIA 
9 Salgueiro -8,19 -39,12 Nrb1 ALTA 
25 Floresta -8,53 -38,29 Mic MÉDIA 
13 Serra Talhada -7,93 -38,28  S/ INFORMAÇÃO 
11 Petrolândia -8,96 -38,19 Ja MÉDIA 
14 Inajá -8,87 -37,82 Kd ALTA 
15 Ibimirim -8,53 -37,53 Ja MÉDIA 
16 Carnaúba -7,80 -37,80 MY2b BAIXA 
19 Igarassu -7,83 -34,85 Kg ALTA 
20 Paulista -7,95 -34,86 Kb BAIXA 
22 Recife -8,04 -34,90 Qhe BAIXA 
23 Cabo -8,27 -35,05 Qha MÉDIA 

Tabela VI.6 – Geologia: Ocorrência de colapso versus suscetibilidade prevista. 

POSTO MUNICIPIO LAT. LON. GEOLOGIA SUSCETIBILIDADE 

12 Petrolândia -8,93 -38,26 TQc ALTA 
10 Petrolândia -8,96 -38,25 TQc ALTA 
5 Sta. Maria da Boa Vista -8,62 -39,71 Mcb2 MÉDIA 
6 Sta. Maria da Boa Vista -8,56 -39,68 Mcb2 MÉDIA 
16 Carnaúba -7,80 -37,80 MY2b ALTA 
18 Gravatá -8,18 -35,60 Mve BAIXA 
22 Recife -8,04 -34,90 Qhe MÉDIA 
17 Arcoverde -8,43 -37,03 Mbf MÉDIA 
1 Petrolina -9,37 -40,53 Agm ALTA 
2 Petrolina -9,12 -40,30 NcN2 BAIXA 
3 Petrolina -9,40 -40,50 Agm ALTA 
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CAPÍTULO VII 

COMPARTIMENTAÇÃO FINAL, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Descreve-se aqui a metodologia de confecção da carta interpretativa de 

suscetibilidade à expansão e colapso a partir das cartas derivadas, apresentadas 

quando da análise dos aspectos climatológicos, pedológicos e geológicos (Capítulos 

IV, V e VI, respectivamente).  Constam ainda deste capítulo as análises 

comparativas dos resultados obtidos com as cartas derivadas e, finalmente, a 

apresentação e análise dos resultados das cartas interpretativas. 

7.1. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: JUNÇÃO DAS CARTAS 

DERIVADAS 

 Para se obter a suscetibilidade resultante (quanto à expansão e ao colapso), 

decorrente da avaliação conjunta dos condicionantes climatológico, pedológico e 

geológico, no sentido de sintetizar as informações advindas das correspondentes 

cartas derivadas, aplicou-se a função “union” do ARCVIEW, primeiramente com as 

cartas derivadas dos mapas fundamentais climatológicos e pedológicos.  A função 

permite que as informações inerentes a cada polígono (feições geográficas e dados 

associados) sejam somadas, gerando uma terceira carta com todas as informações 

contidas nas duas anteriores.  Posteriormente, o resultado dessa soma foi utilizado, 

através da mesma função “union”, para incorporar as informações provenientes da 

carta derivada geológica. 

 A base de dados referentes a carta derivada climatológica apresentou 338 

registros, a pedológica 4925 e a geológica 1860. Vale lembrar que cada registro se 

refere a um polígono cartografado.  A carta resultante, após os dois processos de 

união apresentou exatos 16.626 polígonos com os dados climatológicos, 

pedológicos e geológicos, bem como as informações sobre a suscetibilidade 

referente a cada condicionante.  Sem o auxilio de ferramentas computacionais, 

especificamente de geoprocessamento, a análise conjunta das suscetibilidades 
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(provenientes das cartas derivadas para cada polígono cartografado) e a criação do 

correspondente bando de dados, seria tarefa lenta e de fácil inclusão de erros. 

 Com o banco de dados gerado criou-se uma função, no EXCEL, para a 

análise das suscetibilidades.  De modo semelhante ao método ponderado, utilizado 

na Pedologia (Item 5.3.4.4), o cálculo da suscetibilidade resultante, advinda da 

combinação das suscetibilidades por condicionantes, admitiu valor 3 para níveis 

altos, 2 para níveis médios e 1 para níveis baixos.  Após este cálculo houve, também 

aqui, a necessidade de retornar a um nível de suscetibilidade a partir do valor 

numérico obtido.  Utilizou-se, para tanto, os mesmos intervalos vistos no referido 

Item, tal como mostra a Figura VII.1. 

Figura VII.1 - Intervalos numéricos correspondentes ao nível de suscetibilidade 

resultante. 

 A comparação dos percentuais de ocorrência em área de cada grau de 

suscetibilidade por condicionante e, ainda, os resultados obtidos na análise conjunta 

(suscetibilidade resultante) podem ser vistos, para expansão e para colapso, nas 

Figuras VII.2 e VII.3, respectivamente (resultado da composição das Figuras IV.9, 

V.8 e VI.5). Analisando, agora de forma associada, a suscetibilidade alta e média, 

verifica-se que o condicionante climatológico, com base nos critérios adotados, tem 

uma contribuição significativa na suscetibilidade à expansão e ao colapso, 

correspondendo a 90,2% da área estudada, enquanto que na pedologia para 

expansão corresponde a 36,8% e para colapso 37,3% e na geologia a expansão tem 

contribuição de 48,5% e o colapso de 58,7%.  Considerando a mesma ponderação 

para os três condicionantes nota-se que 81,5% e 90,7% das áreas estudas tem 

suscetibilidade alta e média para expansão e colapso, respectivamente.  Em um 

primeiro momento, a média aritmética dos valores referentes aos níveis de 

suscetibilidade, considerando iguais as contribuições dos três condicionantes  
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evidenciou uma exagerada ocorrência de áreas com elevada susceptibilidade à 

expansão e ao colapso. 
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Figura VII.2 - Suscetibilidade à expansão avaliada por condicionante e 

suscetibilidade resultante. 
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Figura VII.3 - Suscetibilidade ao colapso avaliada por condicionante e suscetibilidade 

resultante. 
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 A severidade dos resultados inicialmente obtidos tem sua provável origem no 

fato da classificação climática da maior parte do Estado de Pernambuco mudar com 

o tempo, em função da quantidade de chuva de cada ano. Áreas semi-áridas, por 

exemplo, podem se tornar sub-úmidas em anos muito chuvosos e vice-versa. 

Evidentemente, o índice hídrico baseado em totais pluviométricos médios não pode 

refletir essa variabilidade climática. 

Para contornar esse impasse haviam três alternativas: 

1. ponderar a contribuição da climatologia no cálculo da suscetibilidade resultante; 

2. procurar dissociar a avaliação da sucetibilidade da classificação dos tipos 

climatológicos e ajustá-la a outros limites do índice hídrico (Ih), a partir de estudos 

geotécnico-climatológicos mais detalhados; 

3. ponderar o efeito dos condicionantes Clima e Geologia especificamente para cada 

classe taxonômica. 

As duas últimas hipóteses foram deixadas para futuras pesquisas, por não 

haver tempo hábil à execução de investigações tão detalhadas e por não existirem 

informações geotécnicas, em quantidade suficiente, de locais que apresentem ou 

não solos expansivos e colapsíveis no Estado, requeridas pela hipótese 3.  Assim 

sendo, foi adotada a primeira alternativa (1) para o recálculo da suscetibilidade 

resultante. 

 O estudo da ponderação da suscetibilidade, referente à climatologia, utilizou 

os pesos 0,75; 0,50; 0,25 e 0 sempre mantendo peso 1 para a Pedologia e a 

Geologia. O peso zero representa a não utilização do condicionante climatológico.  

As Figuras VII.4 e VII.5 mostram as variações dos percentuais, em área, 

correspondente aos três níveis de suscetibilidade, utilizando essas diferentes 

ponderações. Os percentuais indicados para os niveis de suscetibilidade foram 

avaliados tomando por base a área resultante da união das cartas derivadas, 

denominada aqui Área Estudada, que será comparada com a área do Estado (IBGE, 

2004) no Ítem 7.2.1. 

 As ponderações de 0,75; 0,50 e 0,25 praticamente forneceram os mesmos 

resultados para os diferentes níveis de suscetibilidade à expansão e ao colapso. A 
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Climatologia como fator influente na origem e formação dos solos foi considerada de 

forma indireta e comitantemente ao se avaliar as suscetibilidades provenientes dos 

outros dois condicionantes (pedológico e geológico). Sendo assim, o mapa 

climatológico utilizado, além da informação da Climatologia de origem e formação do 

solo, contribuiu mais com o caráter deflagrador do condicionante. Mostrando áreas 

onde o déficit hídrico é mais acentuado e áreas onde não se apresentam estações 

contrastadas.  Dados experimentais mostram que os solos podem ser 

potencialmente expansivos ou colapsíveis, sendo o clima um dos fatores que 

condiciona o início dos processos de variação de volume. 

 Levando em consideração a abordagem descrita, o conseqüente desacordo 

da realidade dos resultados extremos (ponderação 1 e 0 para o condicionante 

climatológico) e, ainda, os resultados praticamente iguais obtidos com as 

ponderações de 0,75; 0,50 e 0,25, adotou-se, finalmente, o uso da ponderação da 

Climatologia em 0,75 para elaboração das cartas interpretativas. 
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Figuras VII.5 - Estudo da ponderação do condicionante climatológico na avaliação 

da suscetibilidade ao colapso. 

7.2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

7.2.1. CARTAS DE SUSCETIBILIDADE À EXPANSÃO E AO COLAPSO DOS 

SOLOS DE PERNAMBUCO 

 As Cartas Interpretativas de Suscetibilidade à Expansão e ao Colapso dos 

Solos são apresentadas nas Figuras VII.6. e VII.7, respectivamente. 

 Houve a necessidade de se comparar o que denominou-se aqui de Área 

Estudada com a área do Estado fornecida pelo IBGE (2004).  Como mencionado 

anteriormente a Área Estudada é a área resultante da união dos mapas 

fundamentais, ou seja, da união dos mapas geológicos e pedológicos (com as áreas 

referentes aos corpos d’água).  O mapa climatológico possue o mesmo contorno dos 

solos do mapa pedológico não influenciando no calculo da área da união.  Ao 

comparar estas áreas (Tabela VII.1), observa-se, naturalmente, que a Área 

Estudada é maior que a área fornecida pelo IBGE (2004).  Porem é importante 
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lembrar que as áreas fornecidas pelos levantamentos pedológicos e geológicos 

diferem, bem como seus contornos e, ainda, que ao se avaliar a área da intercessão 

dos mapas pedológicos e geológicos (ou seja a área possível de avaliação da 

suscetibilidade pelos três condicionantes) mais as áreas urbanas e sem os corpor 

d’água chega-se a um valor próximo ao referido pelo IBGE (2004)  

Tabela VII.1 – Comparação das áreas dos mapas fundamentais e da carta 

interpretativa com a área de Pernambuco (IBGE, 2004). 

Fonte Área (Km2) Observações 

IBGE (2004) 98.311,616 Fornecida pelo site para o Estado de Pernambuco 
CPRM (2001) 98.938,000 Fornecida pelo relatório que acompanha o levantamento 

EMBRAPA (2001) 99.802,606 Calculada no Levantamento pedológico  
sem considerar corpos d’água 

Área Estudada 102.190,935 Área compreendida pela união das cartas derivadas da 
Geologia e Pedologia, mais os corpos d’água 

Cartas 
Interpretativas 98.387,176 Áreas de interceção entre as cartas derivadas utilizadas, 

 mais áreas urbanas, menos os corpos d’água 

Não ocorreram erros de compatibilização expressivos na junção das cartas 

derivadas climatológicas e pedológicas pelo fato da carta climatológica ter utilizado o 

mesmo contorno do Estado de Pernambuco advindo do ZAPE.  Devido às 

diferenças de contorno entre a carta geológica e as demais, nas áreas próximas aos 

limites do Estado, a suscetibilidade não pode ser avaliada, ora por falta de 

informação climatológica e pedológica, ora por falta de informação geológica.  O erro 

de compatibilização das bases comprometeu a análise em apenas 1,8% da Área 

Estudada. Acrescentam-se a estas áreas, impossibilitadas de avaliação da 

suscetibilidade resultante, 0,3% referente às áreas urbanas com falta de informação 

pedológica.  Por outro lado, cerca de 1,5% da Área Estudada correspondem aos 

corpos d’água.  O produto final, portanto, permite obter informações sobre os três 

condicionantes analisados para 96,4% da Área Estudada. 

 A suscetibilidade de ocorrência de solos expansivos no Estado de 

Pernambuco, segundo a metodologia escolhida neste trabalho, mostrou-se alta em 

12,5% da área do Estado; 38,7% média e 45,2% baixa.  A parcela restante referente 

a 3,6% da Área Estudada corresponde, como mencionado anteriormente, às áreas 

comprometidas pela pequena diferença dos limites estaduais, à falta de informação 
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pedológica nas manchas urbanas mapeadas pelo ZAPE e a corpos d’água

delimitados nos levantamentos.  Esta carta mostra que, em pouco mais da metade 

do território do Estado de Pernambuco, os estudos dos solos quanto à 

suscetibilidade de ocorrência de danos provocados por expansão são 

indispensáveis. 

 Quanto ao colapso, o Estado apresentou uma suscetibilidade de ocorrência 

alta em 13% do seu território, média em 49,8% e baixa em 33,6%.  Como 

mencionado no parágrafo anterior, as áreas impossibilitadas de avaliação 

contabilizaram 3,6% da Área Estudada.  Avaliando a soma das áreas de alta e 

média suscetibilidade, a maior necessidade de se estudar o potencial de colapso 

dos solos, antes de se projetar as fundações das obras civis, se faz presente em 

aproximadamente 62,8% do território do Estado. 

 Apesar do detalhamento obtido com mapas fundamentais em escalas 

maiores, as cartas de suscetibilidade à expansão e colapso dos solos no Estado de 

Pernambuco, apresentadas neste trabalho, se mostraram geograficamente 

semelhantes em relação ao trabalho de VASCONCELOS (2001), fato refletido nos 

percentuais de área de ocorrência das unidades de suscetibilidade semelhantes 

(mostrados comparativamente na Tabela VII.2). 

Tabela VII.2 – Percentuais da área de ocorrência das unidades de suscetibilidade  

obtidos neste trabalho e por VASCONCELOS (2001) para fins de comparação. 

VASCONCELOS (2001) AUTOR SUSCETIBILIDADE 
EXPANSÃO COLAPSO EXPANSÃO COLAPSO 

ALTA 15 11 12,5 13,0 
MÉDIA 50 50 38,7 49,8 
BAIXA 35 39 45,2 33,6 

 A Tabela VII.3 compara algumas características das cartas interpretativas 

obtidas neste trabalho com as apresentadas por HART (1976), no Colorado e por 

AYALA et al (1986), na Espanha.  Destacam-se os campos: área mapeada, 

condicionantes, meio de apresentação, níveis de suscetibilidade estabelecidos, 

padrão cromático utilizado, isenções do critério, universo ensaiado e 

particularidades. 
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Tabela VII.3 - Comparação das cartas interpretativas apresentadas por HART (1974) 

e AYALA et al. (1986) com a obtida neste trabalho. 

HART (1974) AYALA et al. (1986) AUTOR 

Local mapeado Colorado Espanha Pernambuco 

Área 21.000 Km2 505.992 Km2 98.312 Km2

Escala 1:100.000 1:1.000.000 1:600.000 

Processos expansão expansão expansão e colapso 

Condicionantes Geotécnicos 
Geológicos 

Geotécnicos 
Geológicos 

Climatológicos 

Geológico 
Pedológico  

Climatológico 

Meio de 
apresentação 

Cartografia em papel e 
relatório 

Cartografia em papel e 
relatório 

Cartografia digital em SIG e 
relatório 

Níveis de 
suscetibilidades 

estabelecidos 

Muito alto 
Alto 

Moderado 
Baixo 

Alto a muito alto 
Moderado a alto 

Baixo a moderado 
Nulo a baixo 

Alto 
Médio 
Baixo 

Padrão 
cromático 

Vermelho 
Laranja escuro 
Laranja claro 

Amarelo 

Vermelho 
Laranja 
Amarelo 
Verde 

Vermelho 
Laranja 
Amarelo 

Isenções de 
critério Depósitos de areia e silte 

Formações superficiais 
Substrato não argiloso 

Áreas onde não coincidia 
levantamento pedológico 
com geológico e algumas 

áreas urbanas 

Universo 
Ensaiado 

Sem informação 
1400 ensaios de 

expansividade e 2000 
ensaios plasticidade 

16 locais de investigação em 
solos expansivos e 11 em 

colapsíveis 

Peculiaridades 
O levantamento avaliou 
apenas as áreas mais 
povoadas da região 

o zoneamento não avaliou 
toda a área mapeada, 
muitos trechos sem 

informação 

Não avaliação da 
suscetibilidade em apenas 
2,1% da área avaliada por 

diferenças e particularidades 
das bases utilizadas 

Detalhe 
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 Deve-se ter em mente que o presente trabalho avalia dois processos do meio 

fisico (expansão e colapso) enquanto que os trabalhos de AYALA et al. (1986) e 

HART (1974) abordam apenas o fenomeno de expansão. Uma inovação aqui 

adotada deve-se à  vantagem do uso de SIG que oferece a possibilidade de ajustes 

e modificações na metodologia de forma mais rápida que com uso da cartografia 

convencional. 

 O uso de padrão cromático do tipo gradiente, além da propriedade de 

intensidade associada à cor, possibilita um fácil incremento do número de níveis de 

suscetibilidade discretizados, sendo considerado mais apropriado e seguro que o 

padrão semafórico (vermelho, amarelo e verde), por evitar qualquer possibilidade de 

interpretação de que áreas de baixa suscetibilidade (verdes) estão isentas de 

cuidados quanto aos fenômenos avaliados. 

 No trabalho de AYALA et al. (1986) o conjunto de locais com informações 

geotécnicas (3400) serviu de base para a metodologia utilizada.  No presente 

trabalho foi adotada uma metodologia baseada nos conhecimentos geotécnicos, 

climatológicos, pedológicos e geológicos disponíveis. Esta metodologia deve ser 

considerada como primeira estimativa do zoneamento da suscetibilidade à expansão 

e ao colapso, devendo ser confrontada e posteriormente balizada com resultados de 

campo.  Para se ter uma densidade de ensaios por área territorial semelhante ao 

trabalho de AYALA et al. (1986) seriam necessário 660 ensaios para o Estado de 

Pernambuco. 

 Comparativamente, considerando apenas as áreas geográficas e as escalas 

de trabalho adotadas, pode-se concluir que o trabalho de AYALA et al. (1986) teve

abordagem semelhante ao apresentado aqui, sendo o de HART (1974) mais 

detalhado. 

 Numa primeira aproximação de zoneamento, o uso de três níveis de 

suscetibilidade é mais adequado para hierarquização da suscetibilidade, utilizando a 

metodologia de observação relativa, haja vista o pequeno conjunto de locais cuja 

suscetibilidade (alta, média ou baixa) é conhecida. 
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 A carta interpretativa poderá ser usada de forma indicativa para uma primeira 

avaliação dos custos das obras civís.  Para tanto, deve-se localizar a área de 

execução da obra na carta através de suas coordenadas geográficas e após a 

identificação da susceptibilidade, associada à classe geotécnica, definir as 

orientações sobre ensaios de campo e laboratório indicados para uma investigação 

adequada para projeto.  Com estas informações será possível uma primeira 

avaliação do tipo e profundidade da fundação e estimativa de custos com 

investigações.  A avaliação, através da análise da carta interpretativa de 

zoneamento, nunca poderá dispensar a investigação adequada em campo e 

laboratório. 

7.2.2. VERIFICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 De igual forma como feito para cada carta derivada (Itens 4.7, 5.5 e 6.4) neste 

tópico serão confrontadas as informações reais (ocorrências em campo) com o 

resultado da metodologia proposta (carta interpretativa).  Deve-se ter em mente o 

caráter apenas indicativo desta análise, tendo em vista o reduzido conjunto de 

ocorrências disponíveis para o Estado (ver Item 4.7). 

 Antes da análise da carta interpretativa de zoneamento, é interessante 

observar a comparação dos resultados parciais (cartas derivadas), Figura VII.8. e 

VII.9. 

 Vale lembrar que estas figuras resultaram da contagem de locais de 

ocorrências por nível de suscetibilidade onde estavam inseridos.  Observa-se ainda 

que em alguns casos os locais de ocorrências estão inseridos em áreas sem 

informação ou por encontrar-se próximo ao limite do Estado (sujeito a falta de dados 

pedológicos ou geológicos) ou por estar sobre área urbana. 

 Ao confrontar as Figura VII.8. e VII.9 com as Figuras VII.2 e VII.3 confirma-se 

que o conjunto de pontos analisados não é representativo pelo reduzido número de 
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elementos e por não abrangir locais de baixa suscetibilidade, sendo ainda 

impossível distinguir, através deles, locais de média e alta suscetibilidade, a ponto 

de, o número de acertos ser praticamente proporcional ao percentual de ocorrência 

de suscetibilidades médias e altas à expansão e colapso.  Com este conjunto poder-

se-ia erroneamente pensar ser a base climatológica isoladamente a mais adequada 

para avaliação da suscetibilidade à expansão e ao colapso, sendo tal afirmação tão 

incoerente como o resultado de uma base que hipoteticamente apontasse 

suscetibilidade alta para toda a superfície do Estado.   

 Vale salientar que, devido ao pequeno número de casos, a avaliação dos 

acertos em termos percentuais não traz uma idéia completa do problema sendo 

mais adequado mostrar em termos de valores absolutos. Assim, ao verificar 9 em 10 

locais resulta num conceito mais próximo à realidade do reduzido conjunto de 

ocorrências avaliado, em comparação às análises que indicassem 90% dos locais 

de ocorrência. 
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Figura VII.9 - Número de ocorrências por unidade de suscetibilidade ao colapso para 

os temas Climatologia, Pedologia e Geologia. 

 A existência, no levantamento pedológico, de áreas não avaliadas (ilhas e 

zonas urbanas) e de regiões fronteiriças onde não há coincidência dos mapas 

geológicos e pedológicos, contribuíram para a não avaliação adequada de 4 dos 16 

pontos de ocorrência de expansão e 1 dos 11 de colapso. 

 A verificação da metodologia, analizando a carta interpretativa, não poderia 

deixar de contemplar o estudo da ponderação climatológica mostrado nas Figuras 

VII.10 e VII.11, ainda que apenas para os pesos mais representativos.  Nela, embora 

em termos indicativos, observa-se que os extremos, considerando igual ponderação 

para as cartas derivadas e desconsiderando a carta climatológica, não resultaram 

em boas avaliações.  

 Na Tabela VII.3 observa-se como a análise da suscetibilidade por 

condicionante isolado não trás resultados tão satisfatórios quanto a análise conjunta 

através da suscetibilidade resultante: a quantidade de acertos aumentou e a de 

erros diminuiu. 
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Tabela VII.4 - Análise comparativa dos acertos e erros obtidos com as cartas 

derivadas (por condicionante) e com a carta interpretativa (suscetibilidade 

resultante). 

SUSCETIBILIDADE 

MÉDIA E ALTA BAIXA 

EXPANSÃO COLAPSO EXPANSÃO COLAPSO 

CLIMATOLOGIA 11 10 5 1 

PEDOLOGIA 11 6 2 4 

GEOLOGIA 9 9 6 2 

RESULTANTE (0,75) 12 10 0 0 

 As Tabela VII.4 e VII.5 mostram os resultados de suscetibilidde por 

condicionante e resultante com as ponderações da climatologia em 1, 0,75 e 0, 

obtidas nos locais de ocorrência de expansão e nos locais de ocorrecia de colapso 

no Estado de Pernambuco. 

Tabela VII.5 - Resultados de suscetibilidades previstas (por condicionante e 

resultante) para locais de ocorrência de solos expansivos. 

IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
SUSCETIBILIDADE POR 

CONDICIONANTE 

SUSCETIBILIDADE 
RESULTANTE COM 
PONDERAÇÃO DA 

CLIMATOLOGIA 

POSTO MUNICIPIO LAT LON CLIMA PED GEO PESO 
1,00 

PESO 
0,75 

PESO 
0,00 

21 Olinda -7,985 -34,85 BAIXA S/ INF. MÉDIA -LEV -LEV -LEV 

4 Afrânio -8,5627 -40,9481 ALTA MÉDIA BAIXA MÉDIA MÉDIA BAIXA 

24 Petrolina -9,3227 -40,359 ALTA ALTA BAIXA ALTA MÉDIA MÉDIA 

7 Cedro -7,7564 -39,2102 ALTA MÉDIA BAIXA MÉDIA MÉDIA BAIXA 

8 Cabrobó -8,5036 -39,278 ALTA MÉDIA MÉDIA ALTA MÉDIA MÉDIA 

9 Salgueiro -8,1896 -39,12 ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA 

25 Floresta -8,5291 -38,2899 ALTA ALTA MÉDIA ALTA ALTA ALTA 

13 Serra Talhada -7,9265 -38,2766 ALTA BAIXA -GEO -GEO -GEO -GEO 

11 Petrolândia -8,9642 -38,1903 ALTA ALTA MÉDIA ALTA ALTA ALTA 

14 Inajá -8,8692 -37,824 ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA 

15 Ibimirim -8,5252 -37,5318 ALTA ALTA MÉDIA ALTA ALTA ALTA 

16 Carnaúba -7,8004 -37,804 ALTA ALTA BAIXA ALTA MÉDIA MÉDIA 

19 Igarassu -7,8264 -34,8509 BAIXA BAIXA ALTA MÉDIA MÉDIA MÉDIA 

20 Paulista -7,9452 -34,8625 BAIXA S/ INF. BAIXA -LEV -LEV -LEV 

22 Recife -8,04 -34,8978 BAIXA S/ INF. BAIXA -LEV -LEV -LEV 

23 Cabo -8,2732 -35,0518 BAIXA MÉDIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA 
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Tabela VII.6 - Resultados de suscetibilidades previstas (por condicionante e 

resultante) para locais de ocorrência de solos colapsíveis. 

IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
SUSCETIBILIDADE  POR  

CONDICIONANTE 

SUSCETIBILIDADE 
RESULTANTE COM 
PONDERAÇÃO DA 

CLIMATOLOGIA 

POSTO MUNICIPIO LAT LON CLIMA PED GEO PESO 
1,00 

PESO 
0,75 

PESO 
0,00 

12 Petrolândia -8,93 -38,26 ALTA MÉDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 

10 Petrolândia -8,9619 -38,2483 ALTA MÉDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 

5 Sta. Maria da Boa Vista -8,622 -39,7076 ALTA BAIXA MÉDIA MÉDIA MÉDIA BAIXA 

6 Sta. Maria da Boa Vista -8,5611 -39,6829 ALTA BAIXA MÉDIA MÉDIA MÉDIA BAIXA 

16 Carnaúba -7,8004 -37,804 ALTA BAIXA ALTA ALTA MÉDIA MÉDIA 

18 Gravatá -8,1836 -35,5973 ALTA MÉDIA BAIXA MÉDIA MÉDIA BAIXA 

22 Recife -8,04 -34,8978 BAIXA S/ INF. MÉDIA -LEV -LEV -LEV 

17 Arcoverde -8,4251 -37,0272 ALTA BAIXA MÉDIA MÉDIA MÉDIA BAIXA 

1 Petrolina -9,3743 -40,5285 ALTA MÉDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 

2 Petrolina -9,1169 -40,3044 ALTA MÉDIA BAIXA MÉDIA MÉDIA BAIXA 

3 Petrolina -9,3986 -40,5008 ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA 

NOTA: A abreviação -LEV indica que existe mapeamento pedológico mas não há informação 

pedológica sobre o solo (zona urbana e ilhas), -PED indica a não existência do mapeamento 

pedológico e -GEO a não existência do mapeamento geológico. 

7.2.3. ENSAIOS DE CAMPO E LABORATÓRIO INDICADOS POR NÍVEL DE 

SUSCETIBILIDADE 

Suscetibilidade Baixa: ensaios convencionais da Mecânica dos Solos, tais 

como, caracterização geotécnica, sondagem SPT e ensaios edométricos 

simples; 

Suscetibilidade Média: todos os cuidados apresentados pela suscetibilidade 

baixa mais ensaios de mineralogia, edométricos duplos, determinação de 

expansão livre em vários teores de umidade; 

Suscetibilidade Alta: todos os cuidados apresentados pela suscetibilidade 

média mais análise de micro estrutura (microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia ótica), ensaios de campo com placa e expansocolapsômetro, 

ensaios de sucção controlada, pressão de expansão, expansão com 

sobrecarga. 
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 As técnicas e práticas construtivas disponíveis, compiladas de diferentes 

trabalhos, foram apresentadas no Capítulo II. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA CONTINUAÇÃO DO TRABALHO 

8.1. CONCLUSÕES 

 Num cenário onde não existe grande disponibilidade de dados climatológicos 

(apenas precipitação e temperatura) a metodologia de THORNTHWAITE e MATHER 

(1957) mostrou-se adequada para obtenção de parâmetros que permitiram estudar a 

influência do condicionante climatologico. A modificação de KRISHNAN (1980) para 

o índice hídrico (Ih) tornou-a melhor adaptada para a delimitação de zonas 

climatológicas nas áreas semi-áridas dos trópicos. 

 A delimitação climatológica das unidades de suscetibilidade à expansão e 

colapso, ao distinguir entre zonas úmidas (baixa), secas (média) e semi-áridas e 

áridas (alta) teve relação próxima à divisão das macro-regiões de desenvolvimento 

zona da mata, agreste e sertão, respectivamente em Pernambuco. 

 O mapa de classificação climática, baseado no índice hídrico (Ih), fornecido 

por VAREJÃO-SILVA (2003) pode ser utilizado, em primeira aproximação, para 

engenharia civil para planejamento do uso e ocupação do solo. 

 Embora a Pedologia forneça informações importantes para o conhecimento 

dos solos e o Estado de Pernambuco e disponha de um excelente levantamento 

pedológico (EMBRAPA, 2001), a engenharia civil ainda não a utiliza em sua total 

potencialidade.  A detalhada descrição das unidades de mapeamento do referido 

levantamento permitiu, por exemplo, classificar a partir das unidades taxonômicas, a 

suscetibilidade à expansão e ao colapso dos solos. 

 Em Pernambuco, a extensiva ocorrência de rochas cristalinas ígneas e 

metamórficas, de idade pré-cambriana, são matrizes para o desenvolvimento de 

solos residuais com maior ou menor intensidade a depender da ação dos fatores 

pedogenéticos, podendo ser localmente capeada por depósitos sedimentares. Nas 
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áreas de embasamento cristalino, as propriedades colapsíveis ou expansivas são 

apenas indicativas pois uma mesma litologia, sob diferentes condições climáticas e 

morfológicas, pode dar origem a diferentes tipos de solos.  A metodologia utilizada 

não deve ser aplicada a rochas aflorantes, em áreas de baixo intemperismo como o 

semi-arido pernambucano. 

 A apresentação das informações do meio físico (Climatologia, Pedologia e 

Geologia) , através de mapas, permitiu uma rápida visualização e interpretação dos 

dados, facilitando sua análise. Associado a isto o uso de geoprocessamento e 

ferramentas como o ARC VIEW permitiram fácil aceso às informações e rápida 

análise geográfica, oferencendo aos pesquisadores uma ferramenta de suma 

importância para investigações científicas subsequentes. 

 Em Pernambuco há uma carência de mapas fundamentais em escalas 

adequadas, compatibilizados em base cartográfica única e preparados para uso em 

SIG’s.  Os mapas existentes, produzidos por instituições públicas e privadas, foram 

elaborados em diferentes datuns e disponibilizados em diferentes projeções e 

escalas, utilizando diferentes contornos políticos para o Estado. 

 A metodologia proposta mostrou-se adequada, pois foi capaz de mapear as 

potenciais áreas de suscetibilidade a partir de informações generalizadas, 

associadas a dados específicos da região de estudo. Mostrou-se também flexível, 

pois permitiu associar dados de diferentes áreas (social, econômica, ambiental, 

geológica, geotécnica, pedológica, climatológica) integrantes do banco de dados.  

Infelizmente a verificação da metodologia proposta ficou comprometida tendo em 

vista o pequeno número de locais onde foram realizados ensaios geotécnicos para 

caracterização do solo, pelo que assume caráter apenas indicativo. Não obstante 

ficou demonstrado que a determinação da suscetibilidade levando em conta 

simultaneamente os três condicionantes forneceu resultados mais satisfatórios do 

que o apresentado por cada condicionante isoladamente (Tabela VII.3). 

 O Sistema de Informações Geográficas dos Solos Expansivos e Colapsíveis 

do Estado de Pernambuco (SIGSEC-PE) classificou 7 unidades climatológicas, 469 

pedológicas e 110 geológicas em três níveis de suscetibilidade: alto, médio e baixo, 
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elaborando cartas derivadas e cruzando as informações destas para gerar as cartas 

interpretativas de zoneamento. 

 Os resultados mostram para expansão uma suscetibilidade de ocorrência alta 

em 12,5% da área do Estado, média em 38,7% e baixa em 45,2%.  Para colapso os 

resultados apresentam suscetibilidade alta em 13,0%, média em 49,8% e baixa em 

33,6%.  As diferenças entre as bases utilizadas comprometeram a avaliação de 

1,8% da área do Estado, às áreas urbanas sem informação pedológica mais 0,3% e 

o 1,5% restante refere-se à definição de corpos d’água. 

 No banco de dados geotécnicos foi organizado um acervo com informações já 

disponíveis referentes aos resultados de ensaios de campo e de laboratório 

realizados em amostras de 27 locais de ocorrência.  O trabalho sugere também as 

investigações geotécnicas recomendadas para cada grau de suscetibilidade, bem 

como resume da literatura as principais medidas mitigadoras a serem tomadas. 

8.2. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 Estudar a Climatologia do Estado para efeito de aplicações à Engenharia Civil 

considerando a variabilidade climática entre anos secos, anos regulares e anos 

chuvosos, utilizando diferentes capacidades de armazenamento de água pelo solo, 

tal como realizado por VAREJÃO SILVA (2002) para a Agronomia. Nas áreas de 

escassez de dados climatológicos sugere-se utilizar informações do relevo e da 

cobertura vegetal do Estado. 

 Devido à quantidade de unidades de mapeamento existentes no 

levantamento pedologico sugere-se o desenvolvimento de algoritmos para a 

classificação automatizada da suscetibilidade à expansão e colapso das unidades 

de mapeamento a partir de uma tabela critério. 

 Delimitar os afloramentos rochosos nas áreas de clima árido e semiárido para 

evitar que sejam incluídas em classificações de suscetibilidade à expansão e 
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colapso. Sugere-se, para próximos estudos, o uso de fotos de satélite na delimitação 

das regiões de rocha exposta. 

 Nos estudos geotécnicos futuros deve-se utilizar o GPS para obtenção das 

coordenadas do local.  Revisitar os locais de ocorrência já investigados, para 

aquisição de suas coordenadas com auxílio de GPS, uma vez que suas localizações 

na quase totalidade dos casos foram feitas a partir da malha de estradas e rodovias 

associadas ao levantamento pedológico. 

 É primordial aumentar o número de locais com estudos geotécnicos 

detalhados visando inicialmente averiguar a eficiência da carta interpretativa 

produzida e em seguida ampliar as informações sobre o comportamento expansivo e 

colapsivo dos solos no Estado de Pernambuco, possibilitando a posterior utilização 

de um critério geotécnico como condicionante destes processos.  Sugere-se, 

também, estudar (em campo e laboratório) o potencial de expansão e colapso das 

diferentes classes taxonômicas. 

 Adquirir software próprio para manipulação do banco de dados geotécnicos, 

associado ao ARCVIEW.  A limitação do gerenciamento do banco de dados do 

ARCVIEW dificulta a interpretação dos dados, sendo necessária a implementação 

de pequenos aplicativos que facilitem a interface com o gestor.  Em todo caso os 

resultados devem ser apresentados de forma simplificada para a comunidade, 

através de aplicações I.M.S. (Internet Map Server) na Internet. 

 Propõe-se detectar as áreas com características de suscetibilidade típicas 

(alta, média e baixa), restringindo ou direcionando sua ocupação.  Casos típicos de 

suscetibilidade podem perfeitamente ser considerados na lei e terem diretrizes de 

ocupação definidas.  Estudos geotécnicos específicos devem ser requeridos apenas 

em casos onde as situações de suscetibilidade são críticas (alta) para que, se 

permitida, a ocupação seja realizada com segurança minimizando insucessos ou 

altos custos de recuperação. 
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APÊNDICE I 

I.1. TABELA CRITÉRIO PARA LEVANTAMENTO PEDOLÓGICO 

Suscetibilidade# Sigla Descrição Familia 
Exp. Col. 

1 A1 A1 - SOLOS ALUVIAIS EUT. A mod. tex. méd. e arg. fl. per. e/ou subper. e 
campo de vz. rel. pl.  

Solos 
Aluviais 

BAIXA MEDIA 

2 A2 
A2 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS + CAMBISSOLO Tb subs. sed. fluv. + GLEISSOLO; 
todos DIST. e EUT. A mod. tex. méd. e arg. fl. subper. de vz. rel. pl. (35-35-30 
%).  

Solos 
Aluviais BAIXA BAIXA 

3 A3 A3 - SOLOS ALUVIAIS EUT. A mod. tex. indisc. fl. subcad. de vz. rel. pl. Solos 
Aluviais 

BAIXA MÉDIA 

4 A4 A4 - SOLOS ALUVIAIS EUT. soló. e não soló. sód. e não sód. A mod. tex. indisc. 
caat. hipo. de vz. com e sem carna. rel. pl.  

Solos 
Aluviais 

BAIXA MÉDIA 

5 A5 A5 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS soló. e não soló. + GLEISSOLO, ambos EUT. A 
mod. tex. méd. e arg. fl. cad. e/ou caat. hipo. de vz. rel. pl. (60-40 %). 

Solos 
Aluviais 

BAIXA BAIXA 

6 A6 
A6 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS sal. tex. indisc. + CAMBISSOLO Tb e Ta tex. méd. 
e arg. sed. fluv.; ambos EUT. A mod. soló. e não soló. caat. hipo. e/ou fl. cad. de 
vz. rel. pl. (70-30 %). 

Solos 
Aluviais BAIXA MÉDIA 

7 A7 A7 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS soló. e não soló. tex. indisc. + SOLOS AUVIAIS tex. 
are. e méd., ambos EUT A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. de vz. rel. pl. (60-40 %). 

Solos 
Aluviais 

BAIXA MÉDIA 

8 A8 A8 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS EUT. soló. e não soló. sód. e não sód. tex. indisc. + 
PLANOSSOLO, ambos A mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. de vz. rel. pl. (65-35 %). 

Solos 
Aluviais 

BAIXA BAIXA 

9 A9 A9 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS EUT. soló. e não soló. A mod. tex. indisc. caat. hipo. 
de vz. rel. pl. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (65-35 %). 

Solos 
Aluviais 

BAIXA BAIXA 

10 A10 

A10 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS tex. indisc. + CAMBISSOLO Ta e Tb tex. méd. 
subs. sed. fluv., ambos soló. e não soló. sód. e não sód. + SOLOS ALUVIAIS sal. 
e/ou sód. tex. indisc.; todos EUT. A fr. e mod. caat. hiper. de vz. com e sem 
carna. rel. pl. (50-30-20 %). 

Solos 
Aluviais BAIXA MÉDIA 

11 A11 

A11 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS sal. e/ou sód. + SOLOS ALUVIAIS soló. e não 
soló., ambos tex. indisc. + CAMBISSOLO Ta e Tb soló. e não soló. tex. méd. sed. 
fluv.; todos EUT. A fr. e mod. caat. hiper. de vz. com e sem carna. rel. pl. (40-30-
30 %). 

Solos 
Aluviais 

BAIXA MÉDIA 

12 A12 
A12 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS tex. are. e méd. + SOLOS ALUVIAIS tex. indisc. 
ambos soló. e não soló.  + SOLOS ALUVIAIS sal. e/ou sód. tex. indisc.; todos 
EUT. A fr. e mod. caat. hiper. de vz. com e sem carna. rel. pl. (50-25-25 %). 

Solos 
Aluviais BAIXA MÉDIA 

13 A13 

A13 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS sal. e/ou sód. + SOLOS ALUVIAIS soló. e não 
soló., ambos EUT. tex. indisc. caat. hiper. de vz. com e sem carna. rel. pl. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  caat. hiper. rel. pl. e s.ond.; todos 
A fr. e mod. (40-35-25 %). 

Solos 
Aluviais BAIXA MÉDIA 

14 A15 
A15 - Ass.: SOLOS ALUVIAIS tex. are. e méd. + SOLOS ALUVIAIS tex. indisc., 
ambos Ta e Tb EUT. soló. e não soló. A fr. e mod. caat. hiper. de vz. com e sem 
carna. rel. pl. (70-30 %). 

Solos 
Aluviais ALTA MÉDIA 

15 AGUA AGUA - Lâmina D´agua AGUA AGUA AGUA 

16 AM 
AM - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS + PODZOL HIDROMÓRFICO 
tex. are./are. e méd., ambos ÁL. e DIST. A fr. e mod. campo e fl. per. de rest. rel. 
pl. (70-30 %).  

Areias 
Marinhas 

BAIXA ALTA 

17 AQ1 AQ1 - AREIAS QUARTZOSAS A fr. e mod. fl. per. de rest. rel. pl. Areias 
Quartzosa

BAIXA ALTA 

18 AQ1A AQ1A - AREIAS QUARTZOSAS prof. e p.prof. A fr. e mod. fl. subper. e/ou cerr. 
subper. rel. s.ond. e ond.  

Areias 
Quartzosa

BAIXA ALTA 

19 AQ2 

AQ2 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS rel. pl. e s.ond. + PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. tex. are. e méd./méd. rel. s.ond. e pl. + 
SOLOS LITÓLICOS DIST. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. 
subs. aren.; todos A fr. e mod. caat. hipo. (50-25-25 %).  

Areias 
Quartzosa BAIXA MÉDIA 

20 AQ3 
AQ3 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS + LATOSSOLO AMARELO DIST. tex. méd., 
ambos A fr. e mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. pl. e s.ond. (60-40 %).  

Areias 
Quartzosa BAIXA ALTA 
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21 AQ4 

AQ4 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS + LATOSSOLOS AMARELO e 
VERMELHO-AMARELO tex. méd.; ambos rel. pl. e s.ond. + SOLOS LITÓLICOS 
tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. subs. aren.; todos DIST. A fr. e 
mod. caat. hipo. e/ou hiper.(45-35-20 %). 

Areias 
Quartzosa BAIXA MÉDIA 

22 AQ5 AQ5 - AREIAS QUARTZOSAS A fr. e mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. s.ond. e 
ond. 

Areias 
Quartzosa

BAIXA ALTA 

23 AQ6 

AQ6 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS lat. e não lat. com e sem frag. + 
LATOSSOLO AMARELO tex. méd. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-
AMARELO Tb plín. e não plín. tex. are. e méd./méd.; todos DIST. e EUT. A fr. e 
mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (50-25-25 %). 

Areias 
Quartzosa BAIXA ALTA 

24 AQ7 

AQ7 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS lat. e não lat. rel. pl. e s.ond. + 
PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb prof. e p.prof. tex. are. e 
méd./méd. e arg. ped. e não ped. rel. s.ond.; ambos DIST. e EUT. A fr. e mod. 
caat. hiper. (60-40 %). 

Areias 
Quartzosa BAIXA ALTA 

25 AQ8 

AQ8 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS lat. e não lat. + PODZÓLICO 
ACINZENTADO Tb plín. e não plín. tex. are. e  méd./méd., ambos DIST. e EUT. 
+ PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO; todos A fr. e mod. caat. hiper. 
rel. pl. e s. ond. (55-25-20 %).  

Areias 
Quartzosa BAIXA ALTA 

26 AQ9 
AQ9 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS lat. e não lat. + CAMBISSOLO DIST. e EUT. 
lat. tex. méd. subs. aren.+PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  A 
espesso; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond.(60-20-20 %). 

Areias 
Quartzosa BAIXA MÉDIA 

27 AQ10 

AQ10 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS lat. e não lat. rel. s.ond. e pl. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  A espesso, ambos rel. s. ond. e pl. 
+ VERTISSOLO e CAMBISSOLO EUT. vér. soló e não soló. tex. arg. epiped. rel. 
pl. e s.ond. subs. folh., argil. e sil.; todos A fr. e mod. caat. hiper. (60-20-20 %).  

Areias 
Quartzosa MÉDIA MÉDIA 

28 AQ11 
AQ11 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS + REGOSSOLO DIST. e EUT. soló. e não 
soló. + PLANOSSOLO e  SOLONETZ SOLODIZADO; todos A fr. e mod. caat. 
hiper. rel. pl. e s.ond. (40-30-30 %).  

Areias 
Quartzosa

BAIXA MÉDIA 

29 AQ12 AQ12 - AREIAS QUARTZOSAS A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. Areias 
Quartzosa

BAIXA ALTA 

30 AQ13 AQ13 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS rel. pl. e s.ond. + AREIAS QUARTZOSAS 
rel. s.ond. e ond., ambas A fr. e mod. caat. hiper. (70-30 %).  

Areias 
Quartzosa

BAIXA ALTA 

31 AQ14 
AQ14 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. + 
AREIAS QUARTZOSAS A fr. formação acaatingada das dunas rel. s.ond. e ond. 
(50-50 %).  

Areias 
Quartzosa BAIXA ALTA 

32 AQ15 

AQ15 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS rel. pl. e s.ond. + SOLOS LITÓLICOS 
DIST. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. subs. aren. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. tex. are. e méd./méd. rel. 
s.ond.; todos A fr. e mod. caat. hiper. (50-30-20 %). 

Areias 
Quartzosa BAIXA MÉDIA 

33 AQ16 
AQ16 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS rel. pl. e s.ond. + SOLOS LITÓLICOS 
DIST. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond. subs. aren., ambos 
A fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (60-20-20 %).  

Areias 
Quartzosa

BAIXA MÉDIA 

34 AQ17 
AQ17 - Ass.: AREIAS QUARTZOSAS rel. s.ond. e ond. + SOLOS LITÓLICOS 
DIST. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond. subs. aren., ambos 
A fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-20 %). 

Areias 
Quartzosa BAIXA MÉDIA 

35 C1 

C1 - Ass.: CAMBISSOLO lat. tex. arg. subs. gr. e sien. + PODZÓLICO 
VERMELHO-ESCURO tex. méd./arg., ambos Tb fl. subcad. rel. s.ond. e ond. + 
GLEISSOLO e SOLOS ALUVIAIS tex. indisc. fl. subcad. de vz. rel. pl.; todos 
EUT. A mod. (50-30-20 %). 

Cambissolo BAIXA BAIXA 

36 C2 
C2 - Ass.: CAMBISSOLO lat. prof. e p.prof. + SOLOS LITÓLICOS; ambos EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a cascal. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. subs. gr. e gn.-anf. 
(75-25 %). 

Cambissolo BAIXA BAIXA 

37 C3 

C3 - Ass.: CAMBISSOLO lat. tex. méd. e arg. subs. gr. e sien. + PODZÓLICO 
VERMELHO-ESCURO p.prof. tex. méd./méd. e arg.., ambos Tb EUT. rel. s.ond. 
e pl. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. e s.ond.; todos A 
mod. caat. hiper. (50-30-20 %). 

Cambissolo BAIXA BAIXA 

38 C4 
C4 - Ass.: CAMBISSOLO lat. tex. méd. e arg. subs. gr. e sien + PODZÓLICO 
VERMELHO-ESCURO p.prof. tex. méd./méd. e arg., ambos Tb EUT. A mod. 
caat. hiper. rel. s.ond. e ond. (60-40 %).  

Cambissolo BAIXA BAIXA 

39 C5 

C5 - Ass.: CAMBISSOLO lat. e não lat. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e 
gr. + PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO prof. e 
p.prof. tex. méd./arg., ambos Tb rel. s.ond. e ond. + SOLOS LITÓLICOS tex. are. 
e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond. subs. gr. e gn.; todos EUT. A mod. 
fl. cad. e/ou caat. hipo. (50-30-20 %).  

Cambissolo BAIXA BAIXA 
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40 C6 

C6 - Ass.: CAMBISSOLO lat. e não lat. tex. méd. subs. gr. e gn. + PODZÓLICOS 
VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO prof. e p.prof. tex. méd./arg. 
epiped. e não, ambos Tb. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. 
subs. gn. e gr.; todos EUT. A mod. caat. hipo. rel. ond. e f.ond. (40-30-30 %). 

Cambissolo BAIXA BAIXA 

41 C7 

C7 - Ass.: CAMBISSOLO lat. e não lat. tex. méd. e arg. subs. gr. e gn. + 
PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO prof. e p.prof. 
tex. méd./arg. epiped. e não, ambos Tb EUT. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. 
e vér.; todos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. s.ond. e pl. (50-30-20 %).  

Cambissolo BAIXA BAIXA 

42 C8 
C8 - Ass.: CAMBISSOLO lat. e não lat. subs. sed. sobre roch. máf., calc. e xt. + 
LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO, ambos EUT. A 
mod. tex. méd. e arg. endoped. e não caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (60-40 %). 

Cambissolo BAIXA BAIXA 

43 C9 

C9 - Ass.: CAMBISSOLO lat. e não lat. p.prof. tex. méd. subs. gr. e gn. + 
PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Tb p.prof. tex. méd./méd. e arg. + SOLOS 
LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e gn.; todos EUT. A mod. 
caat. hiper. rel. ond. e f.ond. (40-30-30 %). 

Cambissolo BAIXA BAIXA 

44 C10 

C10 - Ass.: CAMBISSOLO tex. méd. e arg. com e sem casc. a cascal. subs. gr. e 
sien. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO tex. are. e méd./méd. e arg. com e 
sem casc. a cascal. epiped. e não; ambos Tb prof. e p.prof. rel. s.ond. + SOLOS 
LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. subs. gr., gn. e mxt.; 
todos EUT. A mod. caat. hipo. (35-35-30 %).  

Cambissolo BAIXA BAIXA 

45 C11 
C11 - Ass.: CAMBISSOLO Tb p.prof. tex. méd. e arg. subs. gn., xt. e calc. + 
SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., ambos EUT. A mod. 
caat. hiper. rel pl. e s.ond. (65-35 %). 

Cambissolo BAIXA BAIXA 

46 C12 

C12 - Ass.: CAMBISSOLO EUT. vér. e não vér. raso e p.prof. tex. méd. e arg. 
subs. calc. crist. + VERTISSOLO tex. arg. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. 
e arg. com casc. a cascal. subs. calc. crist.; todos A mod. caat. hipo. rel. s.ond. e 
ond. (40-40-20 %).  

Cambissolo ALTA BAIXA 

47 C13 C13 - CAMBISSOLO EUT. vér. e não vér. p.prof. A fr. e mod. tex. arg. caat. hiper. 
rel. pl. e s.ond. subs. gn. e calc. 

Cambissolo ALTA BAIXA 

48 C14 C14 - Ass.: CAMBISSOLO EUT. vér. e não vér. subs. xt. + VERTISSOLO, ambos 
p.prof. A fr. e mod. tex. arg. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (60-40 %). 

Cambissolo ALTA BAIXA 

49 C15 

C15 - Ass.: CAMBISSOLO EUT. vér. e não vér. raso e p. prof. tex. méd. e arg. 
epiped. subs. xt., anf. e gn. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + 
CAMBISSOLO Tb EUT. prof. e p.prof. tex. méd. e arg. subs. xt., anf., e gn.; todos 
A mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (50-25-25 %). 

Cambissolo ALTA BAIXA 

50 C16 
C16 - Ass.: CAMBISSOLO vér. e não vér. raso e p.prof. soló. e não soló. tex. arg. 
rel. s.ond. subs. xt. e calc. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. e arg. com casc. a 
cascal. rel. s.ond. e ond. subs. xt.; ambos EUT. A mod. caat. hiper. (75-25 %). 

Cambissolo ALTA BAIXA 

51 G1 

G1 - Ass.: GLEISSOLO + CAMBISSOLO gleico subs. sed. fluv., ambos DIST. + 
SOLOS ALUVIAIS DIST. e EUT.; todos tex. arg. e méd. fl. subper. e campo de 
vz. rel. pl. + PODZÓLICOS AMARELO e ACINZENTADO ÁL. e DIST. plín. e não 
plín. tex. méd./arg. fl. subper. rel. pl. e s.ond.; todos Tb e Ta A mod. e proem. (25-
25-25-25 %). 

Gleissolo MÉDIA BAIXA 

52 G2 
G2 - Ass.: GLEISSOLO + CAMBISSOLO gleico Tb e Ta subs. sed. fluv., ambos 
DIST. + SOLOS ALUVIAIS DIST. e EUT.; todos A mod. e proem. tex. arg. e méd. 
fl. subper. e campo de vz. rel. pl. (40-30-30 %). 

Gleissolo MÉDIA BAIXA 

53 G3 
G3 - Ass.: GLEISSOLO DIST. + SOLOS ALUVIAIS DIST. e EUT., ambos A mod. 
e proem. tex. arg. e méd. fl. subper. e campo de vz. rel. pl. (65-35 %). Gleissolo BAIXA BAIXA 

54 G4 
G4 - Ass.: GLEISSOLO DIST. e EUT tex. arg. e méd. fl. subcad. de vz. e campo 
hidr. de vz. rel. pl. + PLANOSSOLO fl. cad. rel. pl. e s.ond. + BRUNO NÃO 
CÁLCICO plan. fl. cad. rel. pl. e s. ond.; todos A mod. (40-30- 30 %). 

Gleissolo BAIXA BAIXA 

55 G5 
G5 - Ass.: GLEISSOLO DIST. tex. méd. e arg. fl. subper. de vz. e campo de vz. + 
PODZOL HIDROMÓRFICO ÁL. e DIST. tex. are./are. e méd. campo e fl. per. de 
rest., ambos A mod. rel. pl.(50-50%). 

Gleissolo BAIXA BAIXA 

56 G6 G6 - Ass.: GLEISSOLO + SOLOS ALUVIAIS soló. e não soló., ambos. DIST. e 
EUT. A mod. tex. arg. e méd. fl. cad. de vz. rel. pl. (60-40 %).  

Gleissolo BAIXA BAIXA 

57 HP1 HP1 - PODZOL HIDROMÓRFICO ÁL. e DIST. A mod. tex. are./are. e méd. 
campo e fl. per. de rest. rel. pl. 

Podzol 
Hidromór-

fico 
BAIXA BAIXA 

58 HP2 
HP2 - Ass.: PODZOL HIDROMÓRFICO + PODZOL, ambos ÁL. e DIST. com 
duri. A mod. tex. are./are. e méd. fl subper. e/ou cerr. subper. rel. pl. (65-35 %).  

Podzol 
Hidromór-

fico 
BAIXA MÉDIA 
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59 HP4 

HP4 - Ass.: PODZOL HIDROMÓRFICO fl. subper. e campo de rest. + PODZOL 
fl. subper. e/ou cerr. subper., ambos ÁL e DIST com duri. A mod. tex. are./are. e 
méd. rel. pl. + AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS fl. subper. e/ou cerr. subper. 
rel pl. e s.ond. (40-30-30 %). 

Podzol 
Hidromór-

fico 
BAIXA MÉDIA 

60 ILHA ILHA - Ilha ILHA ILHA ILHA 

61 LA1 

LA1 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO A húm. + LATOSSOLO AMARELO A 
proem., ambos tex. arg. rel. s.ond. e  pl. + PODZÓLICOS AMARELO e 
VERMELHO-AMARELO Tb A proem. e mod tex. méd./arg. rel. s.ond. a  f.ond.; 
todos ÁL. e DIST. fl. subper. (40-30-30 %). 

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

62 LA2 

LA2 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO A  húm.  + LATOSSOLO  AMARELO  A  
proem., ambos  tex. arg. +  PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO 
Tb A proem.  e  mod. tex. méd./arg.; todos  ÁL.   e   DIST. fl. subper. rel. s.ond. e 
ond. (40-30-30 %). 

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

63 LA2B 

LA2B - Ass.: LATOSSOLO   AMARELO  A  húm.   tex.  méd.   e  arg.  rel.  s.ond.    
e    ond.    +    PODZÓLICOS  AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb A mod. e 
proem. tex. méd./arg. rel.  ond.  e  f.ond.; todos ÁL.  e   DIST. + SOLOS 
LITÓLICOS DIST. A proem. e mod. tex. méd. rel. ond.  e  f.ond. subs. gr.  e  gn.;  
todos  fl. subper. (50-30-20 %).  

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

64 LA3 LA3 - LATOSSOLO AMARELO ÁL. e DIST. A mod. tex. arg. fl. subper. rel. pl. e 
s.ond.  

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

65 LA4 
LA4 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO tex. arg. + PODZÓLICO AMARELO lat. e 
não lat.   tex.  méd./arg.;  todos  ÁL. e DIST. A mod. e proem. fl. subper. rel. pl. e 
s.ond. (70-30 %).  

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

66 LA5 

LA5 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO tex. méd. e arg. + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO  lat. e não lat. com e sem frag. tex. 
méd./arg., ambos A mod. e proem. + PODZOL com e sem frag. e/ou   duri. A 
mod. tex. are./are. e méd.; todos ÁL. e DIST. fl. subper. rel. pl. e s.ond. (45-30-25 
%). 

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

67 LA6 

LA6 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO  tex. arg.  e  mui arg.  rel. pl.  e   s.ond.  +  
PODZÓLICOS   AMARELO    e   VERMELHO-AMARELO lat. e não lat. tex. méd. 
e arg./arg. e  mui arg. rel. f. ond e ond.; ambos ÁL. e DIST. A mod. fl. subper. (60-
40 %).  

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

68 LA7 

LA7 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO tex. méd. + PODZÓLICOS AMARELO  e 
VERMELHO-AMARELO   lat. e não lat. com e sem frag. tex. méd./méd.  e  arg., 
ambos  A  mod.  e  proem.   rel.  s.ond.  e  pl.  +   PODZOL  com e sem  frag. 
e/ou duri. A mod.   tex. are./are.  e  med. rel. pl.  e  s.ond.;   todos  ÁL.  e  DIST.  
fl.  subper. (50-30-20 %).  

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

69 LA8 
LA8 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO tex.  arg.   +   PODZÓLICOS  AMARELO    
e   VERMELHO-AMARELO  lat. e não lat. tex. méd./arg.; ambos ÁL. e DIST. A 
mod. fl. subper. rel. ond. e s.ond. (65-35 %). 

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

70 LA9 

LA9 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO tex.  arg. e  mui   arg.  rel.  e  s.ond.  e  ond. 
com partes pl. + PODZÓLICOS   AMARELO  e  VERMELHO-AMARELO  lat.  e  
não lat. tex. méd. e arg./arg.  e  mui  arg.  rel.  f.ond. e ond., ambos ÁL.  e  DIST. 
A  mod. fl. subper. + GLEISSOLO e CAMBISSOLO gleico DIST. e  EUT. A mod.  
tex. indisc. fl. subper. e campo de vz. rel. pl. (40-40-20 %).  

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

71 LA10 

LA10 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO tex. arg. + PODZÓLICOS AMARELO e 
VERMELHO-AMARELO  lat.   e  não lat. tex. méd./arg.; ambos A mod. e proem.  
+  LATOSSOLO AMARELO  A  húm.  tex.  arg.;  todos  ÁL. e DIST. fl. subper. rel. 
ond. a mont. + AFLORAMENTOS DE ROCHA.(35-35-15-15 %). 

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

72 LA11 

LA11 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO tex. arg. + PODZÓLICOS AMARELO  e 
VERMELHO-AMARELO  lat.  e   não  lat.  tex. méd./arg.;  todos ÁL.  e  DIST. fl. 
subper. rel. f.ond. e ond.  +   GLEISSOLO  e  CAMBISSOLO  gleico DIST. tex. 
arg. fl. subper. e campo de vz. rel. pl. e PODZÓLICO AMARELO ÁL. e DIST. plín.  
e  não   plín. tex. méd./arg. fl. subper. rel pl. e s.ond.; todos A mod. e proem. (40-
40-20 %). 

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

73 LA12 

LA12 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO tex. arg. + PODZÓLICOS AMARELO e 
VERMELHO-AMARELO   lat.  e  não lat. tex. méd./arg., ambos ÁL. e DIST. fl.  
subper. rel.  ond.  a  mont.  +  GLEISSOLO  e  CAMBISSOLO gleico DIST. tex. 
arg. fl. subper. e campo de vz. rel. pl.  e  PODZÓLICO  AMARELO  ÁL.  e  DIST.  
plín.   e   não  plín.  tex.  méd./arg.  fl.  subper.  rel.  pl.  e  s.ond.;  todos  A  mod. 
e  proem.  +  AFLORAMENTOS  DE  ROCHA. (35-35-15-15 %). 

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 
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74 LA12A
LA12A - Ass.: LATOSSOLO AMARELO  tex.  arg.  +  PODZÓLICOS AMARELO  
e  VERMELHO-AMARELO  lat. e não lat. tex. méd./arg., ambos ÁL. e DIST. A 
mod. e proem. fl. subper. rel. ond. a mont. (60-40 %). 

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

75 LA13 

LA13 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO tex. arg. + PODZÓLICOS AMARELO   e  
VERMELHO-AMARELO  lat.  e   não  lat.  tex.  méd./arg.;  ambos  ÁL.   e   DIST.  
fl.   subper.   e/ou   subcad.    +   PODZÓLICO  VERMELHO-  AMARELO Tb 
DIST. tex. méd./arg. fl. subcad. e/ou cad.; todos A proem. rel. ond. e s.ond. (40-
35-25 %). 

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

76 LA14 

LA14 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO  tex.  arg.  +  PODZÓLICOS  AMARELO  e  
VERMELHO-AMARELO  lat. e não lat. tex. méd./arg.; ambos ÁL. e DIST. fl. 
subper. e/ou subcad.  rel.  ond.  e  f.ond.,  ambos  ÁL.  e  DIST. + GLEISSOLO  e  
CAMBISSOLO   gleico  DIST.   tex.   arg.  fl.   subper.   e   campo    de   vz.    rel.    
pl.   e   PODZÓLICO AMARELO ÁL. e DIST. plín. e não plín. tex. méd./arg.  fl.  
subper.  rel.  pl.  e  s.ond.;  todos  A  mod. e proem. (40-40-20 %). 

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

77 LA15 

LA15 - Ass.: LATOSSOLO  AMARELO   ÁL.   e   DIST.   tex.   arg.  fl.  subcad.  
rel.  pl.  e   s.ond.  +   PODZÓLICO  VERMELHO-AMARELO Tb DIST. plín. e não 
plín.  tex  méd./arg. fl.  subcad.  e/ou  cad.  rel.  s.ond.  e  ond.; ambos A mod. e 
proem. (60-40 %). 

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

78 LA16 LA16 - LATOSSOLO AMARELO ÁL. e DIST. A mod. tex. arg. fl. subcad./cerr. 
subcad. rel. pl. 

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

79 LA17 LA17 - LATOSSOLO AMARELO ÁL. e DIST. A mod. tex. méd. e arg. fl. 
subcad./cerr. subcad. rel. pl. e s.ond. 

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

80 LA18 LA18 - LATOSSOLO AMARELO ÁL. e DIST. A mod. tex. méd. e arg. fl. cad./caat. 
hipo./cerr. cad. rel. pl. e s.ond.  

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

81 LA19 LA19 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO  +  LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO, 
ambos DIST. A mod. tex. méd. e arg. fl. cad./caat. hipo. rel. pl. (70-30 %).  

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

82 LA20 
LA20 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO  +  LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO, 
ambos DIST. A mod. tex. méd. e arg. fl. cad./caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (70-30 
%). 

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

83 LA21 LA21 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO, 
ambos DIST. A mod.  tex.  méd. caat. hipo. e fl. cad./caat. hipo. rel. pl. (70-30 %). 

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

84 LA22 LA22 - LATOSSOLO AMARELO DIST. A mod. tex. méd. endoped. e não caat. 
hipo. rel. pl. 

Latossolo 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

85 LA23 
LA23 - Ass.:  LATOSSOLO  AMARELO    +   LATOSSOLO    VERMELHO-
AMARELO,   ambos   tex.   méd. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-
AMARELO Tb tex. méd./arg.; todos DIST. A mod. caat. hipo. rel. pl. (35-35-30 %). 

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

86 LA24 

LA24 - Ass.: LATOSSOLO AMARELO tex. méd. rel.  pl.  e  s.ond.  +  
PODZÓLICOS  AMARELO  e  VERMELHO  - AMARELO Tb tex. are./arg. rel. 
s.ond. e ond., todos DIST. A mod. + AREIAS QUARTZOSAS A fr e mod.  rel. pl. 
e s.ond.; todos caat. hipo. (35-35-30 %).  

Latossolo 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

87 LA'1 
LA’1 - LATOSSOLOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ÁL. e DIST. A mod. 
tex. méd.  fl.  subcad.  rel.  pl. e s.ond. 

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

88 LA'2 

LA’2 - Ass.: LATOSSOLOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ÁL.   e  DIST.  
A  mod.  e  proem.  tex.  arg.  rel. pl. e s.ond. + PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A mod. tex. méd./arg. rel. s.ond.  e  ond.;  todos   fl. subcad. 
(70-30 %).  

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

89 LA'3 
LA’3 - Ass.:  LATOSSOLOS  AMARELO    e    VERMELHO-AMARELO   ÁL.   e   
DIST.   tex.   méd.   e   arg.         +  PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb  
DIST. tex. méd./arg.;  todos  A  mod.  fl.  subcad.  rel.  pl.  e  s.ond. (70-30 %).  

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

90 LA'4 

LA’4 - Ass.: LATOSSOLOS AMARELO   e  VERMELHO-AMARELO  tex.  méd.  +  
PODZÓLICOS  AMARELO    e  VERMELHO-AMARELO  Tb  tex.  are.  e  
méd./méd. + PODZÓLICO ACINZENTADO tex. are. e  méd./méd.; todos DIST. A 
mod. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (50-30-20 %).  

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

91 LA'5 
LA’5 - Ass.: LATOSSOLOS AMARELO  e VERMELHO-AMARELO tex. méd. + 
AREIAS QUARTZOSAS + SOLOS   LITÓLICOS tex. are. e méd. subs. aren.; 
todos DIST. A fr. e mod. caat. hipo. rel. s.ond. e pl. (50-30-20 %).  

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

92 LA'6 
LA’6 - Ass.:  LATOSSOLOS  AMARELO     e   VERMELHO-AMARELO   DIST.   e  
EUT.   tex.   méd.   +   AREIAS  QUARTZOSAS;  todos A fr. e mod. caat. hipo. 
e/ou hiper. rel. pl. e s.ond. (60-40 %).  

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA ALTA 
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93 LA'7 

LA’7 - Ass.: LATOSSOLOS  AMARELO  e  VERMELHO–AMARELO  tex.  méd.  
+  PODZÓLICOS  AMARELO   e  VERMELHO–AMARELO Tb prof. e p.prof. tex. 
are.   e  méd./méd.  e  arg.  endoped.,  ambos  DIST.  e  EUT.  + AREIAS 
QUARTZOSAS  + PODZÓLICOS  AMARELO  e  VERMELHO-AMARELO  ped.  
(concr. e/ou não); todos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. pl. e s.ond (40-20-20-
20 %).  

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

94 LA'8 

LA’8 - Ass.: LATOSSOLOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO DIST. e EUT. 
tex. méd. e arg. endoped. e não  +  CAMBISSOLO Tb EUT. lat. e não lat. tex. 
méd. e arg. subs. sed. sobre gn. e anf. +  PODZÓLICOS  AMARELO  e 
VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. plín. e não plín. tex. méd./méd. e arg. 
endoped. e não; todos  A  fr. e mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. pl. e s.ond. (35-35-
30 %).  

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

95 LA'9 

LA’9 - Ass.: LATOSSOLOS AMARELO  e  VERMELHO-AMARELO  tex. méd. e 
arg. + PODZÓLICOS AMARELO   e  VERMELHO-AMARELO  Tb plín.  e  não  
plín. com e sem frag. tex. méd./méd. e arg.; ambos DIST. e  EUT. endoped. e 
não + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO   ped. (concr. e/ou 
não);  todos  A  fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (60-20-20 %).  

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

96 LA'10 
LA’10 - Ass.: LATOSSOLOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO + 
LATOSSOLOS AMARELO e VERMELHO-   AMARELO endoped.; todos DIST. e 
EUT. A fr. e mod. tex. méd. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (70-30 %). 

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

97 LA'11 

LA’11 - Ass.: LATOSSOLOS  AMARELO  e VERMELHO-AMARELO  tex.  méd.  
+  PODZÓLICOS  AMARELO   e    VERMELHO–AMARELO  Tb  plín.  e  não  
plín.  tex.  méd./méd.   e    arg.   endoped.  e  não  +  PODZÓLICO 
ACINZENTADO plín. tex. are./méd.; todos DIST. e EUT. A fr. e mod. caat. hiper. 
rel. pl. e s.ond. (50-30-20 %). 

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

98 LA'12 

LA’12 - Ass.:   LATOSSOLOS   AMARELO    e    VERMELHO-AMARELO  DIST.   
tex.    méd.    +    PODZÓLICOS  AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. 
e DIST.  com  e  sem frag.  tex.  méd./méd.  e  arg.  endoped. e não + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  A  mediano; todos  A fr. e  mod.  
caat.  hiper.  rel.  pl. e   s.ond. (40-40-20%). 

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

99 LA'13 

LA’13 - Ass.:  LATOSSOLOS   AMARELO  e  VERMELHO-AMARELO  tex.   
méd.   +  PODZÓLICOS  AMARELO   e VERMELHO-AMARELO Tb plín. e não 
plín. com e sem frag.  prof.  e  p.prof. tex.  are.  e  méd./méd.  e  arg., ambos 
endoped. e não + REGOSSOLO  e  AREIAS QUARTZOSAS;  todos DIST.  e  
EUT.  A fr.  e  mod.  caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (50-25-25 %). 

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

100 LA'14 

LA’14 - Ass.:  LATOSSOLOS   AMARELO  e  VERMELHO-AMARELO  tex.  méd.  
+   PODZÓLICOS   AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb plín. e não plín. 
com e sem frag. tex. are. e méd./méd.  e  arg.,  ambos  endoped. e  não  +  
AREIAS  QUARTZOSAS lat.  e  não lat.; todos DIST.  e EUT.  A  fr.  e  mod.  
caat.  hiper.  rel.  pl.  e  s.ond. (40-30-30 %). 

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

101 LA'15 
LA’15 - Ass.:  LATOSSOLOS    AMARELO   e  VERMELHO-AMARELO  DIST.   e  
EUT.  tex.   méd.    +   AREIAS   QUARTZOSAS  lat.; ambos A fr. e mod. caat. 
hiper. rel. pl. e s.ond. (80-20 %).  

Latossolo 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

102 LV1 
LV1 - Ass.: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO  tex.  arg.  +  PODZÓLICO  
VERMELHO-AMARELO  Tb  tex. méd./arg.,  ambos DIST. A mod.  fl. subcad.  
rel. pl. (70-30 %). 

Latossolo 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

103 NC1 

NC1 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + VERTISSOLO raso e 
p.prof. tex. arg. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. e arg. com casc. a cascal. 
subs. gn.-bt., anf. e calc.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. pl. e s.ond. 
(60-20-20 %).  

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 

104 NC2 
NC2 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + PLANOSSOLO + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., xt. e anf.; todos A 
mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e pl. (50-25-25 %). 

Bruno Não 
Cálcico MÉDIA BAIXA 

105 NC3 

NC3 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e anf.; ambos rel. ond. e s.ond. + 
PLANOSSOLO rel. s.ond. e pl.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. (50-30-20 
%). 

Bruno Não 
Cálcico MÉDIA BAIXA 

106 NC4 
NC4 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr.; ambos A mod. caat. hipo. e/ou 
hiper. rel. s.ond. e ond. (70-30 %).  

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 
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107 NC5 

NC5 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. epiped. e não subs. gn. e xt. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb EUT. p.prof. tex. méd./arg. epiped. e não; todos A 
mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (40-35-25 %).  

Bruno Não 
Cálcico MÉDIA BAIXA 

108 NC6 

NC6 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + CAMBISSOLO EUT. vér. 
não vér. soló e não soló. raso e p.prof. tex. arg. epiped. subs. bt.- gn., anf. e calc. 
+ SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e xt.; 
todos A mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (60-20-20 %).  

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 

109 NC7 

NC7 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. xt.; ambos caat. hiper. .rel. pl. e s.ond. + 
SOLOS ALUVIAIS EUT. soló. e não soló. tex. indisc. caat. hiper. de vz. com e 
sem carna. rel. pl.; todos A mod. (45-30-25 %). 

Bruno Não 
Cálcico 

MÉDIA BAIXA 

110 NC8 

NC8 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e xt.; ambos rel. s.ond. e pl. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO rel. pl. e s.ond.; todos A mod. caat. 
hiper.(45-30-25 %).  

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 

111 NC9 
NC9 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e xt.; ambos A mod. caat. hiper. rel. 
s.ond. e pl. (70-30 %). 

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 

112 NC10 

NC10 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér. rel. s.ond. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. subs. mxt. e gn. 
+ PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb EUT. prof. e p.prof. tex. méd./arg. rel. 
s.ond.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. (60-20-20 %).  

Bruno Não 
Cálcico 

MÉDIA BAIXA 

113 NC11 

NC11 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér. rel. ond. e s.ond. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond e f.ond. subs. gn., gr. e 
mig. + CAMBISSOLO Tb e Ta EUT. p.prof. tex. méd. cascal. rel. ond. subs. gn., 
gr. e mig.; todos A mod. caat. hipo. (50-30-20 %).  

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 

114 NC12 

NC12 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e gn. + PODZÓLICOS AMARELO e 
VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e DIST. plín. e não plín. prof. e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. 
(concr. e /ou não); todos A mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (40-20-20-20 %).  

Bruno Não 
Cálcico MÉDIA BAIXA 

115 NC13 

NC13 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér. rel. s.ond. e pl. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO rel. pl. e s.ond. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. cascal. rel. s.ond. e pl. subs. gn., xt. e gr.; todos A 
mod. caat. hiper. (50-25- 25 %). 

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 

116 NC13A

NC13A - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér. rel. s.ond. e pl. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO rel. pl. e s.ond. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e pl. subs. gn., xt. e 
gr.; todos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. (50-25-25 %). 

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 

117 NC14 
NC14 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e xt.; ambos A mod. caat. hiper. rel. 
pl. e s.ond. (65-35 %).  

Bruno Não 
Cálcico MÉDIA BAIXA 

118 NC15 

NC15 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., xt. e gr., ambos rel. s.ond. e ond. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO rel. s.ond. e pl.; todos A mod. caat. 
hiper. (55-25-20 %). 

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 

119 NC16 

NC16 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO vér. + CAMBISSOLO EUT. vér. e não vér. 
soló. e não soló. tex. arg. subs. folh. e VERTISSOLO tex. arg. + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO  A mediano.; todos A mod. caat. hiper. rel. pl. e 
s.ond. (50-30-20 %).  

Bruno Não 
Cálcico 

ALTA BAIXA 

120 NC17 
NC17 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO vér. + PLANOSSOLO e SOLONETZ 
SOLODIZADO  + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. 
gn., gr. e xt.; todos A mod. caat. hiper rel. s.ond. e pl. (50-25-25 %). 

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 

121 NCpl1 

NCpl1 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO plan. rel. pl. e s.ond. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. subs. gn. e xt. + 
PLANOSSOLO rel. pl. e s.ond.; todos fl. cad. + PODZÓLICO VERMELHO-
ESCURO Tb tex. méd./agr. fl. subcad. rel. s.ond.; todos A mod. (30-30-20-20 %). 

Bruno Não 
Cálcico BAIXA BAIXA 

122 NCpl2 
NCpl2 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO plan. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. 
méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr., ambos A mod. fl. subcad. e/ou cad. rel. 
s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-40-20 %).  

Bruno Não 
Cálcico MÉDIA BAIXA 

123 NCpl3 
NCpl3 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO plan. + PLANOSSOLO + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr., grd. e gn.; todos A 
mod. fl. cad. rel. ond. e f.ond. (40-35-25 %). 

Bruno Não 
Cálcico MÉDIA BAIXA 
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124 NCpl4 
NCpl4 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO plan. + PLANOSSOLO, ambos rel. s.ond. 
e pl. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. 
subs. gn., gr. e mig.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. (35-35-30 %).  

Bruno Não 
Cálcico MÉDIA BAIXA 

125 NCpl5 
NCpl5 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO plan. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. 
méd. com casc. a cascal. subs. gn. e xt., ambos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. 
rel. ond. e s.ond. (80-20 %). 

Bruno Não 
Cálcico 

ALTA BAIXA 

126 NCpl6 
NCpl6 - Ass.: BRUNO NÃO CÁLCICO plan. + PLANOSSOLO e SOLONETZ 
SOLODIZADO  + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. 
subs. gn., gr., e xt.; todos A mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (40-30-30 %).  

Bruno Não 
Cálcico ALTA BAIXA 

127 P1 

P1 - Ass.: PODZOL com duri. tex. are./are. e méd. fl. subper. e/ou cerr. subper. 
rel. pl. + PODZÓLICO AMARELO lat. e não lat. com e sem frag. tex. are. e 
méd./méd. e arg. fl. subper. rel. pl. e s.ond., ambos ÁL. e DIST. A mod. (60-40 
%). 

Podzol BAIXA ALTA 

128 P2 

P2 - Ass.: PODZOL + PODZOL HIDROMÓRFICO, ambos com duri. tex. are./are. 
e méd. fl. subper. e/ou cerr. subper. rel. pl. + PODZÓLICO AMARELO com e sem 
frag. tex. are. e méd./méd. e arg. fl. subper. rel. pl. e s.ond.; todos ÁL. e DIST. A 
mod. (40-35-25 %). 

Podzol BAIXA MÉDIA 

129 P3 

P3 - Ass.: PODZOL com e sem duri. tex. are./are. e méd. fl. subcad. e/ou cerr. 
subcad. rel. pl. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb tex. 
are. e méd./méd. e arg. fl. subcad. rel. pl. e s.ond.; ambos ÁL. e DIST. com e sem 
frag. A mod. (60-40 %).  

Podzol BAIXA ALTA 

130 PA1 
PA1 -    Ass.: PODZÓLICO AMARELO lat. e não lat. com e sem frag. A mod. e 
proem. tex. are. e  méd./méd.  e  arg.  +  LATOSSOLO AMARELO tex. méd. e 
arg. A mod.; todos ÁL. e DIST. fl. subper. rel. pl. e s.ond. (70-30 %). 

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

131 PA2 

PA2 -    Ass.: PODZÓLICO AMARELO lat. e  não lat.  com  e  sem  frag.  tex.  
are.  e  méd./méd.  e  arg.  fl.  subper.   +  PODZOL  tex. are./are. e méd. fl.  
subper.  e/ou  cerr.  subper.  +  LATOSSOLO  AMARELO  tex.  méd.  e  arg. fl. 
subper.; todos ÁL. e DIST. A mod. e proem. rel. pl. e s.ond. (40-40-20 %). 

Podzólico 
Amarelo 

BAIXA ALTA 

132 PA3 

PA3 -    Ass.: PODZÓLICOS AMARELO ÁL. e DIST. lat. e  não  lat.  com  e  sem  
frag.  tex.  are.  e  méd./méd.  e  arg. fl. subper. + PODZOL tex. are./are.  e méd.  
fl.  subper.  e/ou  cerr.  subper.;  ambos  ÁL.  e  DIST.  A    mod.   e  proem. rel. 
pl. e s.ond. (70-30%). 

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

133 PA4 

PA4 -   Ass.: PODZÓLICO AMARELO  lat.  e  não  lat.  com  e  sem  frag.  tex.  
are.  e  méd./méd.  e  arg.  fl.  subper. + PODZOL com  e  sem  frag.  e/ou  duri.  
tex.  are./are.  e  méd.  fl.  subper.  e/ou  cerr.  subper.,  ambos  A   mod. +  
PODZÓLICO  AMARELO  abr.  e  não  abr.  plín. e não plín A mod.e proem. tex. 
are. e méd./arg. fl. subper.; todos ÁL. e DIST. rel. pl. e s.ond. (50-30-20%). 

Podzólico 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

134 PA5 
PA5 -    PODZÓLICO AMARELO ÁL. e DIST. lat. e não lat. com e sem frag. A 
mod. e proem. tex. are. e  méd./méd.  e   arg. fl. subper. rel. s.ond. e pl. 

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

135 PA6 

PA6 -   Ass.: PODZÓLICO AMARELO lat.  e  não  lat. tex. méd./méd.  e  arg. +  
PODZÓLICO  ACINZENTADO  tex.  are.  e  méd./méd.  e  arg., ambos ÁL. e 
DIST. plín. e  não plín.  fl.  subper.  rel.  s.ond. + GLEISSOLO   DIST. tex. méd. e 
arg. fl. subper. de vz. rel. pl.; todos A mod. e proem. (40-30-30 %). 

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

136 PA7 

PA7 -   Ass.: PODZÓLICO AMARELO lat. e não lat. com e sem frag.  + 
PODZÓLICO AMARELO  plín.  e  não  plín., ambos A mod. e proem. tex. 
méd./méd. e arg. fl. subper. rel. s.ond.  e  ond.  +  PODZOL   A  mod.  tex.  
are./are. e méd. fl. subper. e/ou cerr. subper. rel. pl. a ond.; todos ÁL. e DIST. 
(40-35-25 %). 

Podzólico 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

137 PA8 

PA8 -   Ass.: PODZÓLICO  AMARELO  lat.  e  não  lat.  com  e   sem  frag.  tex.  
méd./méd.  e  arg.  +  PODZÓLICOS AMARELO  e  VERMELHO-AMARELO  Tb  
abr.  e  não  abr.  plín. e não plín. tex.  are.  e  méd./méd.  e  arg.; ambos ÁL. e 
DIST. A mod. e proem. fl. subper. rel. s.ond. a f.ond. (50-50 %). 

Podzólico 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

138 PA9 

PA9 -   Ass.: PODZÓLICO AMARELO lat. e não lat. com e sem frag. A mod. tex. 
méd./méd. e arg.    +  PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb A 
mod. e proem. tex. are. e méd./arg.; ambos fl. subper.  rel.  s.ond. a f.ond.  +  
PODZOL  HIDROMÓRFICO com  e  sem frag. e/ou duri. A fr. e mod. tex. 
are./are. e méd. fl.  per.  e    campo de rest. rel. pl. e s.ond.; todos ÁL. e DIST. 
(40-40-20 %). 

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

139 PA10 

PA10 - Ass.: PODZÓLICO AMARELO ÁL. e DIST. lat. e não lat. tex. méd./méd. e 
arg. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. tex. 
méd./arg. com e sem casc. a cascal.; ambos A mod. e proem. fl. subper. rel. ond. 
e f.ond. (50-50 %).  

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 
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140 PA11 

PA11 - Ass.: PODZÓLICO AMARELO com e sem frag. + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO abr. e não abr. plín. e não plín; ambos Tb 
rel. ond. e f.ond. + PODZÓLICO AMARELO lat. e não lat. rel. s.ond. a 
f.ond.;todos ÁL. e DIST. A mod. e proem. tex. méd./méd. e arg. fl. subper.(40-40-
20 %). 

Podzólico 
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

141 PA12 
PA12 - Ass.: PODZÓLICO AMARELO tex. méd./arg. + PODZÓLICO 
ACINZENTADO com frag. tex. are. e méd./méd. e arg.; ambos ÁL. e DIST. A 
mod. fl. subper. e/ou subcad. rel. pl. (70-30 %). 

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

142 PA13 

PA13 - Ass.: PODZÓLICO AMARELO + PODZÓLICO ACINZENTADO, ambos 
abr. e não abr. com e sem frag. tex. are. e méd./méd. e arg. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO tex. méd./arg.; todos Tb DIST. plín. e não plín. prof. e 
p.prof. A fr. e mod. tex. méd./méd. e arg. fl. subper. e/ou subcad. rel ond. e s.ond. 
(50-25-25 %).  

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

143 PA14 
PA14 - Ass.: PODZÓLICO AMARELO abr. e não abr. tex. méd./arg. + 
LATOSSOLO AMARELO tex. arg.; ambos DIST. A proem. e húm. fl. subcad. rel 
pl. e s.ond. (75-25 %). 

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

144 PA15 

PA15 - Ass.: PODZÓLICO AMARELO + PODZÓLICO ACINZENTADO; ambos 
DIST. plín. e não plín. tex. are. e méd./arg. + BRUNO NÃO CÁLCICO plan.; todos 
fl. subcad. rel. s.ond. + GLEISSOLO DIST. e EUT. tex. arg. fl. subcad. de vz. rel. 
pl.; todos A mod. (30-30-20-20 %). 

Podzólico 
Amarelo BAIXA BAIXA 

145 PA16 
PA16 - Ass.: PODZÓLICO AMARELO abr. e não abr. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO, ambos Tb DIST. e EUT. A proem. e húm. tex. méd./arg. 
fl. subcad. e/ou cad. rel pl. e s.ond. (60-40 %).  

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

146 PA17 
PA17 - Ass.: PODZÓLICO AMARELO DIST. e EUT. lat. e não lat. tex. méd./méd. 
e arg. + LATOSSOLO AMARELO DIST. tex. méd. e arg., ambos A fr. e mod. 
endoped. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (70-30 %). 

Podzólico 
Amarelo BAIXA MÉDIA 

147 PA'1 
PA’1- Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO–AMARELO plín. e não plín. 
prof. e p.prof. + PLINTOSSOLO abr. e não abr.; ambos Tb ÁL. e DIST. A mod. 
tex. are. e méd./méd. e arg. fl. subper. rel. s.ond. e pl. (70-30 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

148 PA'2 
PA’2 - Ass.:PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb tex. 
méd./méd. e arg. rel. s.ond. e ond. + LATOSSOLO AMARELO tex. méd. e arg. 
rel. pl. e s.ond.; ambos ÁL. e DIST. A mod. fl. subper. (70-30 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

149 PA'3 

PA’3 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb tex. 
méd./arg. + LATOSSOLO AMARELO tex. arg. + PODZÓLICO ACINZENTADO 
plín. e não plín. tex. méd./arg.; todos ÁL. e DIST. A mod. e proem. fl. subper. rel. 
s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-25-20-15 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

150 PA'4 

PA’4 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ÁL. e DIST. 
plín. e não plín. tex. are. e méd./méd. e arg. + PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO DIST. tex. méd./méd. e arg.; ambos Tb A mod. fl. subper. rel. ond. e 
s.ond. (60-40 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

151 PA'5 
PA’5 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ÁL. e DIST. lat. 
e não lat. A mod. e proem. tex. méd./arg. fl. subper. rel ond. e s.ond. 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

152 PA'7 

PA’7 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO lat. e não lat. 
tex. méd./arg. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO abr. e não 
abr. plín. e não plín. tex. are. e méd./méd. e arg., ambos Tb + LATOSSOLO 
AMARELO tex. arg.; todos ÁL. e DIST. A mod. e proem. fl. subper. rel. s.ond. a 
f.ond. + GLEISSOLO e CAMBISSOLO gleico, ambos DIST. A mod. tex. indisc. fl. 
subper. e campo de vz. rel. pl. (35-25-25-15 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

153 PA'8 

PA’ 8 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO lat. e não lat. 
A mod. tex. méd./arg. rel. ond. a mont. + LATOSSOLO AMARELO A mod. e 
proem. tex. arg. e mui arg. rel. s.ond. e ond. com partes pl.; ambos ÁL. e DIST. fl. 
subper. (65-35 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

154 PA'9 
PA’ 9 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ÁL. e DIST. 
lat. e não lat. A proem. e mod. tex. méd./arg. fl. subper. rel. f.ond. e mont. 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

155 PA'10 
PA’10 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb tex. 
méd./arg. + LATOSSOLO AMARELO tex. arg.; ambos ÁL. e DIST. A proem. e 
mod. fl. subper. rel. ond. a mont. (60-40 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 
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156 PA'11 

PA’11 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO A proem. + 
PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO A húm.; ambos ÁL. e DIST. 
lat. e não lat. fl. subper. e/ou subcad. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 
DIST. A proem. fl. subcad. e/ou cad.; todos Tb tex. méd./arg. rel. s.ond. e ond. 
(35-35- 30 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

157 PA'12 

PA’12 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO lat. e não lat. 
tex. méd./arg. rel. ond. e f.ond. + LATOSSOLO AMARELO tex. arg. rel. s.ond. a 
f.ond.; ambos ÁL. e DIST. fl. subper. e/ou subcad. + GLEISSOLO e 
CAMBISSOLO gleico tex. arg. fl. subper. e campo de vz. rel. pl. e PODZÓLICO 
AMARELO DIST. plín. e não plín. tex. méd./arg. fl. subper. rel. pl. e s.ond.; todos 
A mod. e proem. (55-25-20 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

158 PA'13 

PA’13 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ÁL. e DIST. 
lat. e não lat. A mod. e proem. fl. subper. e/ou subcad. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A proem. fl. subcad.; todos tex.méd/arg. rel. 
ond. e f.ond. + GLEISSOLO e CAMBISSOLO gleico tex. arg. fl. subper. e campo 
de vz. rel. pl. e PODZÓLICO AMARELO DIST. plín. e não plín. A mod. e proem. 
tex. méd./arg. fl. subper. rel. pl. e s.ond. (50-30-20 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

159 PA'14 

PA’14 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO lat. e não lat. 
tex. méd./arg. rel. ond. e f.ond. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-
AMARELO Tb plín. e não plín. rel. s. ond. a f.ond.; ambos tex. méd./arg. fl. 
subper. e/ou subcad. + GLEISSOLO e CAMBISSOLO gleico tex. arg. fl. subper. e 
campo de vz. rel. pl. e PODZÓLICO AMARELO plín. não plín. tex. méd./arg. fl. 
subper. rel. pl. e s.ond.; todos DIST. A mod. e proem. (45-40-15 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

160 PA'15 

PA’15 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb tex. 
méd./arg. rel. s.ond. e ond. + LATOSSOLO AMARELO tex. arg. rel. s.ond. e pl.; 
ambos ÁL. e DIST. A mod. e proem. + SOLOS LITÓLICOS DIST. A mod. tex. 
méd. rel. s.ond. e ond. subs. qtz.; todos fl. subcad. (45-30-25 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

161 PA'16 

PA’16 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb A proem. 
tex. méd. e arg./arg. e mui arg. rel. ond. e f.ond. + LATOSSOLO AMARELO A 
húm. e proem. tex. méd. e arg. rel. s.ond. e ond.; ambos ÁL. e DIST. fl. subcad. 
(60-40 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

162 PA'16A
PA'16A - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb tex. 
méd./arg. + LATOSSOLO AMARELO tex. arg.; ambos ÁL e DIST. A mod. e 
proem. fl. subcad. rel. ond. e f.ond. (60-40 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

163 PA'17 

PA’17 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A 
proem. tex. méd. e arg./ arg. e mui arg. rel. f.ond. e mont. + LATOSSOLO 
AMARELO ÁL. e DIST. A húm e proem. tex. méd. e arg. rel. s.ond. e ond.; ambos 
fl. subcad. (60-40 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

164 PA'18 

PA’18 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb A mod. e 
proem. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. + 
REGOSSOLO A mod. rel. s.ond.; ambos DIST. prof. e p.prof. fl. subcad. e/ou 
cad. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (45-30-25 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

165 PA'19 

PA’19 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb prof. e 
p.prof. A mod. e proem. tex. méd./arg. + SOLOS LITÓLICOS A mod. tex. méd. 
cascal. subs. gn., gr., e sien.; ambos DIST. e EUT. fl. subcad. e/ou cad. rel. ond. 
e s.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (60-25-15 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

166 PA'20 

PA’20 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO–AMARELO tex. are. e 
méd./arg. + PODZÓLICO ACINZENTADO tex. are. e méd./méd. e arg.; todos Tb 
DIST. e EUT. abr. e não abr. plín. e não plín. + PLANOSSOLO A mediano + 
REGOSSOLO DIST.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (40-
20-20-20 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

167 PA'21 

PA’21 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e 
EUT. prof. e p.prof. plín. e não plín. tex. are. e méd./arg. rel. s.ond. e ond. + 
REGOSSOLO DIST. prof. e p.prof. rel. s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A  tex. méd. cascal. rel. s.ond. e ond. subs. gr. e gn.; todos moderado fl. 
cad. e/ou caat. hipo. (50-25-25 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

168 PA'22 

PA’22 - Ass.:PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e 
EUT. prof. e p.prof. tex. méd./arg. com e sem casc. a cascal. + SOLOS L 
ITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e grd.; ambos A fr. e 
mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
(50-30-20%). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 
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169 PA'23 

PA’23 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gr. e grd., ambos A mod. + REGOSSOLO; ambos DIST. e 
EUT. A fr. e mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e ond.(35-35-30 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

170 PA'23A

PA’23A - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. epiped. e não + SOLOS 
LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr., grd. e gn.; ambos EUT. e 
DIST. A mod. e proem. epiped. e não fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. ond. a mont. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-35-25%). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

171 PA'24 

PA’24 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e 
DIST. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. epiped. e 
não + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr., grd. e 
gn.; ambos A fr. e mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. ond. e f.ond. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-25-25 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

172 PA'25 

PA’25 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e 
EUT. com e sem frag. tex. méd./méd. e arg. + LATOSSOLOS AMARELO e 
VERMELHO-AMARELO DIST. tex. méd.; ambos A mod. caat. hipo. rel. pl. e 
s.ond. (65-35 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

173 PA'26 
PA’26 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO DIST. e EUT. 
+ PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO EUT.; ambos Tb A mod. tex. méd./méd. e 
arg. caat. hipo. rel. pl. e s.ond.(70-30 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

174 PA'27 

PA’27 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO abr. e não 
abr. tex. are. e méd./arg. + PODZÓLICO ACINZENTADO tex. are. e méd./méd.; 
ambos Tb DIST. e EUT. plín. e não plín. A mod. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (70-30 
%). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

175 PA'28 

PA’28 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO tex. 
méd./méd. e arg. epiped. e não + PODZÓLICO ACINZENTADO plín. e não plín. 
tex. are. e méd./méd.; ambos Tb DIST. e EUT. + PLANOSSOLO; todos A mod. 
caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (35-35-30 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

176 PA'29 

PA’29 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb tex. 
méd./méd. e arg. rel. pl. e s.ond. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a 
cascal. rel. s.ond. subs. aren. + SOLOS LITÓLICOS tex. are. e méd. com casc. a 
cascal. rel. s.ond. subs. gn. e gr.; todos DIST. e EUT. A mod. caat. hipo. (60-20-
20%). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

177 PA'29A

PA’29A - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e 
EUT. prof. e p.prof. plín. e não plín. tex. méd./arg. epiped. e não + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + SOLOS LITÓLICOS DIST. e 
EUT. tex. méd. cascal. subs. gn.; todos A mod. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (55-25-
20 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

178 PA'30 

PA’30 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS tex. are. e 
méd. com casc. a cascal. subs. aren.; ambos DIST. e EUT. A mod. caat. hipo. rel. 
s.ond. e ond. (60-40 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

179 PA'31 
PA’31 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. + SOLOS LITÓLICOS tex. are. e méd. subs. aren.; ambos 
DIST. e EUT. A mod. caat. hipo. rel. ond. e f.ond. (60-40 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

180 PA'33 

PA’33 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb tex. 
méd./méd. e arg. epiped. + LATOSSOLOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO 
tex. méd.; ambos EUT. e DIST. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-
AMARELO ped. (concr. e/ou não); todos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. pl. e s. 
ond. (35-35-30 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

181 PA'34 

PA’34 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e 
DIST. prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. + 
PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. (concr. e/ou não) + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn.; todos A mod. 
caat. hipo. e/ou hiper. rel. s.ond. e pl. (40-35- 25 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

182 PA'35 

PA’35 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb prof. e 
p.prof. tex. are. e méd./méd. e arg. endoped. rel. s.ond. e ond. + LATOSSOLO 
AMARELO tex. méd. rel. s.ond.; ambos DIST. e EUT. A mod. + AREIAS 
QUARTZOSAS A fr. e mod. rel. s.ond.; todos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. (60-
20-20 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 
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183 PA'36 

PA’36 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e 
DIST. p.prof. tex. are. e méd./méd. com e sem casc. a cascal. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e gn. + REGOSSOLO 
EUT.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (30-30-20-20 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

184 PA'37 

PA’37 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb abr. e não 
abr. tex. are. e méd./méd. e arg. endoped. rel pl. e s.ond. + LATOSSOLOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO tex. méd. rel. pl.; ambos DIST. e EUT. A fr. 
e mod. caat. hiper. (65-35 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

185 PA'38 

PA’38 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO lat. e não lat. 
plín. e não plín. tex. méd./méd. e arg. + LATOSSOLOS AMARELO e 
VERMELHO-AMARELO tex. méd. e arg.; ambos DIST. e EUT. endoped. e não + 
PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. (concr. e/ou não); 
todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (50-25-25 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

186 PA'39 

PA’39 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e 
EUT. abr. e não abr. plín. e não plín. tex. méd./arg. endoped. + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO–AMARELO ped. (concr. e/ou não) + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (45-30-
25%). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

187 PA'40 

PA’40 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO lat. e não lat. 
tex. méd./arg. endoped. e não + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-
AMARELO Tb abr. e não abr. tex. are. e méd./méd. e arg.; ambos DIST. e EUT. 
plín. e não plín. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. 
(concr. e não) + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO; todos A fr. e mod. 
caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (30-30-20-20 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

188 PA'41 

PA’41 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO–AMARELO tex. 
méd./méd. e arg. + PODZÓLICO ACINZENTADO plín. e não plín. com e sem 
frag. tex. are. e méd./méd. e arg.; ambos Tb DIST. e EUT. + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO  A mediano e espesso; todos A fr. e mod. caat. hiper. 
rel. pl. e s.ond. (45-30-25 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

189 PA'42 

PA’42 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e 
DIST. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. epiped. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs xt.qtz. e gn.; ambos A fr. e 
mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (45-30-25 %).

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

190 PA'43 

PA’43 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e 
DIST. plín. e não plín. prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. (concr. e/ou não) + LATOSSOLOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO DIST. e EUT. tex. méd. e arg. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. 
pl. e s.ond. (40-20-20-20 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

191 PA'43A

PA’43A - Ass.:PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e 
DIST. prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. endoped. e não + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. (concr. e/ou não) + LATOSSOLOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO DIST. e EUT. tex. méd. e arg. endoped.; 
todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA 
(cangas lateríticas). (30-30-20-20 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

192 PA'44 

PA’44 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO–AMARELO Tb EUT. e 
DIST. prof. e p.prof. plín. e não plín. tex. méd./méd. e arg. + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO–AMARELO ped. (concr. e/ou não)+PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond.(50-30-
20%). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

193 PA'45 

PA’45 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e 
DIST. prof. e p.prof. tex. are. e méd./méd. e arg. epiped. + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO  A mediano e espesso + BRUNO NÃO CÁLCICO vér. 
tex. méd./arg. epiped. + CAMBISSOLO Tb EUT. tex. arg. epiped. e não epiped. 
subs. gn. e cob. pedim.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (40-30-15-
15 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 

194 PA'46 

PA’46 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO + 
PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb e Ta, ambos 
EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e não rel. 
s.ond. + BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér. rel. s.ond. e pl. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. subs. gn., fil. e 
dior.; todos A fr. e mod. caat. hiper. (40-20-20-20 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 
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195 PA'47 

PA’47 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e não + SOLOS 
LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr., xt. e fil.; ambos EUT. A 
fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-
20%).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

196 PA'49 

PA’49 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e não + SOLOS 
LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., xt. e gr.; ambos EUT. A fr. e 
mod. caat. hiper. rel. ond. e s.ond. (60-40 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

197 PA'p1 

PA’p1 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. (concr. 
e/ou não) + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e 
DIST tex. méd./arg. endoped. e não; ambos A mod. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA (50-30-20 %).  

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

198 PA'p2 

PA’p2 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. (concr. 
e/ou não) + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e 
DIST. p.prof. tex. méd./arg. com e sem casc. a cascal. endoped.; ambos rel. 
s.ond. e pl. + LATOSSOLOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO DIST. e EUT. 
tex. méd. e arg. endoped. rel. pl. e s.ond.; todos A fr. e mod. caat. hiper. (40-40-
20 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

199 PA'p3 

PA’p3 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. (concr. 
e/ou não) rel. s.ond. e pl. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO 
Tb EUT. e DIST. com e sem frag. prof. e p.prof. tex. are. e méd./arg. epiped. e 
não rel. pl. e s.ond. + BRUNO NÃO CÁLCICO vér. rel. s.ond. e pl. + 
PLANOSSOLO e  SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. e s.ond.; todos A fr. e mod. 
caat. hiper. (30-25-25-20 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 

200 PA'p4 

PA’p4 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. (concr. 
e/ou não) rel. s.ond. e pl. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO 
Tb EUT. e DIST. plín. e não plín. prof. e p.prof. tex. are. e méd./arg. epiped. e 
não rel. pl. e s.ond. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. e 
s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e pl. 
subs. gn. e gr.; todos A fr. e mod. caat. hiper. (40-20-20-20 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

201 PA'p5 

PA’p5 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. (concr. 
e/ou não) + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e 
DIST. plín. e não plín. prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a 
cascal. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr.; 
todos A fr. e mod caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (50-25-25 %). 

Podzólico 
Amarelo e 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

202 PE1 
PE1 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO EUT. tex. méd. e arg./arg. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUT. e DIST. tex. méd./arg., ambos Tb A 
mod. e proem. fl. subcad. rel. s.ond. e ond.(60-40 %). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
BAIXA MÉDIA 

203 PE1A 
PE1A - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO EUT. tex. méd. e arg./arg. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUT. e DIST. tex. méd./arg., ambos Tb A 
mod. e proem. fl. subcad. rel. pl. e s.ond. (60-40 %). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
BAIXA MÉDIA 

204 PE2 
PE2 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Tb EUT. tex. méd. e arg./arg. A 
mod. e proem. + BRUNIZEM AVERMELHADO tex. méd. e arg./arg. e mui 
arg.,ambos fl. subcad. rel. s.ond. e ond.(60-40%). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
MÉDIA BAIXA 

205 PE3 
PE3 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO EUT. tex. méd. e arg./arg. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUT. e DIST. tex. méd./arg., ambos Tb A 
mod. fl. subcad. rel. ond. e f.ond. (60-40%). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
BAIXA MÉDIA 

206 PE3B 
PE3B - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO EUT. tex. méd. e arg./arg. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUT. e DIST. tex. méd./arg., ambos Tb A 
mod. fl. subcad. rel. ond. a mont. (70-30 %).  

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
BAIXA MÉDIA 

207 PE4 
PE4 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Tb EUT. tex. méd. e arg./arg. + 
BRUNO NÃO CÁLCICO plan., ambos A mod. fl. subcad. e/ou cad. rel. ond. e f. 
ond. (60-40 %). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
MÉDIA BAIXA 

208 PE5 

PE5 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Ta EUT. prof. e p.prof. + 
BRUNO NÃO CÁLCICO, ambos tex. méd./arg. com e sem casc. a cascal. + 
CAMBISSOLO Ta EUT. p.prof. tex. arg. subs. gn. e xt.; todos A mod. caat. hipo. 
rel. pl. e s.ond. (40-35-25 %).  

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
ALTA BAIXA 

209 PE6 
PE6 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Tb EUT. prof. e p.prof. tex. 
méd./arg. epiped. e não + VERTISSOLO tex. arg., ambos A mod. caat. hipo. rel. 
s.ond. e pl. (60-40 %). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
MÉDIA BAIXA 

210 PE7 
PE7 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Tb prof. e p.prof. tex. méd./arg. rel. 
s.ond. e pl. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. e silt. com casc. a cascal. rel. s.ond. subs. 
gn., xt. e fil., ambos EUT. A mod. epiped. e não caat. hipo. (75-25 %). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
BAIXA MÉDIA 
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211 PE8 

PE8 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Ta EUT.prof. e p.prof. tex. 
méd./arg. com e sem casc. a cascal. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. cascal. subs. gn. e xt.; todos A mod. caat. 
hiper. rel. s.ond. e ond. (40-35-25 %). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
ALTA BAIXA 

212 PE9 
PE9 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO lat. tex. méd./arg. + 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO tex. arg., ambos Tb EUT. A mod. prof. e 
p.prof. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (60-40 %). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
BAIXA MÉDIA 

213 PE11 

PE11 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Ta EUT. prof. e p.prof. tex. 
méd. e arg./arg. endoped. e não + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr.; todos A 
mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (40-35-25 %). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
ALTA BAIXA 

214 PE12 
PE12 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Tb p.prof. tex. méd./arg. + 
SOLOS LITÓLICOS tex. méd. cascal. subs. biot .-gn. e anf., ambos EUT. A mod. 
caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (70-30 %). 

Podzólico 
Vermelho-

Escuro 
BAIXA MÉDIA 

215 PL1 
PL1 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano e espesso + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr., ambos A mod. fl. cad. rel. s.ond. e 
ond. (60-40 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

216 PL2 
PL2 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano e espesso + SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. tex. are. e méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e xt. + REGOSSOLO 
DIST. e EUT.; todos A mod. fl. cad. rel. s.ond. e ond (35-35-30 %). 

Planossolo BAIXA BAIXA 

217 PL3 PL3 - Ass.: PLANOSSOLO A mod. mediano e espesso fl. cad. e/ou caat. hipo rel. 
pl. e s.ond. 

Planossolo BAIXA BAIXA 

218 PL4 

PL4 - Ass.: PLANOSSOLO A mod. mediano rel. s.ond. e pl. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb EUT. prof. e p.prof. A proem. tex. méd./méd. e arg. 
rel. s.ond. e ond., ambos fl. cad. e/ou caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (50-30-20 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

219 PL5 

PL5 - Ass.: PLANOSSOLO mediano e espesso + PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT prof. e p.prof. A mod. e proem. tex. méd./arg. com casc. a 
cascal. + REGOSSOLO DIST. e EUT.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo rel. 
s.ond. e pl. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-25-20-15 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

220 PL6 
PL6 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano e espesso + REGOSSOLO EUT. e DIST. 
+ SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e méd. com casc. a cascal. subs. 
gn., xt. e gr.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (50-25-25 %). 

Planossolo BAIXA BAIXA 

221 PL7 

PL7 - Ass.: PLANOSSOLO rel. pl. e s.ond. + PODZÓLICO AMARELO DIST. e 
EUT. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. + BRUNO NÃO 
CÁLCICO vér. e não vér. rel. s.ond.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. (40-35-
25 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

222 PL8 

PL8 - Ass.: PLANOSSOLO fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. pl. e s.ond. + GLEISSOLO 
DIST. e EUT. tex. indisc. fl. cad. e/ou caat. hipo. de vz. rel. pl. + BRUNO NÃO 
CÁLCICO vér. e não ver. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. pl. e s.ond.; todos A mod. 
(40-35-25 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

223 PL9 
PL9 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano e espesso + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr.; ambos A mod. fl. cad. e/ou caat. 
hipo. rel. s.ond. e pl. (65-35 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

224 PL10 

PL10 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano e espesso rel. s.ond. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. subs. gn. e gr.; 
todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-30-30 
%).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

225 PL11 

PL11 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 
Tb EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + REGOSSOLO 
DIST. e EUT.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e ond. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (35-25-25-15 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

226 PL11B

PL11B - Ass.: PLANOSSOLO A mediano rel. s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. subs. gn. e gr. + 
PODZÓLICOS AMARELO e ACINZENTADO Tb e Ta DIST. e EUT. abr. e não 
abr. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. rel. s.ond. e ond. + REGOSSOLO DIST. 
e EUT. rel. s.ond.; todos A mod. caat. hipo. (30-30-20-20 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

227 PL12 

PL12 - Ass.: PLANOSSOLO A mod. mediano + PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. p.prof. A mod. e proem. tex. méd./méd. e arg. com casc. a 
cascal. + SOLOS LITÓLICOS EUT. A mod. tex. méd. com casc. a cascal. subs. 
gn. e gr.; todos fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (45-20-20-15 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 
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228 PL13 

PL13 - Ass.: PLANOSSOLO A orto e mediano + PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta. EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a 
cascal. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr.; 
todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e pl. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (35-25-25-15 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

229 PL14 

PL14 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano + PODZÓLICO ACINZENTADO DIST. e 
EUT. tex. are. e méd./arg. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn. e xt.; todos A mod. fl.cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e pl. (60-
20-20 %). 

Planossolo BAIXA BAIXA 

230 PL15 
PL15 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano + BRUNO NÃO CÁLCICO não ver. e vér. 
+ SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., xt. e gr.; 
todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e pl. (50-30-20 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

231 PL16 

PL16 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  A orto e mediano rel. 
pl. e s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. 
e pl. subs. gn. e gr.; todos A mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. + AFLORAMENTOS 
DE ROCHA. (55-25-20 %). 

Planossolo MÉDIA BAIXA 

232 PL17 
PL17 - Ass.: PLANOSSOLO A orto e mediano + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. 
méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr., ambos A mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. 
rel. pl. e s.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-25-25 %). 

Planossolo BAIXA BAIXA 

233 PL18 
PL18 - Ass.: PLANOSSOLO A orto e mediano + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. 
méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr., ambos A mod caat. hipo. e/ou fl. cad. 
rel. s.ond. e pl. (55-45 %). 

Planossolo BAIXA BAIXA 

234 PL19 

PL19 - Ass.: PLANOSSOLO + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., xt. e gr.; todos A mod. 
caat. hipo. e/ou fl. cad. rel. s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-
25-20-15 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

235 PL20 
PL20 - Ass.: PLANOSSOLO + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., xt. e gr., ambos A mod. caat. hipo. rel. s.ond. e pl. (65-35 %). Planossolo BAIXA BAIXA 

236 PL21 

PL21 - Ass.: PLANOSSOLO + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUT. Tb e 
Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. e BRUNO NÃO 
CÁLCICO vér. e não vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., xt. e gr.; todos A mod. caat. hipo. rel. s.ond. e pl. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-20-15-15 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

237 PL22 
PL22 - Ass.: PLANOSSOLO + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., xt. e gr.; todos A mod. caat. hipo. rel. s.ond. e pl. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-20 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

238 PL23 
PL23 - Ass.: PLANOSSOLO  +  SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc.  A 
cascal. subs. gn. e gr.; ambos A mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. rel. s.ond. e ond. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-35-25 %).  

Planossolo BAIXA BAIXA 

239 PL24 
PL24 - Ass.: PLANOSSOLO + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn. e gr., ambos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. s.ond. e pl. (55-
45 %). 

Planossolo BAIXA BAIXA 

240 PL25 
PL25 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano e espesso + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. are. e méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr., grd. e mig. + REGOSSOLO 
EUT. e DIST.; todos A fraco e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (35-35-30 %). 

Planossolo BAIXA BAIXA 

241 PS1 
PS1 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. e s.ond. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e pl. subs. 
gn., gr. e grd.; todos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. (65-35 %).  

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 

242 PS2 
PS2 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + SOLOS LITÓLICOS 
EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e grd.; ambos A fr. e mod. caat. 
hipo. e/ou hiper. rel. s.ond. e pl. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-30-30 %). 

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 

243 PS3 

PS3 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb e Ta DIST. e EUT. raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. epiped. + REGOSSOLO EUT. p.prof. soló. e não soló.; todos A 
fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (50-30-20 %). 

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

ALTA BAIXA 

244 PS4 

PS4 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  A mediano + 
PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO ped. (concr. e/ou não) + 
PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e DIST. plín. e não 
plín. prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e 
s.ond. (60-20-20 %). 

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 
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245 PS5 

PS5 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e DIST. plín. e não plín. prof. e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg.; ambos caat. hiper. rel. pl. e s.ond. + SOLOS 
ALUVIAIS EUT. sal. soló. e/ou sód. tex. indisc. caat. hiper. de vz. com e sem 
carna. rel. pl.; todos A fr. e mod. (50-25-25 %). 

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 

246 PS6 

PS6 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb e Ta EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. 
e arg. com casc. a cascal. epiped. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gn. e gr.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (50-
25-25 %).  

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

ALTA BAIXA 

247 PS7 
PS7 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + SOLOS LITÓLICOS 
EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e xt. + BRUNO NÃO CÁLCICO 
vér. e não vér.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (45-30-25 %).  

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

ALTA BAIXA 

248 PS8 

PS8 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + SOLOS LITÓLICOS 
EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e xt. + BRUNO NÃO CÁLCICO 
vér.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (30-25-25-20 %). 

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 

249 PS9 

PS9 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  A espesso rel. pl. e 
s.ond. + VERTISSOLO e CAMBISSOLO EUT. vér. prof. e p.prof. tex. arg. epiped. 
rel. s.ond. e pl. subs. folh. e calc. + BRUNO NÃO CÁLCICO vér. rel. s.ond. e pl.; 
todos A fr. e mod. caat. hiper. (55-25-20 %). 

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

ALTA BAIXA 

250 PS10 

PS10 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. subs. gr. e gn. + 
REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. prof. e p.prof. + BRUNO NÃO 
CÁLCICO vér.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (30-25-25-20 %).  

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 

251 PS11 

PS11 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + REGOSSOLO 
EUT. e DIST. soló. e não soló. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com 
casc. a cascal. subs. gn. e gr.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (50-
30-20 %). 

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 

252 PS12 

PS12 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. subs. gr. e gn. + 
REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. 
s.ond. e pl. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-20-20-20 %). 

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 

253 PS13 
PS13 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  A espesso + AREIAS 
QUARTZOSAS.; ambos rel. pl. e s.ond. + BRUNO NÃO CÁLCICO vér. rel. s.ond. 
e pl.; todos A fr. e mod. caat. hiper. (45-35-20 %).  

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA MÉDIA 

254 PS14 

PS14 - Ass.:PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  caat. hiper. rel. pl. e 
s.ond. + SOLOS ALUVIAIS EUT. sal. soló. e/ou sód. tex. indisc. caat. hiper. de 
vz. com e sem carna. rel. pl. + SOLOS ALUVIAIS EUT. soló. e não soló. tex. are. 
e méd. caat. hiper. de vz. com e sem carna. rel. pl.; todos A fr. e mod. (60-20-
20%).  

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 

255 PS15 
PS15 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., xt., gr. e grd.; ambos A 
fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (55-45 %).  

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 

256 PS16 
PS16 - Ass.:PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO + SOLOS LITÓLICOS 
EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr.; ambos A fr. e mod. caat. 
hiper. rel. s.ond. e pl. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (45-35-20 %).  

Panossolo 
e Solonetz-
Solodizado

MÉDIA BAIXA 

257 PV1 
PV1 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. tex. méd./arg. + 
PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO DIST. e EUT. tex. méd. e arg./arg.; ambos 
Tb A mod. fl. subper. rel. s.ond. e ond. (65-35 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

258 PV2 

PV2 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. tex. méd./méd. e arg. 
+ PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta ÁL. e DIST. plín. e não plín. tex. 
méd./arg., ambos tex. méd./méd. e arg. rel. ond. + CAMBISSOLO Tb e Ta DIST. 
raso e p.prof. tex. arg. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond. subs. gn. e gr.; todos 
A mod. e proem. fl. subper. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA MÉDIA 

259 PV3 

PV3 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO prof. e p.prof. tex. méd./arg. + 
CAMBISSOLO p.prof. tex. arg. com casc. a cascal. subs. gn. e gr., ambos Tb + 
SOLOS LITÓLICOS tex. méd. e arg. subs. gn. e gr.; todos DIST. A mod. fl. 
subper. rel. ond e f.ond. (50-25-25 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

260 PV4 
PV4 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A mod. tex. 
méd./arg. fl. subper. rel. ond. e f.ond. 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 
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261 PV5 
PV5 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO tex. méd./arg. rel. ond. e f.ond. 
+ PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO abr. plín. e não plín. tex. are. e méd./arg.
rel. ond.; ambos Tb DIST. A mod. e proem. fl. subper. (60-40 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

262 PV6 
PV6 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO + PODZÓLICO AMARELO, 
ambos ÁL. e DIST lat. e não lat. + PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO DIST. e 
EUT.; todos Tb A mod. tex. méd./arg. fl. subper. rel. ond. e f.ond. (50-30-20%).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

263 PV7 

PV7 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. + PODZÓLICO 
VERMELHO-ESCURO DIST. e EUT., ambos Tb tex. méd./arg. rel. ond. e f.ond. + 
SOLOS LITÓLICOS DIST. tex. méd. rel. f.ond. subs. gn. e gr.; todos A mod. 
fl.subper. (60-20-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

264 PV8 

PV8 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO tex. méd./arg. + PODZÓLICO 
VERMELHO-ESCURO tex. méd. e arg./arg., ambos lat. e não lat. A mod. fl. 
subper. rel. f.ond. e ond. + GLEISSOLO tex. arg. e méd. e CAMBISSOLO gleico 
tex. arg. e méd. e SOLOS ALUVIAIS tex. arg. e méd.; todos DIST. e EUT A mod. 
e proem. fl. subper. de vz. e campo de vz. rel. pl. (40-40-20 %). 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

265 PV9 

PV9 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. A mod. e proem. tex. 
méd./arg. + PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO DIST. e EUT. A mod. tex. méd. 
e arg./arg., ambos Tb fl. subper. rel. ond. a mont. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (45-35-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

266 PV10 

PV10 - Ass.:PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb tex. méd./arg. + 
LATOSSOLOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO + CAMBISSOLO Tb prof. e 
p.prof. tex. arg. com casc. a cascal. subs. gn. e gr., todos DIST. A mod. fl. subper. 
rel. ond. a mont. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (35-25-25-15 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

267 PV11 

PV11 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb prof. e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. e arg. com casc. a cascal. 
subs. gn. e mig., ambos DIST. A mod. e proem. fl. subper rel. f.ond. e mont. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-35-25 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

268 PV12 

PV12 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. + PODZÓLICO 
AMARELO ÁL. e DIST., ambos Tb A proem. tex. méd./arg. com e sem casc. a 
cascal. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. A mod. e proem. tex. méd. e arg. 
subs. gn., gr. e grd.; todos fl. subper. e/ou subcad. rel. ond. e s.ond. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (30-25-25-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

269 PV13 

PV13 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. A mod. e proem. + 
PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO DIST. e EUT. A mod., ambos Tb tex. 
méd./arg. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. A mod. e proem. tex. méd. e arg. 
subs. gn. e gr.; todos fl. subper. e/ou subcad. rel. s.ond. a f.ond. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

270 PV14 
PV14 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. prof. e p.prof. A mod. tex. 
méd./arg. fl. subper. e/ou subcad. rel. ond. e s.ond. 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

271 PV15 

PV15 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A proem. tex. 
méd./arg. com e sem casc. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. A mod. e proem. 
tex. méd. e arg. subs. gn., gr. e grd., ambos rel. ond. a mont. + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb ÁL. e DIST. A húm. tex. méd./arg. com 
e sem casc. rel. ond. e f.ond.; todos fl. subper. e/ou subcad. + AFLORAMENTOS 
DE ROCHA. (45-25-15-15 %). 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

272 PV16 
PV16 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO A húm. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO A proem., ambos Tb DIST. abr. e não abr. prof. e p.prof. 
tex. méd./arg. fl. subcad. rel. s.ond. e pl. (50-50 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

273 PV16B
PV16B - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO A húm. + PODZÓLICO 
VERMELHO-MARELO A proem.,ambos Tb DIST. abr. e não abr. prof. e p.prof. 
tex. méd./arg. fl. subcad. rel. s.ond. e ond.(50-50 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

274 PV17 
PV17 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. rel. s.ond. e ond. + 
PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO DIST. e EUT. rel ond.; ambos Tb A mod. e 
proem. tex. méd./arg. fl. subcad. (70-30%). 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

275 PV18 

PV18 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. A proem. e húm. + 
PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO DIST. e EUT. A mod. e proem., ambos Tb 
tex. méd./arg. rel. ond. e f.ond. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. A mod. tex. 
méd. rel. f.ond. e mont. subs. gn. e gr.; todos fl. subcad. (40-35-25 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

276 PV19 
PV19 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO tex. méd./arg. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO abr. e não abr. plín. e não plín. tex. are. e méd./arg., 
ambos Tb DIST. A mod. e proem. fl. subcad. rel. ond. (50-50 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 
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277 PV19A

PV19A - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO tex. méd./arg. + 
PODZÓLICO VERMELHO- AMARELO abr. e não abr. plín. e não plín. tex. are. e 
méd./arg., ambos Tb DIST. A mod. e proem. fl. subcad. rel. ond e f.ond. (70-30 
%).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

278 PV20 

PV20 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. A mod. e proem. + 
PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO EUT. e DIST. A mod., ambos Tb tex. 
méd./arg. fl. subcad. rel. ond. e f.ond. + BRUNO NÃO CÁLCICO plan. A mod. fl. 
subcad. e/ou cad. rel. s.ond. e ond. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. A mod. 
tex. méd. com casc. a cascal. fl. subcad. e/ou cad. rel. f.ond. e ond. subs. gn.(40-
25-20-15 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

279 PV22 

PV22 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. prof. e p.prof. tex. 
méd./arg. com e sem casc. a cascal. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. abr. e não abr. plín. e não plín. prof. e p.prof. tex. are. e 
méd./arg., ambos fl. subcad. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. tex. méd. fl. 
subcad. e e/ou cad. subs. gn. e gr.; todos A mod. e proem. rel. f.ond. e ond. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (35-25-25-15 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

280 PV23 

PV23 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. prof. e p. prof. tex. 
méd./arg. com casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. tex. méd. e 
arg. subs. gn., gr., grd. e mig., ambos A mod. e proem. fl. subcad. rel.  f.ond. e 
mont. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-35-25 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

281 PV24 
PV24 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. + PODZÓLICO 
VERMELHO-ESCURO DIST. e EUT., ambos Tb A mod. e proem. tex. méd./arg. 
fl. subcad. e/ou cad. rel. s.ond. e ond. (55-45 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

282 PV24B

PV24B - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. prof. e p.prof. A 
proem. tex. méd./arg. com e sem casc. a cascal. fl. subcad. e/ou cad. + 
PLANOSSOLO A mod. e proem. tex. méd./arg. fl. cad. e/ou caat. hipo., ambos 
rel. s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-20 %). 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

283 PV25 

PV25 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. prof. e p.prof. A 
proem. tex. méd./arg. com e sem casc. fl. subcad. e/ou cad. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. e DIST. A mod. e proem. tex. méd. fl. cad. subs. gn. e gr., 
ambos rel. s.ond. e pl. + GLEISSOLO e CAMBISSOLO gleico tex. arg. fl. subcad. 
e campo de vz. rel. pl. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-20-20-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

284 PV26 

PV26 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO A proem. fl. subcad. e/ou 
cad. rel. s.ond. e ond. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO lat. 
e não lat. A mod. e proem. fl. subcad. rel s.ond. a f.ond., ambos Tb DIST. tex. 
méd./arg. + GLEISSOLO e CAMBISSOLO gleico tex. arg. fl. fl. subcad. e campo 
de vz. rel. pl.  (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

285 PV27 
PV27 -  Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A proem. tex. 
méd./arg. com e sem casc. fl. subcad. e/ou cad. rel. s.ond. e ond + GLEISSOLO 
e CAMBISSOLO gleico tex. arg. fl. subcad. e campo de vz. rel. pl.  (80-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

286 PV28 

PV28 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. prof. e 
p.prof. A proem. tex. méd./arg. com e sem casc. a cascal. fl. subcad. e/ou cad. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. A mod. e proem. tex. méd. fl. cad. subs. gn. e 
gr., ambos rel. s.ond. a f.ond. + GLEISSOLO e CAMBISSOLO gleico tex. arg. fl. 
subcad. e campo de vz. rel. pl. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-20-20-20 
%). 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

287 PV29 

PV29 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO A proem. tex. méd./arg. com 
e sem casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 
prof. e p.prof. A mod. e proem. tex. are. e méd./méd. e arg. com e sem casc. a 
cascal. rel. s.ond a f.ond., ambos Tb DIST. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. A 
mod. e proem. tex. méd. rel. s.ond. a f.ond. subs. gn. e gr.; todos fl. subcad. e/ou 
cad. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (35-25-20-20 %). 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

288 PV30 

PV30 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A mod. e proem. fl. 
subcad. e/ou cad. + BRUNO NÃO CÁLCICO plan. A mod. fl. cad. e/ou caat. 
hipo., ambos tex. méd./arg. rel. s.ond. e ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. A mod. 
e proem. tex. méd. e arg. fl. cad. rel. ond. e f.ond. subs. gn. e gr. (40-40-20 %).   

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 

289 PV31 

PV31 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A proem. tex. 
méd./arg. com e sem casc. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. A mod. e proem. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr. + PODZÓLICOS AMARELO e 
VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A mod. e proem. tex. méd./arg. com e sem 
casc.; todos fl. subcad. e/ou cad. rel. s.ond. a f.ond.+AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (40-25-20-15 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 
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290 PV32 

PV32 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. tex. méd./arg. fl. 
subcad. e/ou cad. rel. f.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. méd. com 
casc. a cascal. rel. f.ond. e mont. fl. cad. subs. gn. e gr. + BRUNO NÃO 
CÁLCICO plan. fl. cad rel. s.ond. a f.ond.; todos A mod. (40-30-30 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

291 PV33 

PV33 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO prof. e p.prof. A proem. fl. 
subcad. e/ou cad. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO A mod. 
e proem. fl. subcad.; ambos Tb DIST. tex. méd./arg. com e sem casc. rel. f.ond. e 
ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. A mod. e proem. tex. méd. com casc. a 
cascal. fl. cad. rel. ond. a mont. subs. gn. e gr. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
(30-30-20-20%).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

292 PV34 

PV34 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO prof. e p.prof. tex. méd./méd. 
e arg. com casc. fl. cad. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO tex. méd./arg. 
com e sem casc. fl. subcad. e/ou cad., ambos Tb EUT. e DIST. A mod. rel. s.ond. 
e pl. (60-40 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

293 PV35 

PV35 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO prof. e p.prof. tex. méd./méd. 
e arg. com casc. a cascal. fl. cad. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO tex. 
méd./arg. com e sem casc. fl. subcad. e/ou cad., ambos Tb + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a 
cascal. fl. cad.; todos DIST. e EUT. A mod. rel. s.ond. e ond. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

294 PV36 

PV36 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO plín. com e sem frag. rel. 
ond. e s.ond. + PLINTOSSOLO rel. s.ond. e ond., ambos Tb DIST. e EUT. abr. e 
não abr. tex. are. e méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. fl. cad. + SOLOS 
LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. ond. e 
s.ond. subs. gn., xt., gr. e qtz; todos A mod. (50-25-25 %). 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

295 PV37 

PV37 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e DIST. prof. e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. raso e p.prof. tex. méd. com casc. a cascal., ambos Tb 
A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. a f.ond. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (45-35-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA MÉDIA 

296 PV38 

PV38 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO lat. e não lat. tex. are. e 
méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. + REGOSSOLO, ambos DIST. e 
EUT. e AREIAS QUARTZOSAS; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. pl. e 
s.ond. (70-30 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

297 PV38A
PV38A - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. e EUT. lat. e não lat. A 
mod. tex. are. e méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. fl. cad. rel. pl. e 
s.ond.  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

298 PV39 

PV39 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. prof. e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e s.ond. subs. 
gn., gr. e grd.; ambos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (55-30-15 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

299 PV40 

PV40 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb prof. e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. fl. cad. + SOLOS LITÓLICOS tex. 
méd. com casc. a cascal. fl. cad. e/ou caat. hipo. subs. gn. e mig. + PODZÓLICO 
VERMELHO-ESCURO Tb prof. e p.prof. tex. méd./arg. com e sem casc. a cascal. 
fl. cad.; todos DIST. e EUT. A mod. rel. f.ond. e mont. (45-35-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

300 PV41 

PV41 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta p.prof. + 
PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb prof. e 
p.prof., ambos EUT. A mod. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. fl. cad. 
e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e pl. (60-40 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA MÉDIA 

301 PV42 

PV42 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb EUT. p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + REGOSSOLO DIST.; ambos rel. s.ond. + 
PLANOSSOLO rel. s.ond. e pl.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-25-20-15 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

302 PV43 

PV43 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal. + CAMBISSOLO tex. méd. e arg. com e sem casc. a cascal. 
epiped. e não subs. gr., gn. e xt., ambos Tb p.prof. + SOLOS LITÓLICOS tex. 
méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr.; todos EUT. A mod. fl. cad. e/ou caat. 
hipo. rel. s.ond. e ond.+  AFLORAMENTOS DE ROCHA. (35-25-25-15 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

303 PV44 

PV44 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta EUT. raso e p.prof. 
tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr., grd. e gn., ambos A mod. fl. cad. e/ou 
caat. hipo. rel. ond. e f.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 
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304 PV45 

PV45 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. 
a cascal. subs. grd. e gn., ambos EUT. rel. f.ond. e ond. + PLANOSSOLO rel. 
s.ond.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 

305 PV46 

PV46 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. e arg. com 
casc. a cascal. subs. gn., gr. e grd., ambos EUT. e DIST. A mod. ped. e/ou roch. 
fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. ond. a mont. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-
35-25 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 

306 PV47 

PV47 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta EUT. raso e p.prof. 
tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e 
vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd com casc. a cascal. subs. gn., gr. e 
anf.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS 
DE ROCHA. (30-30-25-15 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 

307 PV48 

PV48 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. 
a cascal. subs. gn. e gr., ambos EUT. + PLANOSSOLO; todos A mod. fl. cad. 
e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (35-25-25-15 
%).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 

308 PV49 

PV49 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb tex. méd./méd. e arg. + 
LATOSSOLOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO tex. méd. com casc. a 
cascal. + CAMBISSOLO Tb lat. tex. méd. e arg. subs. sed. sobre roch. gn. e anf.; 
todos EUT. e DIST. A mod. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

309 PV50 

PV50 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUT. e DIST. p.prof. + 
PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO EUT. prof. e p.prof., ambos Tb tex. 
méd./méd. e arg. epiped. e não rel. s.ond. e pl. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. 
méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. subs. gn., xt. e fil.; todos A mod. caat. 
hipo. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

310 PV51 

PV51 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. epiped. + BRUNO NÃO CÁLCICO 
tex. méd./arg. epiped. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. 
subs. gn.; todos A mod. caat. hipo. rel. s.ond. (50-25-25 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

311 PV52 

PV52 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUT. e DIST. p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. + PODZÓLICO VERMELHO-
ESCURO EUT. prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg., ambos Tb epiped. e não + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e gn.; todos A 
mod. caat. hipo. rel. s.ond. e ond.(40-30-30%).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

312 PV53 

PV53 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb prof. e p.prof. tex. 
méd./arg. rel. s.ond. e ond. + SOLOS LITÓLICOS tex. are. e méd. com casc. a 
cascal. rel. s.ond. a f.ond. subs. aren., ambos DIST. e EUT. + VERTISSOLO tex. 
arg. e mui arg. rel. pl. e s.ond.; todos A mod. caat. hipo. (40-40-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

313 PV54 

PV54 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e DIST. prof. e 
p.prof. tex. méd./arg. epiped. e não rel. s.ond. e ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e s.ond. subs. gn., gr. e grd., ambos A 
mod. caat. hipo. (65-35 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 

314 PV55 

PV55 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e DIST. tex. are. e 
méd./méd. rel. pl. e s.ond. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-
AMARELO ped. (concr. e/ou não) rel. s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. 
méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. subs. gn. e xt.; todos A fr. e mod. 
caat. hiper. (40-30-30 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

315 PV56 

PV56 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO plín. e não plín. prof. e p.prof. 
tex. méd./méd. e arg. endoped. e não rel. pl. e s.ond. + PODZÓLICO 
VERMELHO-ESCURO tex. méd./arg. rel. s.ond., ambos Tb EUT. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO rel. pl. e s.ond.; todos A fr. e mod. 
caat. hiper. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

316 PV57 
PV57 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb EUT. abr. e não abr. prof. 
e p.prof. tex. méd./méd. e arg. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO; 
ambos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (55-45%).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 

317 PV58 

PV58 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb prof. e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com e sem casc. a casc. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gn. e xt., ambos EUT. rel. s.ond. e pl. + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO rel. pl. e s.ond.; todos A fr. e mod. caat. hiper. (50-30-
20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA BAIXA 
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318 PV59 

PV59 - Ass.:PODZÓLICO VERMELHO–AMARELO tex. méd./méd. e arg. rel. 
s.ond. + PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO tex. méd./arg. epiped. rel. s.ond. e 
ond.; ambos Tb EUT. prof. e p.prof. + BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér. rel. 
s.ond. e ond.; todos A fr. e mod. caat. hiper. (40-30-30 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

BAIXA MÉDIA 

319 PV60 

PV60 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta EUT. raso e p.prof. 
tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e não + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO + REGOSSOLO EUT. e DIST.; todos A fr. e mod. 
caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (40-40-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

ALTA BAIXA 

320 PV61 

PV61 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS tex. are. e méd. 
subs. gn. e xt., ambos EUT. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO; 
todos A fr. e mod. epiped. e não caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (35-35-30 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 

321 PV62 

PV62 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal. + CAMBISSOLO tex. méd. e arg. com casc. a cascal. subs. gn.-
anf., ambos Tb e Ta EUT. raso e p.prof. epiped. e não + BRUNO NÃO CÁLCICO 
vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. anf., gn. e 
bt.-xt.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e ond. (30-30-20-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

ALTA BAIXA 

322 PV63 

PV63 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gn. e gr., ambos EUT. A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e 
pl. (55-45 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

MÉDIA BAIXA 

323 PV64 

PV64 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta EUT. raso e p.prof. 
tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. + BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e 
não vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. xt. e 
gn.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. (40-30-30 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo 

ALTA BAIXA 

324 PV'1 

PV’1 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb 
EUT. e DIST. tex. méd./méd. e arg. rel. pl. e s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond. subs. gn. e gr. + PLANOSSOLO 
rel. pl. e s.ond.; todos A mod. caat. hipo. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

BAIXA BAIXA 

325 PV'2 

PV’2 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
tex. méd./méd. e arg. rel. s.ond. e pl. + PODZÓLICO ACINZENTADO plín. e não 
plín. tex. are. e méd./méd. rel. pl. e s.ond.; ambos Tb + SOLOS LITÓLICOS tex. 
are. e méd. rel. s.ond. subs. aren.; todos EUT. e DIST. A mod. caat. hipo. (50-25-
25 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

BAIXA MÉDIA 

326 PV'3 

PV’3 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. + CAMBISSOLO lat. tex. méd. e arg. subs. 
gn. e gr.; ambos Tb + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. 
gn., gr. e sien; todos EUT. A mod. epiped. e não caat. hipo. rel. s.ond. e ond. (50-
25-25 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

BAIXA BAIXA 

327 PV'4 

PV’4 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb 
prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. epiped. e não + SOLOS LITÓLICOS tex. are. 
e méd. com casc. a cascal. subs. gr. e gn.; ambos EUT. epiped. e não rel. s.ond. 
e ond. + REGOSSOLO DIST. e EUT. soló. e não soló. rel. pl. e s.ond.; todos A 
mod. caat. hipo. e/ou hiper. (50-25-25 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

BAIXA MÉDIA 

328 PV'5 

PV’5 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e não + 
CAMBISSOLO tex. méd. e arg. subs. gn. e cob. pedim.; ambos Tb EUT. + 
BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér.; todos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. 
s.ond. e pl. (40-40-20 %). 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

BAIXA BAIXA 

329 PV'6 

PV’6 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb 
e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + SOLOS 
LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. xt., gn. e later., ambos EUT. rel. 
ond. e f.ond. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. rel. s.ond. a f.ond.; todos 
A mod. epiped. e não caat. hipo. e/ou hiper. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

ALTA BAIXA 

330 PV'7 

PV’7 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb 
e Ta prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. epiped. e 
não + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO tex. 
méd. + CAMBISSOLO lat. e não lat. tex. méd. subs. gn.; todos EUT. A mod. caat. 
hiper. rel. pl. e s.ond. (40-30-30 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

MÉDIA MÉDIA 

331 PV'8 
PV’8 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb 
e Ta EUT. prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. + PLANOSSOLO e SOLONETZ 
SOLODIZADO; ambos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (65-35 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 

ALTA BAIXA 
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Vermelho-
Escuro 

332 PV'9 
PV’9 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb 
e Ta prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg.+ SOLOS LITÓLICOS tex. méd. cascal. 
subs. gn. e gr.; ambos EUT. A mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (50-50 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

MÉDIA BAIXA 

333 PV'10 

PV’10 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
Tb EUT. prof. e p.prof. tex. méd./arg. endoped. + PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO ped. (concr. e não); ambos rel. s.ond. e ond. + CAMBISSOLO EUT. 
vér. e não vér. tex. méd. e arg. rel. s.ond. subs. calc.; todos A mod. caat. hiper. 
(40-30-30 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

BAIXA MÉDIA 

334 PV'11 

PV’11 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
Tb e Ta EUT p.prof. tex. méd./arg. cascal. epiped. + PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO ped. (concr. e/ou não); ambos A mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (60-
40 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

MÉDIA MÉDIA 

335 PV'12 

PV’12 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
Tb e Ta EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + BRUNO 
NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. xt. e gn.; todos A mod. epiped. e não caat. hiper. rel. s.ond. e pl. 
(50-25-25 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

ALTA BAIXA 

336 PV'13 

PV’13 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e não + 
CAMBISSOLO vér. e não vér. p.prof. tex. arg. subs. xt., anf. e calc.; ambos Tb e 
Ta EUT. rel. s.ond. e pl. + VERTISSOLO p.prof. tex. arg. rel. pl. e s.ond.; todos A 
mod. caat. hiper. (50-30-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

ALTA BAIXA 

337 PV'14 

PV’14 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
Tb e Ta EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e 
não + BRUNO NÃO CÁLCICO vér. e não vér.; ambos rel. s.ond. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO A mediano rel. s.ond. e pl. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. cascal. rel. s.ond. e ond. subs. xt. e gn.; 
todos A fr. e mod. caat. hiper. (30-25-25-20 %). 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

ALTA BAIXA 

338 PV'15 

PV’15 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
Tb e Ta EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e 
não rel. s.ond. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO A mediano rel. pl. 
e s.ond.; ambos A fr. e mod. caat. hiper. (60-40 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

ALTA BAIXA 

339 PV'16 

PV’16 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + PODZÓLICOS 
VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO ped. (concr. e/ou não); ambos 
rel. s.ond. + SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. 
subs. xt. e gn.; todos EUT. A mod. epiped. e não caat. hiper. (35-35-30 %). 

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

MÉDIA MÉDIA 

340 PV'17 

PV’17 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
Tb e Ta EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + 
PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO ped. (concr. 
e/ou não) + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a cascal. subs. xt. e gn.; todos A mod. epiped. e não caat. 
hiper. rel. s.ond. e ond. (30-25-25-20 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

MÉDIA BAIXA 

341 PV'18 

PV’18 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + SOLOS 
LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e xt.; ambos EUT. A mod. 
epiped. e não caat. hiper. rel. s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
(60-25-15 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

MÉDIA BAIXA 

342 PV'19 

PV’19 - Ass.: PODZÓLICOS VERMELHO–AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
prof. e p.prof. rel. s.ond. + PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e 
VERMELHO-ESCURO raso e p.prof. rel. s.ond. e ond, ambos Tb e Ta tex. 
méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e não + SOLOS LITÓLICOS tex. 
méd. com casc. a cascal. rel.  s.ond. e ond. subs. gn. e xt.; todos EUT. A mod. 
caat. hiper. (40-30-30 %).  

Podzólico 
Vermelho-
Amarelo e 
Vermelho-

Escuro 

ALTA MÉDIA 
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343 R1 
R1 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS subs. gr. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 
Tb p.prof., ambos DIST. e EUT. A mod. tex. méd. com casc. a cascal. fl. subcad. 
rel. s.ond. e ond. (70-30 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

344 R2 
R2 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. A mod. e proem. tex. méd. rel. 
f.ond. e mont. + CAMBISSOLO EUT. lat. A mod. prof. e p.prof. tex. méd. e arg. 
rel. f.ond., ambos subs. gr. e sien.  fl. subcad. (60-40 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

345 R3 

R3 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e gn. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb prof. e p.prof. tex. méd./arg. com e sem 
casc. a cascal., ambos DIST. e EUT. A mod. fl. subcad. rel. f.ond. e mont + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (35-35-30 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

346 R4 

R4 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS rel. ond. a mont. subs. qtz. + PODZÓLICOS 
VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb prof. e p.prof. rel. ond. e 
f.ond.; ambos DIST. A mod. tex. méd. com casc. a cascal. fl. subcad. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-20 %).  

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

347 R5 R5 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS DIST. A mod. tex. méd. fl. subcad./cerr. subcad. 
rel. mont. e escarp. subs. aren. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (75-25 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

348 R6 

R6 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. méd. + CAMBISSOLO Tb EUT. 
raso e p.prof. tex. méd. e arg. com e sem casc. a cascal., ambos A mod. fl. cad. 
rel. ond. e s.ond. subs. gr., mig. e grd. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-
20 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

349 R7 

R7 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond. 
subs. gn., gr. e mig. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. rel. ond., ambos EUT. e 
DIST. A mod. fl. cad. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-20 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

350 R8 

R8 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. rel. f.ond. a escarp. subs. gr., gn. e mig. 
+ PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb prof. e p.prof. tex. méd./arg. com 
casc. a cascal. rel. ond. e f.ond, ambos DIST. e EUT. A mod. fl. subcad. e/ou cad. 
+ AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-20 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

351 R9 

R9 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. subs. gr. e grd. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a 
cascal. epiped. e não, ambos EUT. e DIST. A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. 
s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (45-30-25 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

352 R10 

R10 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. roch. rel. 
s.ond. a f.ond. subs. gr., grd. e mig. + REGOSSOLO DIST. e EUT. rel. s.ond. e 
ond.; ambos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
(40-30-30 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

353 R10A 
R10A - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr., 
grd. e mig. + REGOSSOLO DIST. e EUT.; ambos A mod. e fr. roch. fl. cad. e/ou 
caat. hipo. rel.pl. e s.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (35-35-30 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

354 R11 

R11 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond. 
subs. gr., gn. e grd. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb prof. e p.prof. 
tex. are. e méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond., ambos EUT. 
e DIST. A mod. e proem. fl. cad. e/ou caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (50-30-20 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

355 R12 
R12 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. A fr. e mod. tex. méd. com casc. a cascal. 
fl. cad. e/ou caat. hipo. e formações rupestres rel. ond. e f.ond. subs. gr., grd. e 
gn. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-50 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

356 R13 

R13 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. a mont. 
subs. gr. e gn. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e não rel. ond. e f.ond., ambos 
EUT. e DIST. A mod. e proem. fl. cad. e/ou caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (50-25- 25 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

357 R14 

R14 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e grd. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e 
arg. com casc. a cascal., ambos EUT. e DIST. A mod. caat. hipo e/ou fl. cad. rel. 
ond. a mont. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-30-30 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

358 R15 

R15 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. a mont. 
subs. gr. e gn. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb p. prof. tex. méd./méd. 
e arg. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond., ambos EUT. e DIST. A mod. e 
proem. + BRUNO NÃO CÁLCICO plan. A mod. rel. ond. e f.ond.; todos epiped. e 
não caat. hipo. e/ou fl. cad. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (30-30-20-20 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

359 R17 R17 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. A fr. e mod. tex. méd. caat. hipo. e/ ou fl. 
cad. e formação rupestres rel. ond. a mont. subs. gr., grd. e gn. + 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 
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AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-50 %). 

360 R18 

R18 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. + 
PODZOLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb EUT. p.prof. 
tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. e CAMBISSOLO Tb EUT. tex. 
méd. com e sem casc. a cascal. subs. gn. + PLANOSSOLO; todos A mod. e fr. 
caat. hipo. rel. s.ond. e pl. (50-30-20 %).  

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

361 R19 

R19 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e xt. 
+ PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e 
arg. com casc. a cascal. epiped. e não, ambos EUT. A mod. caat. hipo. rel. s.ond. 
e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (55-30-15 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

362 R20 
R20 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e 
ond. subs. gr., grd. e gn. + REGOSSOLO DIST. e EUT. rel. s.ond. e pl. + 
PLANOSSOLO rel. pl. e s.ond.; todos A mod. caat. hipo. (50-30-20 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

363 R20N 

R20N - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. 
e ond. subs. gr., grd. e gn. + REGOSSOLO DIST. e EUT. rel. s.ond. e pl. + 
PLANOSSOLO rel. pl. e s.ond.; todos A mod. caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (30-30-20-20 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

364 R21 
R21 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e 
ond. subs. gn. e gr. + PLANOSSOLO rel. pl. e s.ond., ambos A mod. e fr. caat. 
hipo. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-20 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

365 R22 
R22 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. A mod. e fr. tex. méd. caat. hipo. rel. ond. e 
s.ond. subs. gn., gr. e grd. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (70-30 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

366 R23 

R23 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond. 
subs. gn., gr. e grd. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond., ambos EUT. 
A mod. caat. hipo. e/ou fl. cad.+AFLORAMENTOS DE ROCHA.(50-25-25 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

367 R24 

R24 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. 
ond. e f.ond. subs. gr. e gn. + PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e 
VERMELHO-ESCURO Tb EUT. prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. rel. s.ond. a 
f.ond. + REGOSSOLO DIST. e EUT. rel. s.ond. e ond.; todos A mod. caat. hipo. 
(50-25-25 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

368 R25 R25 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. A mod. e fr. tex. méd. caat. hipo. rel. ond. e 
f.ond. subs. gn., gr., mig. e grd. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (70-30 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

369 R26 
R26 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e 
f.ond. subs. gn. e mig. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. rel. s.ond. e 
ond., ambos A mod. caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-25- 25 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

370 R27 

R27 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e gn. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. 
com casc. a cascal., ambos EUT. A mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. rel. f.ond. e ond. 
+ AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-20 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

371 R28 

R28 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. rel. ond. a mont. subs. gn., gr., mig. e 
grd. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond.; todos EUT. A mod. caat. 
hipo. e/ou fl. cad. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (60-20-20 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

372 R29 

R29 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. subs. gr. e grd. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO e CAMBISSOLO Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e 
arg. com casc. a cascal.; ambos EUT. A mod. caat. hipo. rel. f.ond. e mont. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA.(50-30-20 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

373 R30 

R30 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. are. e méd. rel. ond. e f.ond. subs. aren. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb prof. e p.prof. tex. méd./méd. e arg. 
com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond., ambos DIST. e EUT. A mod. caat. hipo. 
(65-35 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

374 R31 

R31 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. are. e méd. rel. ond. a mont. subs. aren. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. 
com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond., ambos DIST. e EUT. A mod. caat. hipo. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (60-20-20 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

375 R32 

R32 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. subs. gr. e sed. later. + PODZÓLICOS 
AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb p.prof. tex. méd./arg. com e sem casc. 
a cascal. epiped.; ambos DIST. e EUT. A mod. e fr. caat. hipo. rel. s.ond. (70-30 
%). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 
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376 R33 

R33 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. tex. are. e méd. rel. ond. a mont. 
subs. qtz. + PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb 
e Ta EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. ond. e 
f.ond.; todos A mod. caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-25-25 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

377 R34 

R34 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd., silt. e arg. com e sem casc. a cascal. 
rel. ond. a mont. subs. xt. e fil. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb prof. e 
p.prof. tex. méd./arg. rel. ond., ambos EUT. A mod. caat. hipo.+ 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (60-25-15 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

378 R34N 

R34N - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. A mod. e fr. tex. are. e méd. roch. caat. 
hipo. e/ou hiper. rel. pl. e s.ond. subs. gr., grd. e gn. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA + PLANOSSOLO A mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel pl. e s.ond. (50-30-
20). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

379 R35 

R35 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. are. e méd. com casc. a cascal. subs. gn. e 
gr. + REGOSSOLO soló. e não soló., ambos EUT. rel. s.ond. e pl. + BRUNO 
NÃO CÁLCICO não vér. e vér. rel. s.ond. e ond.; todos A mod. caat.hipo. e/ou 
hiper. (50-30-20 %).  

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

380 R36 

R36 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr. + 
PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb prof. e 
p.prof. tex. méd./arg. epiped. e não; ambos EUT. A mod. hipo. e/ou caat. hiper. 
rel. s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-30-30 %).  

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

381 R36A 
R36A - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e 
gr. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér.; ambos A mod. caat. hipo. e/ou 
hiper. rel. s.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA (50-25-25 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

382 R37 

R37 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. 
subs. gn. e gr. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. s.ond. e pl. + 
PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb prof. e 
p.prof. tex. méd./arg. epiped. e não rel. s.ond. e ond. + REGOSSOLO soló. e não 
soló. rel. pl. e s.ond.; todos EUT. A mod. caat. hipo. e/ou hiper. (35-25-20-20 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

383 R38 

R38 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e 
gr. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér., ambos rel. s.ond. e ond. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. s.ond. e pl.; todos A mod. caat. 
hipo. e/ou hiper. (50-30-20 %).  

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

384 R39 

R39 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. 
ond. e f.ond. subs. gn. e gr. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. 
s.ond. e pl. + REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. rel. pl. e s.ond.; todos 
A mod. caat. hipo. e/ou hiper. (60-20-20 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

385 R40 

R40 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. a mont. 
subs. gn., gr., e grd. + PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-
ESCURO Tb p.prof. tex. méd./arg. com e sem casc. a cascal. rel. ond. e f.ond.; 
todos EUT. A mod. caat. hipo. e/ou hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (60-
20-20 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

386 R40A 

R40A - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e 
grd. + PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb 
p.prof. tex. méd./arg. com e sem casc. a cascal. epiped. e não; ambos EUT. A 
mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. ond. e f.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
(50-30-20 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

387 R41 

R41 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e 
gr. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. tex. are. e méd. subs. aren., ambos rel. 
ond. a mont. + PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO 
Tb EUT. prof. e p.prof. tex. méd./arg. com e sem casc. a cascal. epiped. e não 
rel. ond. e f.ond.; todos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (35-25-20-20 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

388 R42 
R42 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. A mod. tex. are. e méd. caat. hipo. 
e/ou hiper. rel. ond. e f.ond. subs. aren. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (70-30 
%).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

389 R43 

R43 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. tex. are. e méd. subs. aren. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e gn.; ambos A 
mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. f.ond. e mont. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
(40-30-30 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

390 R45 

R45 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal . rel. f.ond. e mont. 
subs. gr. e qtz. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. 
tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. ond. a mont.,ambos EUT. A fr. e 
mod. caat. hipo. e/ou hiper.+AFLORAMENTOS DE ROCHA.(40-30-30%). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 
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391 R46 

R46 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. arg. subs. folh. e calc. + PODZÓLICOS 
VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb prof. e p.prof. tex. méd./arg. 
epiped.; ambos EUT. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. tex. are. e méd. subs. 
aren.; todos rel. ond. e f.ond. + VERTISSOLO soló. e não soló. tex. arg. epiped. e 
não rel. ond.; todos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. (30-30-20-20 %).  

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

392 R47 
R47 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e 
xt.-qtz. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér.; ambos A fr. e mod. caat. hiper. 
rel. s.ond. e pl. (55-45 %).  

Solos 
Litólicos 

MÉDIA BAIXA 

393 R47A 
R47A - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e xt. + 
CAMBISSOLO Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd. com e sem casc. a cascal. subs. 
gn.; ambos EUT. A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. (60-40 %).  

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

394 R48 
R48 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr., gn. 
e xt. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. + PLANOSSOLO e SOLONETZ 
SOLODIZADO; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (50-30-20 %).  

Solos 
Litólicos 

MÉDIA BAIXA 

395 R49 
R49 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs gn. e 
xt. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér.; ambos A fr. e mod. caat. hiper. rel. 
pl. e s.ond. (60-40 %).  

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

396 R50 

R50 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. 
s.ond. e pl. subs. gn. e gr. + REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. 
endoped. rel. pl. e s.ond. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. 
e s.ond.; todos A fr. e mod. caat. hiper. (50-25-25 %).  

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

397 R51 
R51 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. A fr. e mod. tex. méd. com casc. a cascal. 
caat. hiper. rel. s.ond. e pl. subs. gn., gr. e mig. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
(65-35 %).  

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

398 R52 

R52 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e 
grd. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. a cascal., ambos EUT. rel. s.ond. e ond. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. e s.ond.; todos A fr. e mod. 
caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-25-20-15 %). 

Solos 
Litólicos 

MÉDIA BAIXA 

399 R53 

R53 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e 
ond. subs. gr., gn. e xt. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. rel. s.ond. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. e s.ond.; todos A fr. e mod. 
caat. hiper. (50-30-20 %).  

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

400 R54 
R54 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e 
xt.-qtz. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér.; ambos A fr. e mod. caat. hiper. 
rel. ond. e s.ond. (55-45 %).  

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

401 R55 

R55 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. s .ond. e 
ond. subs. gn., gr., xt. e sien. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. 
pl. e s.ond.;ambos A fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-
30-20 %).  

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

402 R56 
R56 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. A fr. e mod. tex. méd. com casc. a cascal. 
caat. hiper. rel. s.ond. e ond. subs. gn., gr., xt., mig. e grd. + AFLORAMENTOS 
DE ROCHA. (75-25 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

403 R56A 

R56A - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. 
subs. gn. + PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Tb tex. méd./arg. rel. s.ond. e 
pl., ambos EUT. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. e s.ond.; 
todos A fr. e mod. caat. hiper. (50-30-20 %).  

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

404 R56B 

R56B - Ass.: SOLOS LITÓLICOS A fr. e mod. tex. méd. com casc. a cascal. 
subs. gn. e gr. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb p.prof. 
A mod. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal.; ambos EUT. rel. s.ond. e ond. 
+ REGOSSOLO EUT. e DIST. rel. s.ond.; todos A fr. e mod. caat. hiper. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (35-25-20-20 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

405 R57 

R57 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., xt. e gr. 
+ PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb e Ta raso 
e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. epiped. e não; ambos EUT. A 
fr. e mod. caat. hiper. rel. ond. e s.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (45-35-
20 %).  

Solos 
Litólicos 

MÉDIA BAIXA 

406 R58 

R58 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond. 
subs. gn., gr. e mig. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond.; ambos EUT. 
A fr. e mod. caat. hipo. e/ou hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (45-35-20 
%).  

Solos 
Litólicos 

MÉDIA BAIXA 
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407 R59 

R59 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond. + 
CAMBISSOLO tex. méd. e arg., ambos subs. cal., gn., xt. e anf. + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal., todos Tb e Ta 
EUT. raso e p.prof. A fr. e mod. epiped. e não caat. hiper. rel. s.ond. a f.ond. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-20-20-20 %).  

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

408 R60 

R60 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond. 
subs. gn., gr. e mig. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond., ambos EUT. 
A fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (45-35-20 %).  

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

409 R60B 
R60B - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e 
f.ond. subs. gn., gr. e mig. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. rel. s.ond., 
ambos A fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-25-25 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

410 R61 

R61 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. a mont. 
subs. gr., gn., xt. e mig. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond.; ambos EUT. A 
fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (60-20-20 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

411 R62 

R62 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. e silt. com casc. a cascal. subs. 
xt., fil. e gn. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. raso 
e p.prof. tex. méd./méd. e arg. epiped. e não + PLANOSSOLO; todos A fr. e mod. 
caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (60-20-20 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

412 R63 

R63 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. e silt. com casc. subs. xt., fil. e 
gn. + PLANOSSOLO + PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO Tb EUT. prof. e 
p.prof. tex. méd./arg. epiped.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (60-
20-20 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

413 R64 
R64 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. e silt. com casc. subs. xt., fil. e 
gn. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO; ambos A fr. e mod. caat. 
hiper. rel. pl. e s.ond. (65-35 %). 

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

414 R65 

R65 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. e silt. com casc. subs. xt., fil. e 
gn. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér. rel. pl. a ond. + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond e pl. (50-25-
25 %).  

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

415 R66 

R66 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. e silt. com casc. rel. s.ond. e ond. 
subs. xt., fil. e gn. + PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e VERMELHO - 
ESCURO Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. 
epiped. e não rel. s.ond.; todos EUT. A fr. e mod. caat. hiper. (60-40 %).  

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

416 R67 

R67 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs xt., fil. e gn. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e 
arg. com casc. a cascal., ambos EUT. + BRUNO NÃO CÁLCICO não vér. e vér.; 
todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e ond. (45-30-25 %).  

Solos 
Litólicos MÉDIA BAIXA 

417 R68 

R68 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. e silt. com casc. a cascal. rel. ond. e 
f.ond. subs. xt., fil. e gn. + PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO e 
VERMELHO-ESCURO Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a 
cascal.  rel. s.ond. a f.ond.; ambos EUT. A fr. e mod. caat. hiper. (60-40 %).  

Solos 
Litólicos 

MÉDIA BAIXA 

418 R69 R69 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. A fr. e mod. tex. are. e méd. caat. 
hiper. rel. s.ond. a f.ond. subs. aren. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-50 %). 

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

419 R70 

R70 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. tex. are. e méd. rel. f.ond. e mont. 
subs. aren. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta EUT. raso e p.prof. 
tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond., ambos A fr. e mod. 
caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-25-25 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

420 R71 
R71 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. tex. are. e méd. subs. qtz., xt.-qt e 
gn. + AREIAS QUARTZOSAS com e sem frag. e REGOSSOLO, ambos A fr. e 
mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-25-25 %). 

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

421 R72 

R72 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e méd. rel. s.ond. e ond. 
subs. gn., gr., qtz. e xt.-qtz. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. 
s.ond. e pl.; todos A fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA (50-
25-25 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

422 R73 

R73 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e méd. rel. ond. e f.ond. 
subs. gn., qtz., gr., xt. e mig. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta 
EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond., 
ambos A fr. e mod. caat. hiper.+AFLORAMENTOS DE ROCHA.(50-25-25 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 
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423 R74 

R74 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e méd. rel. ond. a mont. 
subs. gn., qtz., gr., xt. e mig. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta 
EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. s.ond. a f.ond., 
ambos A fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-25-25%).  

Solos 
Litólicos 

BAIXA BAIXA 

424 R75 

R75 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e méd. rel. f.ond. e mont. subs. 
later., qtz. e xt.-qtz. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb e Ta 
EUT raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. ond. a mont.; todos A 
fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-25-25 %).  

Solos 
Litólicos BAIXA BAIXA 

425 RE'1 RE’1 - REGOSSOLO DIST. e AREIAS QUARTZOSAS, ambos com e sem frag. A 
fr. e mod. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. 

Regossolo 
e Areias 

Quartzosa
BAIXA ALTA 

426 RE'2 
RE’2 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e AREIAS QUARTZOSAS com e sem frag. + 
PLANOSSOLO A mediano e espesso; ambos A fr. e mod. caat. hipo. rel. pl. e 
s.ond. (60-40 %). 

Regossolo 
e Areias 

Quartzosa
BAIXA MÉDIA 

427 RE'3 
RE’3 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e AREIAS QUARTZOSAS com e sem frag. + 
PLANOSSOLO + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e méd. subs. gr., 
gn. e qtz.; todos A fr. e mod. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (50-25-25 %).  

Regossolo 
e Areias 

Quartzosa
BAIXA MÉDIA 

428 RE'3A 

RE’3A - Ass.: REGOSSOLO DIST. e AREIAS QUARTZOSAS com e sem frag. A 
fr. e mod. + PLANOSSOLO A mediano + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. 
are. e méd. subs. gr., gn. e qtz.; todos A fr. e mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. rel. pl. 
e s.ond. (50-25-25%). 

Regossolo 
e Areias 

Quartzosa
BAIXA MÉDIA 

429 RE'4 
RE’4 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e AREIAS QUARTZOSAS com e sem frag. + 
PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. tex. are. e 
méd./méd.; ambos A fr. e mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. s.ond. (70-30 %).  

Regossolo 
e Areias 

Quartzosa
BAIXA ALTA 

430 RE'5 

RE’5 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e EUT. e AREIAS QUARTZOSAS com e sem 
frag. tex. are. e méd. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb 
DIST. e EUT. tex. are. e méd./méd. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. 
e méd. com casc. a cascal. subs. gr., gn. e qtz.; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. 
pl. e s.ond. (50-25-25 %).  

Regossolo 
e Areias 

Quartzosa
BAIXA MÉDIA 

431 RE'6 

RE’6 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e EUT. e AREIAS QUARTZOSAS com e sem 
frag. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e méd. com casc. a cascal. 
subs. gn., gr. e qtz. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO; todos A fr. e 
mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (40-35-25 %).  

Regossolo 
e Areias 

Quartzosa
BAIXA MÉDIA 

432 RE'7 

RE’7 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e EUT. e AREIAS QUARTZOSAS com e sem 
frag. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e méd. com casc. a cascal. 
subs. gr., gn. e qtz.; ambos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (55-25-20 %). 

Regossolo 
e Areias 

Quartzosa
BAIXA MÉDIA 

433 RE1 

RE1 - Ass.: REGOSSOLO + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-
AMARELO Tb abr. plín. e não plín. tex. are. e méd./arg.; ambos DIST. rel. ond. e 
s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e méd. rel. ond. e f.ond. 
subs. gr. e gn.; todos A mod. fl. cad. + AFLORAMENTOS DE ROCHA.  (30-25-
25-20%). 

Regossolo BAIXA BAIXA 

434 RE2 
RE2 - Ass.: REGOSSOLO DIST. + PLANOSSOLO + SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. tex. are. e méd. subs. gr., mig. e gn.; todos A mod. fl. cad. rel. s.ond. e ond. 
(40-30-30 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

435 RE3 RE3 - Ass.: REGOSSOLO DIST. A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e pl.  Regossolo BAIXA MÉDIA 

436 RE4 

RE4 - Ass.: REGOSSOLO DIST. + PLANOSSOLO A mediano, ambos A mod. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. prof. e p.prof. A mod. e 
proem. tex. are. e méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal.; todos fl. cad. e/ou 
caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (50-25-25 %).  

Regossolo BAIXA MÉDIA 

437 RE5 

RE5 - Ass.: REGOSSOLO DIST. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. e EUT. abr. e não abr. plín. e não plín. prof. e p.prof. tex. 
are. e méd./arg.; ambos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s. ond. e pl. (60-40 
%).  

Regossolo BAIXA MÉDIA 

438 RE5N 

RE5N - Ass.: REGOSSOLO DIST. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. e EUT. abr. e não plín e não plín. prof. e p.prof. tex. are. e 
méd./arg.; ambos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s. ond. e pl. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-35-25%). 

Regossolo BAIXA MÉDIA 

439 RE6 
RE6 - Ass.: REGOSSOLO DIST. + PLANOSSOLO A mediano + BRUNO NÃO 
CÁLCICO plan.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e pl. (40-30-30 
%).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

440 RE7 

RE7 - Ass.: REGOSSOLO DIST. rel. s.ond. + PODZÓLICOS AMARELO e 
VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. prof. e p.prof. tex. are. e méd./méd. e 
arg. com e sem casc. a cascal. rel. s.ond. e ond.; ambos A mod. fl. cad. e/ou 
caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-40-20 %).  

Regossolo BAIXA MÉDIA 
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441 RE8 
RE8 - Ass.: REGOSSOLO DIST. rel. pl. e s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. tex. are. e méd. rel. s. ond. e pl. subs. gr. e grd., ambos A mod. fl. cad. e/ou 
caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (55-25-20 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

442 RE9 

RE9 - Ass.: REGOSSOLO DIST. + PLANOSSOLO A mediano, ambos A mod. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. prof. e p.prof. A mod. e 
proem. tex. are. e méd./méd. e arg. com casc. a cascal.; todos fl. cad. e/ou caat. 
hipo. rel. s.ond. e ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (35-25-25-15 %). 

Regossolo BAIXA BAIXA 

443 RE10 RE10 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e EUT. + PLANOSSOLO A mediano e 
espesso; ambos A fr. e mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. rel. pl. e s.ond. (50-50 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

444 RE11 RE11 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e EUT. + AREIAS QUARTZOSAS; ambos A fr. 
e mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. rel. s.ond. e pl. (60-40 %). 

Regossolo BAIXA ALTA 

445 RE12 
RE12 - Ass.: REGOSSOLO + SOLOS LITÓLICOS tex. are. e méd. subs. gr., grd. 
e qtz.; ambos DIST. e EUT. A fr. e mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. rel. s.ond. e pl. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (45-35-20 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

446 RE13 
RE13 - Ass.: REGOSSOLO + PODZÓLICOS ACINZENTADO e AMARELO Tb 
abr. e não abr. tex. are. e méd./méd. e arg.; ambos DIST. e EUT. A fr. e mod. 
caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (70-30 %).  

Regossolo BAIXA MÉDIA 

447 RE14 

RE14 - Ass.: REGOSSOLO + SOLOS LITÓLICOS tex. are. e méd. com casc. a 
cascal. subs. gr. e grd., ambos DIST. e EUT. + CAMBISSOLO Tb EUT. prof. e 
p.prof. tex. méd. e arg. com casc. a cascal. subs. sed. terc. e gn. e PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb EUT. prof. e p.prof. tex. méd./arg. com casc. a 
cascal.; todos A fr. e mod. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (40-30-30 %).  

Regossolo BAIXA MÉDIA 

448 RE15 

RE15 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e EUT. rel. s. ond. e pl. + PLANOSSOLO A 
orto e mediano rel. pl. e s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e 
méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e pl. subs. gr., grd. e gn.; todos A fr. e mod. 
caat. hipo. (50-25-25 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

449 RE16 

RE16 - Ass.: REGOSSOLO + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb tex. méd. 
com casc. a cascal., ambos prof. e p.prof. rel. s.ond. + SOLOS LITÓLICOS tex. 
are. e méd. rel. s.ond. e ond. subs. gr., gn. e grd.; todos EUT. e DIST. A fr. e 
mod. caat. hipo. (50-25-25 %).  

Regossolo BAIXA MÉDIA 

450 RE17 
RE17 - Ass.: REGOSSOLO + PODZÓLICOS ACINZENTADO e AMARELO Tb 
abr. e não abr. tex. are. e méd./méd. e arg.; ambos DIST. e EUT. A fr. e mod. 
caat. hipo rel. s.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (45-30-25 %). 

Regossolo BAIXA MÉDIA 

451 RE18 

RE18 - Ass.: REGOSSOLO rel. s.ond. e ond. + SOLOS LITÓLICOS tex. are. e 
méd. com casc. a cascal. caat. hipo. rel. ond. subs. gr. e gn., ambos DIST. e 
EUT. A fr. e mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. + AFLORAMENTOS DE ROCHA.(50-
30-20 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

452 RE19 

RE19 - Ass.: REGOSSOLO EUT. e DIST.+PODZÓLICOS VERMELHO-
AMARELO e VERMELHO-ESCURO Tb EUT. prof. e p.prof. tex. méd. com casc. 
a cascal. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. subs. 
gr. e gn.; todos A fr. e mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel. s.ond. (45-30-25 %).  

Regossolo BAIXA MÉDIA 
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453 RE20 

RE20 - Ass.: REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO  A mediano e espesso + SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. are. e méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr.; todos A fr. e mod. caat. hipo. 
e/ou hiper. rel. s.ond. e pl. (50-30-20 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

454 RE21 

RE21 - Ass.: REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. rel. pl. e s.ond. + 
AREIAS QUARTZOSAS rel. s.ond. e ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e 
méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e ond. subs. gn., gr. e aren.; todos A fr. e 
mod. caat. hipo. e/ou hiper. (50-30-20 %).  

Regossolo BAIXA MÉDIA 

455 RE22 
RE22 - Ass.: REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. rel. pl. e s.ond. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e pl. 
subs. gr. e gn., ambos A fr. e mod. caat. hipo. e/ou hiper. (60-40 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

456 RE23 
RE23 - Ass.: REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO; ambos rel. pl. e s.ond.+BRUNO NÃO CÁLCICO vér. 
e não vér. rel. s.ond. e pl.;todos A fr. e mod. caat. hiper.(45-35-20%)  

Regossolo MÉDIA BAIXA 

457 RE24 

RE24 - Ass.: REGOSSOLO EUT. e DIST. + CAMBISSOLO Tb EUT. tex. méd. 
com casc. a cascal. subs. gn. e gr., ambos prof. e p.prof. + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO; todos A fr. e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (35-35-
30 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

458 RE25 

RE25 - Ass.: REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. rel. pl. e s.ond. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e pl. 
subs. gr. e gn. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. e s.ond.; 
todos A fr. e mod. caat. hiper. (50-25-25 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

459 RE26 
RE26 - Ass.: REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. rel. pl. e s.ond. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e pl. 
subs. gr. e gn., ambos A fr. e mod. caat. hiper. (70-30 %).  

Regossolo BAIXA MÉDIA 

460 RE27 

RE27 - Ass.: REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. rel. pl. e s.ond. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e pl. 
subs. gr. e gn., ambos A fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
(55-25-20 %).  

Regossolo BAIXA BAIXA 

461 SM SM - SOLOS DE MANGUE tex. indisc. fl. per. de mangue rel. pl.  Solo de 
Mangue 

BAIXA BAIXA 

462 TR TR - TERRA ROXA ESTRUTURADA ÁL. A mod. e proem. tex. arg. fl. subper. rel. 
ond. 

Terra Roxa BAIXA ALTA 

463 URBA-
NA

URBANA - Área Urbana URB URB URB 

464 V1 
V1 - Ass.: VERTISSOLO raso e p.prof. tex. arg. + BRUNO NÃO CÁLCICO plan. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. e arg. com casc. a cascal. subs. calc. crist.; 
todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (60-20-20 %).  

Vertissolo ALTA BAIXA 

465 V2 
V2 - Ass.: VERTISSOLO raso e p.prof. tex. arg. + BRUNO NÃO CÁLCICO plan. + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. e arg. com casc. a cascal. subs. calc. crist.; 
todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e ond. (50-25-25 %).  

Vertissolo ALTA BAIXA 

466 V3 V3 - VERTISSOLO A mod. tex. arg. e mui arg. caat. hipo. rel. pl.  Vertissolo ALTA BAIXA 

467 V4 
V4 - Ass.: VERTISSOLO tex. arg. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb 
EUT. e DIST. tex. méd./méd. e arg. epiped. e não, ambos A mod. caat. hipo. rel. 
pl. e s.ond. (50-50 %).  

Vertissolo MÉDIA BAIXA 
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468 V5 
V5 - Ass.: VERTISSOLO tex. arg. rel. pl. e s.ond. + PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. p.prof. tex. méd./arg. rel. s.ond. + CAMBISSOLO EUT vér. 
tex. arg. rel. pl. e s.ond. subs. calc.; todos A mod. caat. hipo. (50-30-20%). 

Vertissolo ALTA BAIXA 

469 V6 
V6 - Ass.: VERTISSOLO raso e p.prof. tex. arg. e mui arg. + PLANOSSOLO + 
SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. e arg. com casc. a cascal. subs. gn.–biot.; 
todos A mod. caat. hipo. rel. s.ond. (40-40-20 %).  

Vertissolo MÉDIA BAIXA 

470 V7 

V7 - Ass.: VERTISSOLO erod. + CAMBISSOLO EUT. vér. e não vér. subs. folh., 
argil. e sil., ambos tex. arg. epiped. + PLANOSSOLO e SOLONETZ 
SOLODIZADO  A espesso; todos A mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (50-30- 
20%)  

Vertissolo ALTA BAIXA 

471 V8 
V8 - Ass.: VERTISSOLO raso e p.prof. tex. arg. epiped. + PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO; todos A mod. epiped. caat. hiper. rel. s.ond. (60-40 
%).  

Vertissolo ALTA BAIXA 

472 Vg 
Vg - Ass.: VERTISSOLO gleico tex. arg. e mui. arg. epiped. rel. pl. + 
PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. e s.ond.; todos A mod. caat. 
hiper. (75-25 %). 

Vertissolo ALTA BAIXA 
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APÊNDICE II 

II.1. TABELA CRITÉRIO PARA LEVANTAMENTO GEOLÓGICO 

Suscetibilidade 
#

Sigla 
CPRM

Legenda das Unidades de Mapeamento 
Geológicas 

Unidade 
Litoestra- 
tigráfica 

Mineralogia 
Dominante/ 
Secundária Exp. Col. 

1 Qi 

Qi - (CENOZÓICO - QUATERNÁRIO): AREIAS, SILTES, 
ARGILAS,VASAS DIATOMÁCEAS, SEDIMENTOS 
TURFÁCEOS DE AMBIENTE FLÚVIO LACUSTRE, 
AREIAS DE CORDÕES LITORÂNEOS, SUBATUAIS E 
ATUAIS, SEDIMENTOS SILTE-ARGILOSOS, DE 
MANGUE E COBERTURA ELUVIAL ARENOSA. 

sedimentos 
recentes Qz, feldspatos MÉDIA BAIXA 

2 Qha 
Qha - (CENOZOÍCO - QUATERNÁRIO): SEDIMENTOS 
ALUVIONARES, ARENOSOS, ARGILOSOS E 
CONGLOMERÁTICOS. 

sedimentos 
holocênicos Qz, feldspatos MÉDIA MÉDIA 

3 Qhe 
Qhe - (CENOZÓICO - QUATERNÁRIO): SEDIMENTOS 
ELUVIONARES E COLUVIONARES, ARENO 
ARGILOSOS, ARENOSOS E CONGLOMERÁTICOS. 

sedimentos 
holocênicos Qz>Feldspatos BAIXA MÉDIA 

4 TQd 
TQd - (CENOZÓICO - QUATERNÁRIO): SEDIMENTOS 
ELUVIONARES/COLUVIONARES, ARENO-ARGILOSOS, 
ARENOSOS  E CONGLOMERÁTICOS. 

coberturas 
quaternárias Qz, feldspatos BAIXA ALTA 

5 TQc 
TQc - (CENOZÓICO - TÉRCIO-QUATERNÁRIO): 
SEDIMENTOS ELUVIONARES/COLUVIONARES, 
ARENOSOS. 

coberturas 
tercio-

quaternárias 
Qz>Feldspatos BAIXA ALTA 

6 Tb 

Tb - GRUPO BARREIRAS (CENOZÓICO - TERCIÁRIO): 
ARENITOS POUCO CONSOLIDADOS, ÀS VEZES 
CONGLOMERÁRICOS, COM NÍVEIS DE ARGILAS 
VARIEGADAS, SILTITOS E LATERÍTICOS. 

Grupo 
Barreiras 

Quartzo 
(arenitos) e 
feldspatos 

(argilas,siltitos) 
em similares 
proporções 

MÉDIA MÉDIA 

7 Tf 

Tf - UNIDADE FÁTIMA (TERCIÁRIO): 
CONGLOMERADOS POLIMÍTICOS, COM SEIXOS DE 
QUARTZO, DE ARENITO E DO EMBASAMENTO 
CRISTALINO. 

Unidade 
Fátima Qz>Feldspatos BAIXA MÉDIA 

8 Tmf 

Tmf - FORMAÇÃO MARIA FARINHA (CENOZÓICO - 
TERCIÁRIO): CALCÁRIOS DETRÍTICOS, CALCÁRIOS 
ARENOSOS, CALCÁRIOS DOLOMÍTICOS, 
ACINZENTADOS COM INTERCALAÇÕES DE NÍVEIS DE 
ARGILAS. 

Fm. Maria 
Farinha 

Calcita-
Dolomita 

ALTA BAIXA 

9 Kg 

Kg - FORMAÇÃO GRAMAME (MESOZÓICO - 
CRETÁCEO): CALCARENITOS, CALCÁRIOS 
ARENOSOS E CALCÁRIOS DOLOMÍTICOS, 
FOSSILÍFERO. 

Fm. Gramame 
Calcita-

Dolomita ALTA BAIXA 

10 Kb 

Kb - FORMAÇÃO BEBERIBE (MESOZÓICO - 
CRETÁCEO): ARENITOS FRIÁVEIS MÉDIO A FINOS, 
CINZENTOS A CREMES, MAL SELECIONADOS, COM 
INTERCALAÇÕES DE CAMADAS SÍILTICO-ARGILOSAS 
E PRESENÇA DE LEITOS CONGLOMERÁTICOS. 

Fm. Beberibe Qz>Feldspatos BAIXA ALTA 

11 Ka 

Ka - FORMAÇÃO ALGODOAIS (MESOZÓICO - 
CRETÁCEO]: CONGLOMERADOS POLIMODAIS 
OLIGOMÍTICOS COM SEIXOS DE ROCHAS 
VULCÂNICAS, ARCÓSEO COM SEIXOS DE QUARTZO 
E DE TURFOS VULCÂNICOS E MATRIZ ARGILOSAS E 
ARCÓSEO INTERCALADO COM CAMADAS 
ARGILOSAS. 

Fm. Algodoais Feldspatos > 
Qz 

MÉDIA MÉDIA 

12 Kip 

Kip - FORMAÇÃO IPOJUCA (MESOZÓCO - 
CRETÁCEO): TRAQUITOS, RIOLITOS, BASALTOS, 
ANDESITOS, IGNIMBRITOS, TUFOS VULCÂNICOS E 
GRANITOS SUBVULCANICOS. 

Fm. Ipojuca 
Feldspatos > 

Qz ALTA BAIXA 
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13 Ket 

Ket - FORMAÇÃO ESTIVA (MESOZÓCO - CRETÁCEO): 
CALCÁRIO MACIÇO, DOLOMITO, POUCO 
FOSSILÍFERO, APRESENTANDO INTERCALAÇÕES DE 
MARGAS E ARGILAS ESVERDEADAS. 

Fm. Estiva 
Calcita-

Dolomita ALTA BAIXA 

14 Kc 

Kc - FORMAÇÃO CABO (MESOZÓICO - CRETÁCEO): 
CONGLOMERADOS POLIMÍTICOS DE MATRIZ 
ARCOSEANA, ARCÓSEOS COM NÍVEIS 
CONGLOMERÁTICOS E SILTITOS E ARGILITOS 
CAPEADOS POR ARENITOS GROSSEIROS E 
CONGLOMERÁTICOS. 

Fm. Cabo 
Feldspatos > 

Qz MÉDIA BAIXA 

15 Ke 

Ke - FORMÇÃO EXU (MESOZÓICO - CRETÁCEO): 
ARENITOS CAULÍNICOS DE GRANULOMETRIA 
VARIÁVEL, COM RARAS INTERCALAÇÕES DE 
PELITOS. 

Fm. Exu Qz>Feldspatos BAIXA MÉDIA 

16 Ks 

Ks - FORMAÇÃO SANTANA (MESOZÓICO - 
CRETÁCEO): FOLHELHOS ESCUROS E CALCÁRIOS 
LAMINADOS, COM INTERCALAÇÕES DE ARGILITOS, 
MARGAS E GIPSITA. PREDOMINÂNCIA DE 
CALCILUTITOS CARBONOSOS, CALCÍTICOS E 
LAMINADOS. 

Fm. Santana 
Feldspatos, 
Qz; Calcita-

Dolomita 
ALTA BAIXA 

17 Km 

Km - FORMAÇÃO MARIZAL (MESOZÓICO CRETÁCEO): 
CONGLOMERADOS E ARENITOS 
CONGLOMERÁTICOS FELDSPÁTICOS; 
INTERCALAÇÕES IRREGULARES E 
DESCONTÍNUASDE ARGILITOS SÍLTICOS, CALCÁRIOS 
E FOLHELHOS BETUMINOSOS. 

Fm. Marizal Qz>Feldspatos BAIXA MÉDIA 

18 Kss 

Kss - GRUPO MASSACARÁ, FORMAÇÃO SÃO 
SEBASTIÃO (MESOZÓICO - CRETÁCEO): ARENITOS 
FINOS A GROSSOS COM INTERCALAÇÕES DE 
SILTITO E FOLHELHOS. 

Grupo 
Massacará Fm. 

S. Sebastião 

Feldspatos, 
Qz; MÉDIA BAIXA 

19 Ki Ki - GRUPO ILHAS (MESOZÓICO - CRETÁCEOS): 
RITIMITOS ARENOSOS, SILTITOS E FOLHELHOS. 

Grupo Ilhas Qz>Feldspatos MÉDIA MÉDIA 

20 Kd 

Kd - GRUPO SANTO AMARO, FORMAÇÃO CANDEIAS 
(MESOZÓICO - CRETÁCEO): SEDIMENTOS PELÍTICOS 
(FOLHELHOS) COM INTERCALAÇÕES CALCÁREAS E 
ESPARSAS LENTES ARENOSAS. 

Grupo Santo 
Amaro  

Fm. Candeias 

Feldspatos, 
Qz; Calcita-

Dolomita 
ALTA BAIXA 

21 Jkv 

Jkv - GRUPO VALE DO CARIRI (MESOZÓICO - 
JURÁSSICO/CRETÁCEO): ARENITOS CREMES E 
AVERMELHADOS, MÉDIOS A GROSSOS, CAPEADOS 
POR ARENITOS SILTOSOS E ARENITOS FINOS, 
ESVERDEADOS. 

Grupo Vale Do 
Cariri 

Qz>Feldspatos BAIXA ALTA 

22 Jmv 

Jmv - FORMAÇÃO MISSÃO VELHA (MESOZÓICO - 
JURÁSSICO): ARENITOS GROSSEIROS MAL 
SELECIONADOS E ARENITOS FINOS COM LEITOS 
CONGLOMERADOS. 

Fm. Missão 
Velha Qz>Feldspatos BAIXA ALTA 

23 Jbs 

Jbs - FORMAÇÃO BREJO SANTO (MESOZÓICO - 
JURÁSSICO): SILTITO E ARGILA LAMINADOS, VERDES 
E VERMELHOS, COM NÍVEIS DE MARGAS E 
CALCÁRIO INTERCALADOS. 

Fm. Brejo 
Santo 

Feldspatos, 
Qz; Calcita-

Dolomita 
ALTA BAIXA 

24 Js 

Js - GRUPO BROTAS, FORMAÇÃO SERGI 
(MESOZÓICO - JURÁSSICO): ARENITOS MÉDIOS A 
GROSSOS, FELDSPÁTICOS, COM NÍVEIS 
CONGLOMERÁTICOS. 

Grupo Brotas  
Fm. Sergi Qz>Feldspatos BAIXA ALTA 

25 Ja 

Ja - GRUPO BROTAS, FORMAÇÃO ALIANÇA 
(MESOZÓICO - JURÁSSICO): ARENITOS MÉDIO A 
GROSSOS, ARENITOS CALCÍTICOS, SILTITOS, 
MARGAS E  FOLHELHOS CALCÍTICOS. 

Grupo Brotas  
Fm. Aliança Qz>Feldspatos MÉDIA MÉDIA 

26 Di 
Di - GRUPO JATOBÁ (PALEOZÓCO- DEVONIANO): 
ARENITOS FINOS, SILTITOS, FOLHELHOS E RAROS 
NÍVEIS DE ARENITOS GROSSOS. 

Grupo Jatobá 
Fm. Inajá 

Feldspatos > 
Qz MÉDIA BAIXA 

27 SDt 
SDt - FORMAÇÃO TACARATU (PALEOZÓICO - SILURO-
DEVONIANO): CONGLOMERADOS A ARENITOS 
GROSSOS E FINOS. 

Grupo Jatobá 
Fm.  Tacaratu Qz>Feldspatos BAIXA ALTA 



 225

28 SDm 

SDm - FORMAÇÃO MAURITI (PALEOZÓICO - SILURO-
DEVONIANO): ARENITOS 
GROSSOS/CONGLOMERÁTICOS E 
GONGLOMERADOS DE MATRIZ SÍLTICO-ARENOSA 
COM SEIXOS OU BLOCOS DE GRANITOS, 
FELDSPATO, QUARTZO E SILTITOS ESVERDEADOS. 

Fm. Mauriti Qz>Feldspatos BAIXA ALTA 

29 E& 
E& - (NEOPROTEROZÓICO/CAMBRIANO): DIOPSÍDIO 
GABROS/DIORITOS DE GRANULAÇÃO MÉDIA. ------------------- 

Feldspatos > 
Qz BAIXA BAIXA 

30 EY 
EY - (NEOPROTEROZÓICO/CAMBRIANO): GRANITOS 
GRANODIORITOS E QUARTZOMONZONITOS 
LEUCOCRÁTICOS. SUÍTE METALUMINOSA ALCALINA. 

------------------- 
Feldspatos > 

Qz 
BAIXA ALTA 

31 N& 
N& - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
SUÍTE GABRO DIORÍTICA, COM ULTRAMÁFICAS 
ASSOCIADAS. 

Suítes 
Magmáticas 

Feldspatos > 
Qz MÉDIA BAIXA 

32 NY4i 

NY4i - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
GRANITÓIDES LEUCOCRÁTICOS, 
MONZOGRANÍTICOS E SIENITOS DE COR CINZA A 
RÓSEA DE GRANULAÇÃO FINA A MÉDIA. SUÍTE 
GRANÍTICA SUBALCALINA E ALCALINA. 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA MÉDIA 

33 NYp1 

NYp1 - SUITE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
ÁLCALIFELDSPATO GRANITOS A SIENITOS 
ALCALINOS COM DIOPSÍDIO, AEGIRINA, 
AFVERDSONITA E RIEBECKITA; 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA MÉDIA 

34 NY4p2
NY4p2 - SUÍTE MAGMÁTICA [NEOPROTEROZÓICO]; 
SIENITOS ALCALINOS COM AEGERINA E FORMAS DE 
DIQUES ANELARES. 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA MÉDIA 

35 NY4gn
NY4gn - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
GRANODIORITOS E MONZONÍTICOS PÓRFIRÍTICOS, 
ÀS VEZES COM TEXTURA RAPAKIVI. 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA MÉDIA 

36 NY4g 
NY4g - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
GRANITOS FINOS, RÓSEOS, COM PORÇÕES 
SIENÍTICAS E THRONDJEMÍTICAS. 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

37 NY3qd

NY3qd - SUÍTES MAGMÁTICAS[NEOPROTEROZÓICO]: 
QUARTZODIORITOS COM VARIAÇÕES PARA 
MONZODIORITOS, MONZOGRANITOS E 
BIOTITAGRANODIORITOS 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

38 NY3t 

NY3t - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
MONZODIORITOS, MONZONITOS, QUARTZO 
MONZONITOS E BIOTITA GRANITOS (GRANITÓIDES 
DE AFINIDADE THRONDJEMÍTICA, TIPO SERRITA). 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

39 NY3sh

NY3sh - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
ANFIBÓLIO-QUARTZO SIENITOS, SIENITOS E 
QUARTZO MONZONÍTICOS, COM CLINOPIROXÊNIO 
E/OU BIOTITA, ALÉM DE ÁLCALI-FELDSPATO 
GRANITOS  E GRANITOS. SUÍTE SHOSHONÍTICA 
PERALCALINA  E OU METALUMINOSA. 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA MÉDIA 

40 NY3p 

NY3p - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO]: 
ÁLCALI FELDSPATO GRANITO/SIENITO, QUARTZO 
SIENITO E QUARTZOMONZONITO COM PROPOÇÕES 
VARIÁVEIS DE BIOTITA, HORNBLENDA E PIROXÊNIO, 
ALÉM DE ENCLAVES DE MICAPIROXENITO. SUÍTE 
ULTRAPOTÁSSICA PERALCALINA. 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA MÉDIA 
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41 NY3m 
NY3m - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
MONZONITOS E GRANODIORITOS COM ENCLAVES 
MÁFICOS/FILIAÇÃO ALCALINA-METALUMINOSA. 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA MÉDIA 

42 NY3i 

NY3i - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
BIOTITA LEUCOGRANITOS/GRANODIORITOS, ÀS 
VEZES COM GRANADA, PODENDO PREDOMINAR 
MUSCOVITA E/OU TURMALINA. SUÍTE 
PERALUMINOSA LEUCOCRÁTICA. 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

43 NY2g 

NY2g - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
HORNBLENDA GRANITOS DE COMPOSIÇÃO 
MONZOGRANÍTICA A QUARTZODIORÍTICA, COM 
FÁCIES PORFIRÍTICAS. 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

44 NY2k 

NY2k - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
BIOTITA-ANFIBÓLIO GRANITÓIDES GROSSOS A 
PORFIRÍTICOS, COM ENCLAVES DIORÍTICOS E 
FÁCIES SIENÍTICAS; 

Suítes 
Magmáticas 

Feldspatos > 
Qz BAIXA BAIXA 

45 NY2Kd NY2Kd - SUÍTE K-ALCALINA, PREDOMINANTEMENTE 
METALUMINOSA TIPO ITAPORANGA 

Suítes 
Magmáticas 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA MÉDIA 

46 NY2c 

NY2c - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
GRANODIORITOS E TONALITOS COM EPIDOTO 
MAGMÁTIC0, CONTENDO AUTÓLITOS MÁFICOS E " 
CLOTS" DE ANFIBÓLIO (TIPO CONCEIÇÃO). 

Suítes 
Magmáticas 

Feldspatos > 
Qz;  

Qz = 10-20% 
Plagioclásio> 
K-Feldspato 

BAIXA MÉDIA 

47 NY1r 

NY1r - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
ORTOGNAISSES DE COMPOSICÃO SIENOGRANITICA, 
GRANODIORÍTICA A TONALÍTICA, LOCALMENTE 
POFIRÍTICOS (ORTOGNAISSE RAJADA). 

Suítes 
Magmáticas 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA MÉDIA 

48 NYI NYI - SUÍTE MAGMÁTICA (NEOPROTEROZÓICO): 
METAGRANITÓIDES INDISCRIMINADOS. 

Suítes 
Magmáticas 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA MÉDIA 

49 Nsu 

Nsu - COMPLEXO SURUBIM (NEOPROTEROZÓICO): 
BIOTITA GNAISSES, GRANADA BIOTITA GNAISSES, 
COM INTERCALAÇÃO DE MUSCOVITA QUARTZITO, 
CALCÁRIO/MÁRMORE E ROCHAS 
CALCISSILICÁTICAS. 

Complexo 
Surubim 

Feldspatos > 
Qz; Calcita-

Dolomita 
MÉDIA BAIXA 

50 Nca 

Nca - FOMAÇÃO CAROALINA (NEOPROTEROZÓICO]: 
GRANADA-BIOTITA XISTOS, COM 
CIANITA/MOSCOVITA OU SILIMANITA, 
APRESENTANDO INTERCALAÇÕES DE 
CALCÁRIOS/MÁRMORE, QUARTZITOS E RARAS 
LENTES ANFIBOLITÍCAS. 

Complexo 
Caroalina 

Feldspatos > 
Qz; Biotita-

xisto; 
Hornblenda-
xisto; Calcita-

Dolomita 

MÉDIA BAIXA 

51 Nir 

Nir - COMPLEXO IRAJAÍ (NEOPROTEROZÓICO): 
PARAGNÁISSE, METAGRAUVACA, INCLUINDO 
CALCÁRIO CRISTALINO, ROCHA CALCISSILICÁTICA, 
"METACHERT"  E UMA COMPONENTE 
VULCANOGÊNICA FORMADA POR 
METAVULCANOCLÁSTICA, META BASALTO, 
METANDESITO E METAGABRO. 

Complexo 
Irajaí 

Feldspatos > 
Qz 

MÉDIA BAIXA 

52 Nrb1 
Nrb1 - COMPLEXO RIACHO DA BARREIRA 
[NEOPROTERZÓICO] - MICAXISTOS 

Complexo 
Riacho Da 
Barreira 

Feldspatos > 
Qz; Calcita-

Dolomita 
ALTA BAIXA 

53 Nrb2 

Nrb2 - COMPLEXO RIACHO DA BARREIRA 
(NEOPROTEROZÓICO)\: MOSCOVITA GNAISSES, 
GNAISSES QUARTZOSOS, (CORDIERITA)-SILIMANITA-
GRANADA-BIOTITA XISTOS, COM INTERC. DE 
QUARTZITOS. 

Complexo 
Riacho Da 
Barreira 

Feldspatos > 
Qz; Calcita-

Dolomita 
MÉDIA BAIXA 

54 Nchs 

Nchs - GRUPO CACHOEIRINHA, FORMAÇÃO SANTANA 
DOS GARROTES  (NEOPROTEROZÓICO): MOSCOVITA 
XISTOS, QUARTZO XISTOS, SILIMANITA-GRANADA- 
BIOTITA XISTO, CORDIERITA XISTOS, 
INTERCALAÇÕES DE TALCO XISTOS, METARENITOS, 
METAVULCÂNICAS ÁCIDAS E INTERMEDIÁRIAS, ETC. 

Grupo 
Cachoeirinha 
Fm. Santana 
dos Garrotes 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, 
sericita, Qz 

MÉDIA BAIXA 
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55 NcN2 

NcN2 - COMPLEXO CASA NOVA, UNIDADE BARRA 
NOVA (NEOPROTEROZÓICO): (CIANITA-
ESTAUROLITA)-GRANADA  XISTOS, INCLUINDO 
CALCÁRIOS CRISTALINOS E QUARTZITOS. 

Complexo 
Casa Nova 
Unid. Barra 

Bonita 

Feldspatos > 
Qz; Calcita-

Dolomita 
MÉDIA BAIXA 

56 Ncn1 
Ncn1 - COMPLEXO CASA NOVA - UNIDADE 
MANDACARU - (ESTAUROLITA-CORDIERITA-
SILIMANITA) 

Complexo 
Casa Nova 

Unid. 
Mandacaru 

Feldspatos > 
Qz MÉDIA BAIXA 

57 MY4sg

MY4sg - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
[MESOPROTEROZÓICO]; LEUCOGRANITÓIDES 
CONTENDO BIOTITA E MUSCOVITA E/OU GRANADA 
OU CORDIERITA. 

Rochas 
Metaplutônicas

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

58 MY4s
m

MY4sm - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): LEUCOGRANITÓIDES 
CONTENDO BIOTITA E MUSCOVITA. 

Rochas 
Metaplutônicas

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

59 MY3s 

MY3s - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): METAMONZOGRANITOS 
COM PORÇÕES SIENOGRANÍTICAS E MIGMATITOS 
LEUCOCRÁTICOS COM GRANADAS, BIOTITA E 
MOSCOVITA. SUÍTE PERALUMINOSA. 

Rochas 
Metaplutônicas

Feldspatos > 
Qz 

MÉDIA MÉDIA 

60 MY3t 

MY3t - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): BIOTITA ORTOGNAISSES 
LEUCOCRÁTICOS, GRANITOS QUARTZO-
MONZONÍTICOS, GRANODIORÍTIOCOS E 
THRONDJEMÍTICOS. SUÍTE CALCIALCALINA E 
TRONDHJEMÍTICA. 

Rochas 
Metaplutônicas

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

61 MY2e 

MY2e - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): ORTOGNAISSE 
TONALÍTICO-TRONDHJEMITÍCO, AUGEN 
ORTOGNAISSE GRANÍTICO, SIENÍTICO OU BIOTITA 
ORTOGNAISSE QUARTZOMOZONÍTICO, MUSCOVITA 
ORTOGNAISSE COM SILIMANITA. SUÍTE GRANÍTICA 
CAMALAÚ. 

Rochas 
Metaplutônicas

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

62 MY2d 

MY2d - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): ORTOGNAISSES CINZA DE 
COMPOSIÇÃO GRANITO-GRANODIORÍTICA, 
CONTENDO XENÓLITOS DE PARAGNAISSES  COM 
GRANULAÇÃO MÉDIA A GROSSEIRA. 

Rochas 
Metaplutônicas

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

63 MY2c 

MY2c - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): BIOTITA ORTOGNAISSES 
FINOS A MÉDIOS, DE COMPOSIÇÃO GRANÍTICA E 
TONALÍTICA, COM PORÇÕES MIGMATÍTICAS. 

Rochas 
Metaplutônicas

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

64 MY2b 

MY2b - ROCHAS METAPLUTÔNICAS ( 
MESOPROTEROZÓICO): AUGEN ORTOGNAISSES 
GROSSEIROS, GRANÍTICOS A TONALÍTICOS E 
QUARTZO-MONZONÍTICOS A MONZODIORÍTICOS, 
CONTENDO ENCLAVES MÁFICOS E PORÇÕES 
MIGMATÍTICAS. 

Rochas 
Metaplutônicas

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

65 MY2a 

MY2a - ROCHAS METAPLUTÔNICAS ( 
MESOPROTEROZÓICO): GRANADA-BIOTITA 
AUGENGNAISSE GRANÍTICOS A GRANODIORÍTICOS, 
CINZA A RÓSEO. SUÍTE CALCIALCALINA TIPO 
AFEIÇÃO. 

Rochas 
Metaplutônicas

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA MÉDIA 

66 MY1a 

MY1a - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): BIOTITA ANFIBÓLIO 
AUGENGNAISSES E ORTOGNAISSES DE 
COMPOSIÇÃO GRANÍTICA A GRANODIORÍTICA E 
QUARTZOSIENÍTICA. SUÍTE SERRA DE 
TAQUARITINGA. 

Rochas 
Metaplutônicas

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 
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67 MY1o 

MY1o - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
[MESOPROTEROZÓICO] ; ORTOGNAISSES DE 
COMPOSIÇÃO GRANÍTICA A GRANODIORÍTICA E 
QUARTZOSIENÍTICA 

Rochas 
Metaplutônicas

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

68 M&3 

M&3 - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): METAPERIDOTITOS, 
METAPIROXENITOS, TREMOLITITOS, CROSSITITOS, 
METAGABRO E METABASALTOS COM MINÉRIO DE 
FE-TI. SUÍTE METAMÓRFICO-ULTRMÁFICA SERROTE 
DAS PEDRAS PRETAS. 

Rochas 
Metaplutônicas

Feldspatos > 
Qz MÉDIA BAIXA 

69 M&2 

M&2 - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): METAGABROS, 
METADIORITOS, METAGABRONORITOS, 
METAMONZODIORITOS, METATONALITOS E RAROS 
METANORTOSITOS. SUÍTE MALHADA VERMELHA 
(POR VEZES CO MINÉRIO DE FE-TI). 

Rochas 
Metaplutônicas

Alto conteúdo 
de plagioclásio 

e minerais 
máficos 

(ferromagnesia
nos, 

hornblenda, 
piroxénios) 

BAIXA MÉDIA 

70 M&1 

M&1 - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): METANORTOSITO MACIÇOS 
CONTENDO CORPOS METAGABRÓIDES (POR VEZES 
COM FE-TI) E INTRUSÕES GRANÍTICAS. SUÍTE 
GABRO-ANORTOSÍTICA DE PASSIRA. 

Rochas 
Metaplutônicas

Maior conteúdo 
de plagioclásio 

e minerais 
máficos 

(ferromagnesia
nos, 

hornblenda, 
piroxénios) 

MÉDIA MÉDIA 

71 MYi 
MYi - ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
(MESOPROTEROZÓICO): ORTOGNAISSES E 
MIGMATITOS INDISCRIMINADOS. 

Rochas 
Metaplutônicas

Feldspatos > 
Qz BAIXA ALTA 

72 Mve 

Mve - COMPLEXO VERTENTES 
(MESOPROTEROZÓICO): BIOTITA XISTO, 
PARAGNAISSES, INCLUINDO LEUCOGNAISSES FINOS 
E QUARTZITOS, METADACITOS, METAMÁFICAS, 
METAVULCÂNICAS INTERMEDIÁRIAS, 
METAVULCANO-CLATICAS, CALCISSILICÁTICAS E 
MAIS RARAMENTE METAULTRAMÁFICAS. 

Complexo 
Vertentes 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, Qz

MÉDIA BAIXA 

73 Mse 

Mse - COMPLEXO SERTÂNIA (MESOPROTEROZÓICO): 
BIOTITA GNAISSES GERALMENTE COM GRANADA E 
SILIMANITA (FREQUENTEMENTE MIGMATIZADOS), 
COM NÍVEIS DE CALCÁRIO/MÁRMORE CALCÍTICOS E 
DOLOMITICOS, QUARTZITOS, ROCHAS 
CALCOSSILICÁTICAS E ANFIBOLITOS. 

Complexo 
Sertânia 

Feldspatos > 
Qz; Calcita-

Dolomita 
MÉDIA BAIXA 

74 Msg 

Msg - COMPLEXO SALGUEIRO-RIACHO GRAVATÁ 
(MESOPROTEROZÓICO): METAPELITOS, 
METASPSAMITOS, METAGRAUVACAS, METATURFOS, 
METAVULCÂNICA E/OU PLUTÔNICA ÁCIDAS A 
INTERMEDIÁRIAS, METAVULCÂNICAS BÁSICAS, POR 
VEZES COM ROCHA ULTRABÁSICAS. 

Complexo 
Salgueiro - 

Riacho 
Gravatá 

Feldspatos > 
Qz 

MÉDIA BAIXA 

75 Mic 

Mic - COMPLEXO LAGOA CONTENDAS 
(MESOPROTEROZÓICO): GNAISSES QUARTZO-
FELDSPÁTICOS, PARAGNAISSES, XISTOS, 
METANDESITOS, METAQUARTZO ANDESITOS, 
METADACITOS, METAVULCÂNO-CLÁSTICAS; RAROS 
METABASALTOS, FORMAÇÕES FERRIFÉRAS E 
ROCHAS CALCISSILICÁTICAS, ETC. 

Complexo 
Lagoa Das 
Contendas 

Feldspatos > 
Qz; Muscovita, 

sericita, Qz; 
Calcita-

Dolomita 

MÉDIA BAIXA 

76 Msc 

Msc - COMPLEXO SÃO CAETANO 
(MESOPROTEROZÓICO): GRANADA-BIOTITA-
MOSCOVITA PARAGNAISSES E METAGRAUVAS, 
PREDOMINANTES, COM INTERCALAÇÕES DE 
QUARTZITOS  E METAVULCÂNO-CLÁTICAS; 
METADACITOS, METARRIODACITOS, 
METABASALTOS; RAROS METAGABROS E 
METACHERTS. 

Complexo São 
Caetano 

Feldspatos > 
Qz 

MÉDIA BAIXA 



 229

77 Mcb3 

Mcb3 - COMPLEXO CABROBÓ 
(MESOPROTEROZÓICO): BIOTITA E MUSCOVITA 
GNAISSES (POR VEZES MIGMATIZADOS), E 
MIGMATITOS COM LENTES DE  
METAMÁFICAS/ANFIBOLÍTICAS E DE 
CALCISSILICATICAS. 

Complexo 
Cabrobó 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, 
Qz; Calcita-

Dolomita 

BAIXA ALTA 

78 Mcb2 
Mcb2 - COMPLEXO CABROBRÓ 
[MESOPROTEROZÓICO]; METARCÓSIOS COM 
MUSCOVITA, APRESENTANDO NÍVEIS QUARTZÍTICOS

Complexo 
Cabrobó 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, 
Qz; Calcita-

Dolomita 

BAIXA MÉDIA 

79 Mcb1 

Mcb1 - COMPLEXO CABROBRÓ 
[MESOPROTEROZÓICO]: BIOTITA GNAISSES 
QUARTZOFELDSPÁRICOS, MICAXISTOS, 
METAGRAUVACAS, PARAGNAISSES E MIGMATITOS, 
COM NÍVEIS DE QUARTZITOS, ANFIBOLITOS E 
CALCÁRIOS. 

Complexo 
Cabrobó 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, 
Qz; Calcita-

Dolomita 

MÉDIA BAIXA 

80 Mbf 

Mbf - COMPLEXO BELÉM DE SÃO FRANCISCO 
(MESOPROTEROZÓICO): BIOTITA ORTOGNAISSES 
TONALÍTICOS/GRANODIORÍTICOS, LEUCOCRÁTICOS 
DE COR CINZA, GERALMENTE MIGMATIZADOS E 
MIGMATITOS COM MESOSSOMA QUARTZO 
DIORÍTICO/TONALÍTICO A ANFIBÓLIO E/OU BIOTITA, 
ETC. 

Complexo 
Belém Do São 

Francisco 

Feldspatos > 
Qz; Calcita-

Dolomita 
MÉDIA MÉDIA 

81 Msf 

Msf - COMPLEXO SANTA FILOMENA 
(MESOPROTEROZÓICO): XISTOS BIMICÁCEOS, 
CONTENDO NA BASE NÍVEIS DE CALCÁRIOS E 
CALCOXISTOS, E UM HORIZONTE DE QUARTZITO 
FELDSPÁTICO. CONTÉM LENTES DE METABASITOS E 
NÍVEIS DE METACHERTS E XISTOS GRAFITOSOS. 

Complexo 
Santa 

Filomena 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, 
Qz; Calcita-

Dolomita 

ALTA BAIXA 

82 Mmo4 

Mmo4 - COMPLEXO MONTE OREBE 
(MESOPROTERZÓICO): METAGRAUVACAS 
QUARTZOSAS, COM FRAGMENTOS DE 
METAVULCÂNICAS ÁCIDAS E QUARTZO AZULADOS. 

Complexo 
Monte Orebe 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, Qz

BAIXA ALTA 

83 Mmo3 

Mmo3 - COMPLEXO MONTE OREBE; CORDIERITA-
CIANITA ESTAUROLITA-MUSCOVITA 
QUARTZOXISTOS E QUARTZITOS PLACOSOS, DE 
CORES VARIEGADAS. 

Complexo 
Monte Orebe 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, Qz

MÉDIA MÉDIA 

84 Mmo2 

Mmo2 - COMPLEXO OREBE; MUSCOVITA XISTOS 
CINZA ESVERDEADOS; 
FILITOS/XISTOS/METASSILTITOS/METAGRAUVACAS, 
INTERCALADOS. 

Complexo 
Monte Orebe 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, Qz

MÉDIA MÉDIA 

85 Mmo1 

Mmo1 - COMPLEXO MONTE OREBE; TREMOLITA 
ACTINOLITA-XISTOS (METABASITOS), EXTENSOS E 
POSSANTES HORIZONTES DE QUARTZITOS 
RECRISTALIZADOS, METACHERTS, XISTOS CINZA 
ESVERDEADOS E MATAULTRAMÁFICAS. 

Complexo 
Monte Orebe 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, Qz

MÉDIA BAIXA 

86 PY9 

PY9 - METAGRANITÓIDES INTRUSIVOS - 
ORTOGNAISSES DE LIMOEIRO E BUENOS AIRES 
(PALEOPROTEROZÓCO): ORTOGNAISSES 
TONALÍTICOS COM TENDÊNCIAS DIORÍTICAS EM 
BUENOS AIRES E ROCHAS DIORÍTICAS COM 
PORÇÕES MIGMATÍTICAS  AO SUL DE LIMOEIRO. 

Metagranitói-
des Intrusivos 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA ALTA 

87 PY8 

PY8 - METAGRANITÓIDES INTRUSIVOS - META 
GRANITÓIDES BARRA DA SERRA E SERRA DA 
BANDARRA (PALEOPROTEROZÓICO): BIOTITA 
METAGRANITÓDES GROSSEIROS E ORTOGNAISSES 
GRANÍTICOS COM BIOTITA E GRANADA. 

Metagranitói-
des Intrusivos 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 
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88 PY7 

PY7 - METAGRANITÓIDES INTRUSIVOS - 
AUGENGNAISSES DE PARNAMERIM 
(PALEOPROTEROZÓICO): AUGENGNAISSES 
GRANODIORÍTICOS E MONZOGRANÍTICOS 
PERALCALINOS COM RIEBECKITA-AUGITA. 

Metagranitói-
des Intrusivos 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

89 PY6 

PY6 - METAGRANITÓIDES INTRUSIVOS 
(PALEOPROTEROZÓICO): LEUCO-ORTOGNASSES 
MONZO A  SIENOGRANÍTICOS, COM ENCLAVES DE 
QUARTZITO VERDE E MICAXISTOS. 

Metagranitói-
des Intrusivos 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

90 PY5 

PY5 - METAGRANITÓIDES INTRUSIVOS 
(PALEOPROTEROZÓICO): METAGRANITOS 
ALCALINOS A METASIENITOS COM ASPECTO 
FLUIDAL E FOLIAÇÃO INCIPIENTE. 

Metagranitói-
des Intrusivos 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

91 PY4 

PY4 - METAGRANITÓIDES INTRUSIVOS 
(PALEOPROTEROZÓICO): ORTOGNAISSES DE 
COMPOSIÇÃO MONZO A SIENOGRANÍTICA, MÉDIOS A 
GROSSEIROS COM XENÓLITOS DE METAMÁFICAS E 
ORTOGNAISSES DO EMBASAMENTO. 

Metagranitói-
des Intrusivos 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA ALTA 

92 PY3 

PY3 - METAGRANITÓIDES INTRUSIVOS 
(PALEOPROTEROZÓICO): METAGRANODIORITOS  A  
METASIENOGRANITOS PORFIRÍTICOS COM 
ENCLAVES DE ANFIBOLITOS E ORTOGNAISSES DO 
EMBASAMENTO. 

Metagranitói-
des Intrusivos 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA ALTA 

93 PY2 

PY2 - METAGRANITÓIDES INTRUSIVOS 
(PALEOPROTEROZÓICO): 
METALEUCOMONZOGRANÍTOS MÉDIOS A 
GROSSEIROS, COM XENÓLITOS DE METAMÁFICAS E 
ORTOGNAISSES DO EMBASAMENTO. 

Metagranitói-
des Intrusivos 

Alto conteúdo 
de minerais 

félsicos 
(quartzo e 
feldspatos) 

BAIXA ALTA 

94 PY1 

PY1 - METAGRANITÓIDES INTRUSIVOS 
(PALEOPROTEROZÓICO): METAGRANODIORITOS A 
SIENOGRANITOS, MÉDIOS A PORFIRÍTICOS, COM 
ENCLAVES DE SUPRACRUSTAIS E ORTOGNAISSES 
DO EMBASAMENTODO EMBASAMENTO. 

Metagranitói-
des Intrusivos 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA ALTA 

95 Pgm Pgm - COMPLEXO GNÁISSICO INDIVISO 

Complexos  
Gnáissico  

Migmatíticos 
Indiscrimina-

dos

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA ALTA 

96 Pgm5 

Pgm5 - COMPLEXO GNÁISSICO-MIGMATÍTICOS 
INDISCRIMINADO 
(PALEOPROTEROZÓICO):COMPLEXO 
METAPLUTÔNICO TTG (TRONDHJEMITO-TONALITO-
GRANODIORITO), COM MIGMATIZAÇÃO ASSOCIADA; 
SITUADO NO FRAGMNETO OURICURI, DO TERRENO 
GRANGEIRO-OURICURI. 

Complexos  
Gnáissico  

Migmatíticos 
Indiscrimina-

dos

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA ALTA 

97 Pgm4 

Pgm4 - COMPLEXO GNÁISSICO-MIGMATÍTICOS 
INDISCRIMINADO - AUGENGNAISSES DE LICAIÇARA 
(PALEOPROTEROZÓICO): BIOTITA AUGENGNAISSES 
CALCIALCALINOS, DE COMPOSIÇÃO 
GRANODIORÍTICAS A MONZOGRANÍTICAS, SITUADOS 
NO TERRENO PIANCÓ-AUTO BRÍGIDA. 

Complexos  
Gnáissico  

Migmatíticos 
Indiscrimina-

dos

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA ALTA 

98 Pgm3 

Pgm3 - COMPLEXO GNÁISSICO-MIGMATÍTICOS 
INDISCRIMIDADO (PALEOPROTEROZÓICO): 
ORTOGNAISSES GRANODIORÍTICOS, 
MONZOGRANÍTICOS E SIENOGRANÍTICOS, COM 
PRESENÇA DE ANATEXIA; COM INTERC. LEPTITOS, 
ETC., PARAGNAISSES E ENCLAVES DE BÁSICAS; NO 
TERRENO ALTO-PAJEU. 

Complexos  
Gnáissico  

Migmatíticos 
Indiscrimina-

dos

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA ALTA 

99 Pgm2 

Pgm2 - COMPLEXO GNÁISSICO-MIGMATÍTICOS 
INDISCRIMINADOS (PALEOPROTEROZÓICO): 
EMBASAMENTO DOM TERRENO RIO CAPIBARIBE- 
UNIDADE MAIS MIGMATIZADA. ORTOGNAISSE 
GRANÍTICO A TONALÍTICO, COM MONZONITOS, 
MONZODIORITOS, E DIORITOS (REGIÃO DE 

Complexos  
Gnáissico  

Migmatíticos 
Indiscrimina-

dos

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA ALTA 
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SALGADINHO). 

100 Pgm1 

Pgm1 - COMPLEXO GNÁISSICO-MIGMATÍTICOS 
INDISCRIMINADOS (PALEOPROTEROZÓICO): 
EMBASAMENTO DOM TERRENO RIO CAPIBARIBE- 
UNIDADE MAIS HOMOGÊNEA. ORTOGNAISSE 
GRANÍTICO A TONALÍTICO, COM MONZONITOS, 
MONZODIORITOS, E DIORITOS. 

Complexos  
Gnáissico  

Migmatíticos 
Indiscrimina-

dos

Feldspatos > 
Qz BAIXA ALTA 

101 Pb 

Pb - COMPLEXO BARRO (PALEOPROTEROZÓICO): 
GRANADA-BIOTITA XISTOS COM INTERCALAÇÕES DE 
PARAGNAISSES, CALCÁRIO, ROCHAS 
CALCISSILICÁTICAS, FORMAÇÕES FERRÍFERAS, 
QUARTZITOS, E ANFIBOLITOS. 

Complexo 
Barro 

Feldspatos > 
Qz; 

Biotita,clorita, 
biotita-

hornblenda, Qz 
Calcita-

Dolomita 

MÉDIA BAIXA 

102 Pf 

Pf - COMPLEXO FLORESTA (PALEOPROTEROZÓICO): 
ORTOGNAISSES QUARTZO DIORÍTICOS, 
TONALÍTICOS E GRANODIORÍTICOS, COM BIOTITA 
E/OU ANFIBÓLIO; GRANULITOS E  MIGMATITOS, COM 
METAGABROS, METADIORITOS, MAGNETITA-
GRÜNERITA XISTOS,GRAFITA XISTOS, ETC. 

Complexo 
Floresta 

Feldspatos > 
Qz 

MÉDIA MÉDIA 

103 Pp 

Pp - COMPLEXO PARNAMIRIM 
(PALEOPROTEROZÓCO): GNAISSES BANDADOS, 
COM PROTÓLITOS DE GRANODIORITOS OU DE 
METASEDIMENTOS, COM INTERCALAÇÕES DE 
PLUTÔNICAS E LENTES  DE METAMÁFICAS  E 
METAULTRAMÁFICAS. 

Complexo 
Parnamirim 

Feldspatos > 
Qz MÉDIA MÉDIA 

104 PYg 

PYg - COMPLEXO METAPLUTÔNICO INDISCRIMINADO 
(PALEOPROTEROZÓICO): HORNBLENDA-BIOTITA 
GNAISSES TONALÍTICOS, GRANODIORÍTICOS  E 
THRONDJEMÍTICOS, MÉDIOS A PORFIRÍTICOS, POR 
VEZES BANDADOS E COM METABÁSICAS. 

Complexo 
Metaplutônico 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA BAIXA 

105 Aptb 
Aptb - COMPLEXO TANQUE NOVO (ARQUEANO A 
PALEOPROTEROZÓICO):  PARAGNAISSES; BAMGUÊ - 
HORNBLENDA-BIOTITA GNAISSES, COM  ANATEXIA. 

Complexo 
Tanque Novo 

Feldspatos> 
=Qz 

MÉDIA MÉDIA 

106 Aptg 

Aptg - COMPLEXO TANQUE NOVO - [ARQUEANO A 
PALEOPROTEROZÓICO] - PARAGNAISSES; QUARTZO 
GNAISSES, PODENDO CONTER GRANADA, GNAISSES 
KINZIGÍTICOS E QUARTZITOS. 

Complexo 
Tanque Novo 

Feldspatos> 
=Qz 

BAIXA ALTA 

107 Apbt 

Apbt - COMP SERROTE DA BATATEIRA (ARQUEANO A 
PALEOPROTEROZÓICO): GRANADA-QUARTZO 
XISTOS (COM SILIMANITA CORDIERITA E CIANITA) E 
MICAXISTOS COM NÍVEIS DE QUARTZITOS, ROCHAS 
CALCISSILICATÍCAS E DE METABASITOS, EM PARTE 
CONTENDO MINERALIZAÇÕES DE FOSFATO. 

Complexo 
Serrote Da 
Batateira 

Feldspatos > 
Qz 

MÉDIA MÉDIA 

108 Ars 

Ars - COMPLEXO RIO SALITRE (ARQUEANO): 
FILITOS/FILONITOS, MICAXISTOS, QUARTZITOS. 
SUBORDINADAMENTE OCORREM METAVULCÂNICAS 
BÁSICAS E FÉLSICAS, TALCOXISTOS, ROCHAS 
CALCISSILICÁTICAS, FORMAÇÕES FERRÍFERAS, 
METACHERTS E METAULTRABÁSICAS. 

Complexo Rio 
Salitre 

Ricas em 
filossilicatos 

(clorita, biotita, 
muscovita) 

MÉDIA BAIXA 

109 Arc 

Arc - COMPLEXO RIACHO SECO (ARQUEANO): 
METAPLUTÔNICAS TONALÍTICAS A GRANÍTICAS, 
MIGMATIZADAS, COM RESTOS DE SUPRACRUSTAIS 
(XISTOS, PARAGNÁISSES, CALCÁRIOS E ROCHAS 
CALCISSILICÁTICAS) E ROCHAS METAMÁFICAS 
ANFIBOLITIZADAS. 

Complexo 
Riacho Seco 

Feldspatos > 
Qz; Calcita-

Dolomita 
MÉDIA BAIXA 
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110 Agm 

Agm - COMPLEXO GNÁISSICO MIGMATÍTICO 
(ARQUEANO): ORTOGNAISSES BANDADOS E 
HOMOGÊNEOS DE COMPOSIÇÃO TRONDHJEMÍTICO-
TONALÍTICO-GRANODIORITO-GRANÍTICA, 
CONTENDO RESTOS DE SUPRACRUSTAIS. 

Complexo 
Gnássico 

Migmatítico 

Feldspatos > 
Qz 

BAIXA ALTA 
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ANEXO I 

I.1. ESTRUTURA DETALHADA DO SIGSEC-PE 

 Estrutura detalhada do Sistema de Informações Geográficas dos Solos 

Expansivos e Colapsíveis do Estado de Pernambuco.  Cada view corresponde a 

uma base e cada layer a uma das diversas camadas de informações disponíveis na 

base.

CLIMATOLOGIA VAREJÃO 2003 

LAYER DESCRIÇÃO TIPO CAMPOS 

krivacurv2.dwg 
Curvas de isofator Ih segundo 

KRISHNAN fornecidas por VAREJÃO linha sem informação 

eixos.shp ver CLIMATOLOGIA AUTOR 

municip.shp ver EMBRAPA 

agua.shp ver UTIL 

krivar.dbf 
237 dos postos utilizados por varejão 
para interpolação curvas de isofator Ih 

KRISHNAN
pontos posto, nota, município, lon, lat, Ih 

KRISHNAN e anos de leituras 

krivarmap.shp 
unidades climatologicas definidas a partir 

dos intervalos de Ih de KRISHNAN poligonos 
classe climatológica, var ih, 
suscetibilidade à exp e col 

krivarmal.shp 
linhas de isofator Ih KRISHNAN fechadas 

em poligonos extrapolados poligonos classe climatológica 

solos.shp ver UTIL 

exp e col krivarmap.shp 

CLIMATOLOGIA AUTOR 2003 
simulação do trabalho de VAREJÃO 

no SURFER 

LAYER DESCRIÇÃO TIPO CAMPOS 

krivarcomcor.dbf 237 dos postos utilizados VAREJÃO com 
pequena correção de coordenadas pontos 

posto, nota, município, lon, lat, Ih 
KRISHNAN, observação, anos de 

leituras 

sudene.dbf 253 postos da SUDENE em Pernambuco pontos 

número, nome, nota, município, 
orgão responsável dados, órgão 

respons p/ leituras, tipo equip, lon, 
lat, altitude, data instalação 

eixos.shp 
eixos de coordenadas feito no SURFER 

para regiao estudada linha sem informação 

municip.shp ver EMBRAPA 

solos.shp ver UTIL 

krivarcormap.shp mapa elaborado com contorno da 
EMBRAPA poligono 

cor, variação de Ih, classificação 
climatologica, símbolo, 

suscetibilidade à exp e col 

krivarcormal.shp 

malha calculada no SURFER com 
metodologia de interpolação de 

KREAGER utilizando parâmetros 
padrões do programa 

poligono cor 

exp e col krivarcormap.shp 

CLIMATOLOGIA SRH 2003 

simulação do trabalho apresentado 
por VASCONCELOS no surfer com 
parametros padrões e metodologia 

de THORNTHWAITE 
LAYER DESCRIÇÃO TIPO CAMPOS 
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sectma.dbf 

109 postos da SUDENE utilizados por 
trabalho apresentado por 

VASCONCELOS apresentando pelas 
cores a variação do Ih de 

THORNTHWAITE 

pontos 

localidade, lon, lat, temperatura 
(media das temperaturas medias 
anuais), precipitação (estimativa 
média anual), evapotranspiração 

referencia, deficit (P-Eto), 
armazenamento de agua pelo solo, 

variação do armazenamento, 
estimativa evapotranspiração real, 

excedente hidrico estimado, 
deficiencia hidrica estimada, indice 

aridez, indice umidade, indice hidrico 
THORNTHWAITE, indice hidrico 

KRISHNAN, símbolo, classe 
climatológica, obs, característica 

climática 
municip.shp ver EMBRAPA 

eixos.shp ver AUTOR 

solos.shp ver UTIL 

omekreage.shp 

mapa elaborado da malha com 
metodologia de KREAGE para Ih 

THORNTHWAITE cortado com contorno 
da EMBRAPA 

poligono cor 

omekreagemaluni.shp malha interpolada com metodologia de 
KREAGE para Ih THORNTHWAITE poligono cor 

omeinvdis.shp 
mapa elaborado da malha com 

metodologia INVERSO DA DISTANCIA 
para Ih THORNTHWAITE 

poligono cor 

omeinvdismaluni.shp 
malha interpolada por INVERSO DA 

DISTANCIA para Ih THORNTHWAITE poligono cor 

PEDOLOGIA EMBRAPA (ZAPE) 2001 

LAYER DESCRIÇÃO TIPO CAMPOS 

estado.shp limite do estado poligono sem informação 

sede_pe.shp sedes municipais ponto munine, área, perímetro, munine_id, 
nome do município, lon, lat 

area_urbana.shp delimitação da área urbana poligono cidade 

estradas.shp estradas linha comprimento, nome (algumas) 

rodovias.shp rodovias linha nome 

municip.shp municípios poligono 

município, região de 
desenvolvimento, acres, hectares, 

área, perímetro, mata, mata id, 
prefeito, número de vereadores, end 

prefeitura, telefone prefeitura, cep 
prefeitura, mesoreg, microreg, área 
km, área no estado, altitude, lat, lon, 
popula total, pop urb, pop rural, taxa 
de urbaniz, demografia, índices de 

desenvolvimento humano 
(mun,est,pais, capital), indices de 
condicoes de vida(mun, est, pais, 

capital), morta infantil, renda média 
mensal do chefe de domicílio, renda 
familiar per capita média, número de 

agências bancarias, total de  
terminais telefônicos, terminais telef 
residenciais, vehiculos licenciados, 
prod de leite de vaca, prod ovos, 

prod mel, número de escolas (pre, 
fundamental, medio, superior), 

número de matriculas (pre, fund 
med), hospitais pub, hospita privad, 
imoveis rurais (quantidade e area de 

0-10,10-100,100-1000 e 1000), 
assentamentos (familias e área), dia 

da feira livre da cidade 
agua.shp ver UTIL 

bacias.shp bacias hidrográficas poligonos 

área, perímetro, sigla (Up), nome, 
área bacia, código, rio principal, 
nascente, altitude, foz, extensão, 
relevo, cob vegetal, clima, temp 

media, precip med, geologia, direçao
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poco_outorgado.shp poços outorgados pontos 

requerente, localidade, município, lat, 
lon, requerida, outorgada, bacia, 

hidrogeologia, aquifero, 
profundidade, finalidade, lat, lon 

barragens.shp barragens ponto nome, capacidade maxima, orgão, 
uso principal, lat, lon 

drenagem.shp hidrografia, drenagem linha nome 

macroreg.shp macroregião poligono nome 

mesoreg.shp mesoregião poligono nome 

rd.shp região de desenvolvimento poligono nome 

microreg.shp microregião poligono nome 

gup.shp unidade de paisagem poligonos nome, índice 

ug.shp unidade geoambientais poligono nome, índice 

solos_pe.shp Levantamento pedológico do ZAPE poligono 

área, perímetro, unidade paisagem, 
unidade geoambientais, unidade de 
solos, acres, hectares, índice, classe 
taxonômica, legenda,continuação da 

legenda, aptidão agroecologica, 
potencial irrigação, índice2, classe 
potirri, arq agroecológica, classe 

potencial agroecológico 
classes solos_pe.shp mostrando somente classes taxonomicas 

exp conservador 
solos.shp igual ao solos_pe.shp mais 

estudo de suscetibilidade à expansão e 
colapso 

poligono 
suscetibilidade das unidades 
pedológicas com metodologia 

conservadora 

col conservador 
solos.shp igual ao solos_pe.shp mais 

estudo de suscetibilidade à expansão e 
colapso 

poligono 
suscetibilidade das unidades 
pedológicas com metodologia 

conservadora 

exp final 
solos.shp igual ao solos_pe.shp mais 

estudo de suscetibilidade à expansão e 
colapso 

poligono 
suscetibilidade das unidades 
pedológicas com metodologia 

ponderada 

col final 
solos.shp igual ao solos_pe.shp mais 

estudo de suscetibilidade à expansão e 
colapso 

poligono 
suscetibilidade das unidades 
pedológicas com metodologia 

ponderada 
GEOLOGIA CPRM 2001 

LAYER DESCRIÇÃO TIPO CAMPOS 

gride.shp grade de coordenadas poligonos sem informações 

3339rodt.shp rodovias linhas classe (tipo de pavimentação e 
tráfego) 

3339conest.shp contorno do estado linha sem informação 

3339limitemun.shp limites municipais linha sem informações 

cidades.shp sedes municipais pontos 
município, lat(grau, min, seg), 

lon(grau, min, seg), pop, mesoregião, 
microregião, area 

drenag.shp rios linha classe (ordem do rio: 1, 2, 3 ou 4) 

lagoa.shp pequenos lagos e lagoas linha sem informação 

rios.shp rios, barragens, açudes e lagoas poligonos 
classe (se contorno de ilha, se rio ou 

barragem) 

pocos2.shp poços cadastrados no SIAGAS pontos 

número, número SIAGAS, município, 
proprietário, local, lon(grau, min, 
seg), lat(grau, min, seg), prof_mi, 

vazão lph, nivel est, uso, tipo, 
dessanil 

omt.shp ocorrências minerais pontos 

número, substância, local, município, 
lat(grau, min, seg), lon(grau, min, 

seg), encaixante, status, 
n13,14,15,16,17 

estrutura.shp estruturas geologias linhas classe (lineamento, falha, zona 
cisalhamento) 

geo.shp geologia poligono 
sigla, legenda, susc a exp, susce ao 

col, form geol, caract geológica, 
mineralogia, idade 

metalo_2.shp metalografia poligono número, classe (tipo, nome jazida e 
potencialidade) 

mar exp fin geo.shp poligono suscetibilidade a expansao das 
unidades geologicas 
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mar col fin geo.shp poligono suscetibilidade a colapso das 
unidades geologicas 

GEOTECNIA CARTA E BANCO DE DADOS 
as cartas interpretativas utilizaram 
contribuições de 0,75 clima, 1 de 

pedologia e 1 de geologia 

LAYER DESCRIÇÃO TIPO CAMPOS 
Tensão de Exp X Def. Vol. 

Peq. Tensões 
Tensão de Exp X Teor de 

Umidade 
Def. de Exp X Tensão 

Vertical de Consol. 
Superfície de Estado 

Plasticidade e Atividade 
Exp 2 

Plasticidade e Atividade 
Exp 1 

Plasticidade e Atividade Col 
2

Plasticidade e Atividade Col 
1

Perfil Geotécnico 

Granulometria Expansão 2 

Granulometria Expansão 1 

Granulometria Colapso 2 

Granulometria Colapso 1 
Tensão de Exp e Col 
(ênfase expansão) 

Tensão de Exp e Col 
(ênfase colapso) 

Edom. Duplo Expansão 2 

Edom. Duplo Expansão 1 

Edom. Duplo Colapso 2 

Edom. Duplo Colapso 1 

Edom. Simples Expansão 

Edom. Simples Colapso 2 

Edom. Simples Colapso 1 

Critério Colapso 3 

Critério Colapso 2 

Critério Colapso 1 

Compactação todos 

Compactação 

Municipio.shp criado a partir do 
municip.shp da EMBRAPA para 

anexação das imagens referente aos 
ensaios geotécnicos disponibilizados por 
FERREIRA e associados aos municípios 
Em cada campo consta o endereço da 
imagem associada relativa ao ensaio 

especifico 

poligono 

municipio, latitude, longitude, 
compact, compactodo, critcol1, 
critcol2, critcol3, edsimpcol1, 
edsimpcol2, edsimpexp, edduplocol, 
edduplocol, edduploexp, edduploexp, 
expcolcol, expcolexp, granucol1, 
granucol2, granuexp1, granuexp2, 
perfil, plastativc, plastative, supestad, 
defexpxtco, tensexpxum, 
tensexpxde, platvcol2, plativexp2 

point.shp pontos coleção FERREIRA pontos número, lat,lon 

expansao.dbf banco de dados solos expansivos pontos 

posto, município, referência, lat, lon, 
altitude, observação, 

granulometria(pedregulho, areia, 
silte, argila, menor 2micra), limite 

liquidez, limite plasticidade, si, 
indices fisicos(ia,pd, w, sr, e, pg), 

expansão livre, tensão de expansão, 
compactação(pdmax, hotima), 

detalhes ensaios 

colapso.dbf banco de dados solos colapsíveis pontos 

posto, município, referência, lat, lon, 
altitude, observação, 

granulometria(pedregulho, areia, 
silte, argila, menor 2micra), limite 

liquidez, limite plasticidade, indices 
fisicos(ia,pd, w, sr, e, pg), 

compactação(pdmax, hotima) 

municip.shp ver EMBRAPA 

macroreg.shp ver EMBRAPA 

Expansão 75 

carta interpretativa de expansão 

-GEO : polígono sem mapeamento 
geológico 

poligono 
junção de  

krivarmap.shp(VAREJAO), solos.shp 
(EMBRAPA) e geo.shp (CPRM) 
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-GEO-LEV: polígono sem mapeamento 
geológico e sem informação pedológica 
-GEOAGUA: polígono sem mapeamento 
geológico e constando água no 
mapeamento pedologico 
-GEOAGUA-CLI: polígono sem 
mapeamento geológico, constando água 
no mapeamento pedológico e sem 
mapeamento climatológico 
-LEV: polígono sem informação 
pedológica 
-PED: polígono sem mapeamento 
pedológico 
-PED-CLI: polígono sem mapeamento 
pedológico e sem mapeamento 
climatológico 
AGUA: polígono constando água no 
mapeamento pedológico 
AGUA-CLI: polígono constando água no 
mapeamento pedológico e sem 
mapenamento climatológico. 

Colapso 75 carta interpretativa de colapso 
ver legenda de siglas acima poligono 

junção de  
krivarmap.shp(VAREJAO), solos.shp 

(EMBRAPA) e geo.shp (CPRM) 
UTIL APOIO E ADICIONAIS 

3339limitemun.shp ver CPRM 

solos.shp 

contorno utilizado pela EMBRAPA criado 
atribuindo valor solopara todas as 

unidades de mapeamento deixando 
apenas as unidades água e ilha e depois 

usando union e dissolve 

poligono sem info 

geotrans.dxf 

delta (x1-x2,y1-y2) utilizado para 
translação do mapa geológico em 

relação ao pedológico para melhorar 
sobreposição de mapas geo e pedo 

(extremo norte pernambucano) 

linha sem info 

geo.shp contorno utilizado pela CPRM poligono sem info 

geotrans.shp 
levantamento geologico transladado para 

melhor sobreposição poligono igual a geo.shp 

municip.shp ver EMBRAPA 

agua.shp rios barragens açudes poligonos sem informações 

natureza.shp tipo de dados do levantamento 
EMBRAPA 

poligono 

classe:solo(cobertura do lev com info 
ped), água(rios, lagoas e açudes), 
ilhas, sfrancisco, area urbana( sem 

info pedologica) 

pe_sfrancisco.shp contorno do estado e rio sfrancisco poligono Classe: pe,sfrancisco 

foto pe.jpg mosaico fotos LANDSAT imagem montado por IVALDY com correções 
AUTOR 

krivarmap.shp ver VAREJÃO 

krivarcormap.shp ver AUTOR 
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ANEXO II 

II.1. NOVO SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS 

 O novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos é um referencial 

taxonômico para uso de pesquisadores, técnicos, professores, estudantes e 

profissionais envolvidos na pesquisa de solos. O atual sistema é resultante de 

aperfeiçoamentos contínuos ao longo de várias gerações de estudiosos da Ciência 

do Solo no Brasil, sintetizando, no estágio atual, a experiência e resultados de 

pesquisa de campo e laboratórios nas linhas de morfologia, física, química e 

mineralogia de solos.  

 Produto de uma parceria bem sucedida entre a Embrapa Solos e instituições 

nacionais de ensino, pesquisa e planejamento. Cerca de 25 instituições participaram 

desta empreitada, envolvendo cerca de 65 representantes destas instituições, 

fundamentais no processo de reformulação do sistema, conceituações, definições e 

organização geral da classificação. 

 A classificação de solos no Brasil iniciou-se em 1947 e baseava-se nos 

conceitos americanos sintetizados em publicações de 1938 e revisadas em 1949. 

Nestes 50 anos ininterruptos de estudos de solos, várias mudanças ocorreram 

quanto aos conceitos originais, nomenclatura e definições de classes. 

 A mais recente classificação inova completamente a estrutura do sistema, 

tendo-se chegado ao tipo desejável de classificação hierárquica, multicategórica, 

descendente e aberta para inclusão de novas classes à medida que o país vai sendo 

melhor conhecido.  

 Da forma que está estruturado, o sistema permite a classificação de todos os 

solos do território nacional em seis níveis categóricos diferentes (Ordem, Subordem, 

Grande Grupo, Subgrupo, Família e Série), correspondendo, cada nível, a um grau 

de generalização ou detalhe definidos. À Ordem corresponde o nível mais genérico 

de classificação, distinguindo verdadeiras províncias de solos e à Série 
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correspondendo o nível mais detalhado e preciso de classificação, separando 

unidades bastante homogêneas, precisamente definidas e abrangendo pequenas 

áreas do terreno. Entre a Ordem e a Série, variam os graus de abstração, nesta 

seqüência, diminuindo o grau de generalização e aumentando o grau de 

especificação e detalhe. 

 A classificação de solos tem aplicações práticas principalmente em 

levantamentos de solos, constituindo a fonte permanente de conhecimento para este 

ramo de atividade técnica. Além dos levantamentos, a classificação é útil para 

referenciar, precisamente, pontos de amostragem de solos, rochas, plantas, 

materiais genéticos, facilitando a extrapolação de resultados experimentais de 

manejo, conservação e fertilidade de solos. 

 A classificação do solo em pontos de amostragem, associada ao 

Georreferenciamento (latitude, longitude e altitude), é uma ferramenta poderosa para 

o conhecimento de segmentos da paisagem ou do território como um todo, 

constituindo uma informação indispensável na estruturação de bases de dados e 

para os Sistemas de Informação Geográficas (SIGs) para fins de estudos 

ambientais. 

 Nesta linha de organização, interpretação e integração da informação, a 

classificação de solos, do ponto de vista do planejamento territorial, desempenha 

importante papel na segmentação de paisagens, identificando áreas de maior 

potencial para fins de utilização e ocupação e áreas impróprias ou não 

recomendadas, contribuindo desta forma para a preservação ambiental e uso 

adequado de ecossistemas, dos quais, o solo, é um componente básico. 

 O novo sistema é estruturado com base em características de gênese do solo 

e propriedades pedogenéticas que imprimem marcas distintas em cada tipo de solo 

conhecido. 

 Uma visão geral do sistema mostra 14 classes no nível de Ordem (1o nível 

categórico), 44 classes no nível de Subordem (2o nível), 150 classe no nível de 

Grande Grupo (3o nível) e 580 classes no nível de Subgrupo (4o nível). No 5o e 6o
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níveis, Família e Série, respectivamente, o número de classes é imprevisível no 

momento, dependendo da intensidade de levantamentos semidetalhados e 

detalhados que venham a ser executados nos anos futuros.  

 As novas classes do sistema, apenas do 1o nível categórico (Ordem) e a 

correspodência aproximada com as designações empregadas na classificação que 

vinha sendo utilizada, são mostradas a seguir: 

 ALISSOLOS Solos com alto teor de alumínio e horizonte B textural, 

anteriormente conhecidos com Rubrozem, Podzólico Bruno Acinzentado, Podzólico 

Vermelho-Amarelo 

 ARGISSOLOS Solos com horizonte B textural e argila de atividade baixa, 

conhecidos anteriormente como Podzólico Vermelho-Amarelo, parte das Terras 

Roxas Estruturadas e similares, Terras Brunas, Podzólico Amarelo, Podzólico 

Vermelho-Escuro 

 CAMBISSOLOS Solos com horizonte B incipiente, assim designados 

anteriormente 

 CHERNOSSOLOS Solos escuros, ricos em bases e carbono. Anteriormente 

designados por Brunizem, Rendzina, Brunizem Avermelhado, Brunizem 

Hidromórfico 

 ESPODOSSOLOS Solos conhecidos anteriormente como Podzois 

 GLEISSOLOS Solos com horizonte glei, conhecidos como Glei Húmico ou 

Pouco Húmico, Hidromórfico Cinzento, Glei Tiomórfico 

 LATOSSOLOS Solos com horizonte B latossólico, anteriormente tinham a 

mesma designação 

 LUVISSOLOS Solos ricos em bases, B textural, correspondendo aos Brunos 

não Cálcicos, Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos e similares 
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 NEOSSOLOS Solos Pouco Desenvolvidos, anteriormente designados por 

Litossolos, Aluviais, Litólicos, Areias Quartzosas e Regossolos 

 NITOSSOLOS Solos com horizonte nítico, correspondendo Terra Roxa 

Estruturada e Similar, Terra Bruna Estruturada e Similar, alguns Podzólicos 

Vermelho-Escuros 

 ORGANOSSOLOS Solos orgânicos, conhecidos anteriormente por Solos 

Orgânicos, Semi-Orgânicos, Turfosos, Tiomórficos 

 PLANOSSOLOS Solos com grande contraste textural, estrutura prismática, 

presença de sódio, anteriormente designados por Planossolos, Solonetz Solodizado, 

Hidromórfico Cinzento 

 PLINTOSSOLOS Solos com plintita, conhecidos como Laterita Hidromórfica, 

Podzólicos Plínticos, Latossolos Plínticos 

 VERTISSOLOS Solos com propriedades provenientes de argilas expansívas. 

Anteriormente tinham a mesma designação 

 A publicação do novo sistema de classificação dos solos (EMBRAPA, 1999) 

não contemplou o levantamento de solos realizado para o Estado de Pernambuco 

que durou cerca de dez anos e foi concluído em 2001.  Vale salientar que em termos 

práticos tanto na agronomia quanto na engenharia o sistema utilizado no 

levantamento de Pernambuco é mais familiar aos profissionais, sendo o novo 

sistema de classificação novidade para muitos deles que ainda estão se atualizando. 

 Mesmo tendo sido feito com a classificação anterior o boletim de pesquisa 

teve o cuidado de fornecer uma visão comparativa e simplificada a seus usuários 

entre a duas classificações, utilizando uma correlação com base nas classes de 

solos de níveis hierárquicos genéricos. 
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Classes de solo segundo a classificação 
brasileira adotada durante o levantamento 

Classes de solo segundo o novo Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos 

Latossolo Amarelo Latossolos Amarelos 
Latossolo Vermelho-Amarelo Latossolos Vermelho-Amarelos 
Latossolo Vermelho-Escuros Latossolos Vermelhos 
Podzólicos Amarelo Argissolos Amarelos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos Argissolos Vermelho-Amarelos 
Podzólicos Vermelho-Escuros Argissolos Vermelhos 
Podzólicos Acinzentados Argissolos Acinzentados 
Podzóis Espodossolos 
Terra Roxa Estruturada Nitossolos 
Plintossolos Plintossolos 
Brunos Não Cálcicos Luvissolos 
Planossolos Planossolos 
Solonetz Solodizado Planossolos 
Brunizéns Avermelhados Chernossolos Argilúvicos 
Cambissolos Cambissolos 
Vertissolos Vertissolos 
Gleissolos Gleissolos 
Regossolos Neossolos Regolíticos 
Areias Quartzosas Neossolos Quartzarênicos 
Solos Aluviais Neossolos Flúvicos 
Solos Litólicos Neossolos Litólicos 
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ANEXO III 

III.1.SIMPLIFICAÇÕES E ABREVIAÇÕES ADOTADAS NA CLASSIFICAÇÃO 

 Alterações feitas em termos de fusão ou desmembramento de unidades de 

mapeamento segundo EMBRAPA (2000).  

1. As unidades de mapeamento com características afins que puderam ser 

reduzidas (fundidas em uma única unidade mais geral) tiveram o seu número 

seqüencial supresso da legenda geral, ficando, portanto, lacunas numéricas 

destas unidades na legenda. As unidades supressas foram as seguintes: 

PA'6; PA'32; PA'48; PV21; PE10; HP3; A14; R16; e R44. 

2. Por outro lado, em alguns casos, foi possível melhorar a qualidade do 

mapeamento por desmembramento de algumas unidades de mapeamento. 

Nestes casos, as unidades desmembradas receberam o número de ordem da 

unidade de origem e uma letra A e, ou B, ou N, para diferenciá-las das 

unidades das quais foram desmembradas, por exemplo: unidade de origem 

LA2, unidade desmembrada LA2B; unidade de origem LA12, unidade 

desmembrada LA12A; unidade de origem RE5, unidade desmembrada RE5N, 

e assim por diante. 

 Com o uso destes artifícios, evitou-se alterar o ordenamento da legenda geral 

e, conseqüentemente, de toda simbologia das unidades de mapeamento vigentes, 

nas 56 folhas de mapa, abrangendo 5.822 polígonos de unidades de mapeamento 

(manchas de solos). A legenda geral de solos, após as alterações anteriormente 

explicitadas, ficou composta de 469 unidades de mapeamentos cobrindo toda 

superfície do Estado com aproximadamente 98.937 km2.
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III.2. ABREVIATURAS UTILIZADAS EM TODO O MAPA DE SOLOS DO ESTADO 

Abreviatura Significado  Abreviatura Significado 
abr. Abrupto  Hipo. hipoxerófila 

acaat. Acaatingada  later. laterita (s) 
ÁL. álico (s)  lat. latossólico 
anf. anfibolito (s)  Máf. máficas 
ard. ardósia(s)  méd. média 
are. Arenosa  micá. micáceo (s) 

aren. arenito (s)  mig. migmatito (s) 
arg. Argilosa  mont. montanhoso 
argil. argilito (s)  mui. muito 
Ass. : Associação de:  ond. ondulado 
biot. Biotita  pedim. pedimentar 
caat. Caatinga  ped. pedregoso (a) 
cad. Caducifólia  Per. perenifólia 
calc. calcário (s)  pl. plano 

câmb. Câmbico  plan. planossólico 
carna. Carnaúba  Plín. plíntico (s) 
casc. Cascalho  p.prof. pouco profundo (s) 

cascal. cascalhento (a)  prof. profundo (s) 
cerr. Cerrado  qt. quartzoso (s) 
cob. Cobertura  Qtz. quartzito (s) 

concr. Concrecionário  recobr. recobrimento 
crist. Cristalino  rel. relevo 
dio. diorito (s)  rest. restinga 

DIST. distrófico (s)  roch. rocha (s) ou rochoso 
endoped. endopedregoso (a)  sal. salino 
epiped. Epipedregoso  sed. sedimentos 
erod. erodida (o)  sien. sienito 

escarp. Escarpado  sienogr. sienogranito (s) 
EUT. eutrófico (s)  silt. siltosa 
f.ond. forte ondulado  sil. siltito (s) 

fil. filito (s)  soló. solódico (s) 
fl. Floresta  sód. sódico 

fluv. Fluviais  s.ond. suave ondulado 
folh. Folhelho  subcad. subcaducifólia 
frag. Fragipã  subs. substrato 
gn. gnaisse (s)  subper. subperenifólia 
gr. granito (s)  tex. textura 
grd. Granodiorito  vz. várzea 

hidro. hidrófilo (a)  vér. vértico (s) 
higro. higrófilo (a)  xt. xisto (s). 
hiper. Hiperxerófila   


