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RESUMO 

O levantamento de solos, a nível intermediário entre exploratório e reconhecimen-
to, compreende a área de atuação da SUDENE no Estado de Minas Gerais, localizada entre 

os meridianos de 41 °  e 46°  e os paralelos de 14 °  e 18° , numa extensão de aproximadamen-

te 120.701 km 2 . Este levantamento dá continuidade aos trabalhos de idêntica natureza já 
executados pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos da EMBRAPA, 
através do Convênio EMBRAPA/SNLCS—SIJDENE/DRN. 

A metodologia empregada é a mesma que o SNLCS tem usado em levantamen-
tos anteriores no Nordeste, tendo as análises físicas e químicas sido realizadas segundo 
VETTORI (1969) com modificações. No desenvolvimento da prospecção pedológica 

foram utilizados mapas planialtimétricos (Esc. 1:500.000 e 1:100.000).bem como, mosai-
cos semi-controlados de Radar e mapas geomorfológicos (Esc. 1:250.000). O mapa final 
foi elaborado na escala 1 :750.000. A cIassificaço utilizada é a que está sendo desenvolvi-

da pelo SNCLS/EMB RAPA. 

Os principais solos; em termos de extens5o, encontrados na área são: Latossolo 
Vermelho-Amarelo Alico, Latossolo Vermelho-Escuro Eutrófico, Podzólicos Vermelho-

-Amarelos (Áticos, Distróficos e Eutróficos), Terra Roxa Estruturada Similar Eutrófica, 
Cambissolos (Alicos e Eutráficos), Solos Litólicos (Alicos, Distróficos e Eutróficos), Areias 
Quartzosas (Álicas e Distróficas) e Solos Aluviais Eutróficos. Em menores proporções so 
ainda encontrados, entre outros, os seguintes solos: Brunizens Avermelhados, Vertissolos, 
Planossolos, Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos plínticos, Laterita Nidromórfica 

Eutrófica, Gley Pouco Húmico, GIey Húmico e Solos Orgânicos. 





ABSTRACT 

The soil survey, in an intermediate levei between exploratory and reconnaissance, 
comprises the area of the State of Minas Gerais under the socio-economic influence of 
SUDENE. It is Iocated between parailels 14 °  and 18°  of south latitude and meridians 

41 °  and 46°  west of Greenwich, occupying approximateIy 120,701 km 2 . This soil survey 

gives continuity to similar works already carried out by Serviço Nacional de Levantamen-
to e Conservaço de Solos of EMBRAPA, through an agreement EMBRAPA/SNLCS-
SUDENE/DRN. 

The methodology is the sarne used by SNLCS in former soil surveys in the 
Northeast region and the physical and chemical analyses according to VETTORI (1969) 
vith some modifications. In the development af pedological prospecting, plani-altimetric 
maps (1:500,000 and 1:100,00) were used, and also semi-controlled radar mosaics and 
geomorphic maps (1:250,000). The final map was preparedat a scale of 1:750,000. The 
classification is in accordance with the one used by SNLCS/EMBRAPA. 

The main soils, according to their extension, found in the area are: Red-Yeilow 
Latosol Alie; Dark Red Latosol Eutrophic; Red-Yellow Podzolics (Alie, Dystrophic, 
Eutrophic); "Terra Roxa Estruturada Similar" Eutrophic; Cambisols (Alic and Eutrophic); 
Litholic Soils (Alic, Dystrophic and Eutrophic); Quartz Sands (Alíc and Dystrophic); and 
Aluvial Solis Eutrophic. In a less degree are also found, among others, the foliowing soils: 
Reddish Brunizems, Vertisois, Planosols, Red-YelIow Podzolic Eutrophic plinthic, Ground-
Water Latente Eutrophic, Low Humic Gley, Humic Gley and Organic Soils. 





INTRODUÇÃO 

Trabalho executado pela Coordenadoria Regional do Nordeste do Serviço Nacio-
nal de Levantamento e Conservaço de Solos (SNLCS) da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA) vinculada ao Ministério da Agricultura, através do Convênio 
de Mapeamento de Solos EMBRAPA/SNLCS—SUDENE/DRN, tendo contado com a parti-
cipaço de técnicos da Divisão de Recursos Renováveis (DRR) do Departamento de Recur -
sos Naturais (DRN) da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

A legenda preliminar de identificação dos solos da área foi elaborada nos meses de 
setembro e outubro de 1975 e o rnapeamento de solos foi iniciado em 1976 e concluído 
em 1978. 

A realização deste trabalho teve por objetivo o levantamento dos recursos relati-
vos a solos, visando à confecção do Mapa de Solos do Brasil e especificamente da área de 
atuação da SUDENE, de conformidade com as normas seguidas pelo Serviço Nacional de 
Levantamento e Conservação de Solos em todo o território nacional. Objetiva também a 
identificaçffo e estudo dos solos existentes na árèa, compreendendo distribuição geográf i-
ca e cartografia das áreas por eles ocupadas, além do estudo das características físicas, 
químicas e mineralógicas, bem como sua classificaço. 

O trabalho em foco é de caráter generalizado, enquadrando-se no nível de Levan-
tamento Exploratório-Reconhecimento. Tendo em vista este aspecto, deve-se alertar os 
usuários que é de se esperar obter do mesmo, apenas uma visão global dos diversos solos 
existentes na área, que Constitui elemento básico essencial para determinação da aptido 
agrícola dos solos, zoneamentos agrícolas, planejamentos regionais, escolha de áreas priori-
tárias que justifiquem levantamento de solos mais detalhados e seleção de áreas para 
pesquisas e experimentação agrícolas em solos mais representativos e importantes da área. 
N5o visa, portanto, fornecer soluções para problemas específicos de utilizaç3o de solos. 





DESCRIÇÃO GERAL DA ÁREA 

A - SITUAÇÃO. LIMITES E EXTENSÃO 

A área estudada localiza-se na parte norte do Estado de Minas Gerais (figs. 1 e 2), entre os 

parale!os de 140  e 180  de latitude sul e os meridianos de 410  e  460  a oeste de Greenwich. Apresenta 

maior extensã'o no sentido leste-oeste, com uma distância angular de 40  30' 15" e 480 km de distância 

linear, e na direção norte-sul sua maior distância angular é de aproximadamente 40  e a maior distância 

linear da ordem de 420 km. 

Limita-se ao norte com o Estado da Bahia, ao sul em grande parte com o rio Jequitinhonha e 

com os municípios de Joaquim Felicio, Buenópolis, Augusto de Lima. Corinto, Barreiro Grande e Sâ'o 

Gonçalo do Abreu; a oeste com os municípios de João Pinheiro, Santa Fé de Minas, São Romão, Ari-

nos, Formosa e com o rio São Francisco; a leste limita-se com os municípios de Comercinho, Itinga, 

Coronel Murta e com o Estado da Bahia 

A área do presente levantamento, compreendendo 42 municípios, com 120.701 km 2 , cor-

respondentes a 20,6% da área total do estado, abrange, total ou parcialmente, as seguintes zonas fisio-

gráficas (fig. 3). 
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Zona do Alto Médio SSo Francisco*  (72): Jequita( (39) 

Itacarambi (3) Juramento (29) 

Januária (16) Lagoa dos Patos (33) 

Manga (2) 
Mirabela (20) 

Montalvânia (1) Montes Claros (30) 

So Francisco (17) 
So Joâ'o da Ponte (21) 
Ubaí (18) 

Zonado Alto Sâo Francisco 	(74): 
Varzelândia (15) 

Buritizeiro (34) Zona de itacambira (6): 
Lassance (37) 

Águas Vermelhas (9) 
Pirapora (35) 

Botu mirim (27) 
Várzea da Palma (36) 

Cristália (26) 

Zona de Montes Claros (73): 
Espinosa (4) 

 
Gro Mogol (24) 

Bocaiúva (42) ttacambira (28) 
Brasília de Minas (19) Mato Verde (6) 
Capitâb Enéas (22) Monte Azul (5) 
Claro dos Poções (40) Porteirinha (13) 
Coração de Jesus (31) Riacho dos Machados (12) 
Engenheiro Navarro (41) Rio Pardo de Minas (7) 
Francisco Dumont (38) Rubelita (25) 
Francisco Sé (23) Salinas (ti) 
Ibia( (32) Sé'o Jogo do Paraíso (8) 
Janaúba (14) Taiobeiras (10) 

Com a reformulaç&, da divisão territorial do Brasil (FIBGE, 1970) a área ficou subdividida 
nas seguintes microrregi6es homogéneas (fig. 4): 

San franciscana de Januária (757) 

ltacararnbi 
Januária 
Manga 
Montalvânia 
S5o Francisco 

Serra Geral de Minas (758) 

Alto Rio Pardo (159) 

Águas Verrnelhas 
Rio Pardo de Minas 

R u bel ita 
Salinas 
SSo Jogo do Paraíso 
Taiobeiras 

Espinosa 

Alto Médio SSo Francisco * (761) 

Porteirinha 	 Buritizeiro 
Riacho dos Machados 	 Pirapora 

* Abrange Outros municípios que esto fora da área de atuaçáb da SUDENE. 
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Montes Claros (162) 

Bocaiúva 
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Mineradora do Alto Jequitinhonha (163) 

Botumirim 

Cristália 

Gro Mogol 

Itacambira 

Mddio Rio das Velhas * (766) 

Lassance 
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6 - HIDROGRAFIA 

A rede hidrográfica da área é composta por partes de três baciás distintas, que sâo as dos rios 
So Francisco, Pardo e Jequitinhonha (fig. 5). 

O rio Sâo Francisco destaca-se como o mais importante da rede hidrográfica da área, percor-

rendo-a em direção sul-norte e recebendo importantes afluentes em suas duas margens. 

Na margem esquerda os principais afluentes so Paracatu, Urucuia, Pardo, Pandeiros, Perua-

çu, Itacarambi, Cochá, Japoré, Calindó e Carinhanha; na rnàrgem direita ocorrem os rios das Velhas, 

Jequita(, Pacu( e o rio Verde Grande, constituindo-se éste um sistema próprio de grande importância 

na área, com percurso bastante longo, estando suas nascentes situadas a sudeste de Montes Claros e sua 

foz no rio So Francisco, nos limites com o Estado da Bahia, tendo como principais afluentes os rios 
Gorutuba e Verde Pequeno. 

O segundo sistema apresenta como rio mais importante o Jequitinhonha, que ocorre no limi-

te da área a sudeste, estando dentro desta alguns de seus afluentes da margem esquerda, sendo os mais 

volumosos asnos Vacaria, Salinas, Itacambiruçu, Macaúbas e Tabatinga. 

j 	REDE HIDROGR4FICA 

FL 



O terceiro sistema é constituído pelo rio Pardo e seus afluentes, sendo o percurso deste rio 

de direção oeste-leste, penetrando no Estado da Bahia. Seus principais afluentes na margem direita so: 

Ribeiráb, rio So Joâ'o do Paraíso, córrego Duas Barras e córrego Baixa do Pau Ferro; na margem es-

querda, sá'o os rios Pardinho e Preto, o ribeiro Taiobeiras, o rio Itaberaba, o córrego da Serra e o rio 

Mosquito, o qual vai torná-lo mais caudaloso já nos limites da área com o Estado da Bahia. 

Estes sistemas apresentam grande potencialidade para agricultura irrigada, sendo os mais im-

portantes para este fim os rios So Francisco, das Velhas, Paracatu, Urucu ia, Jequitaí, Verde Grande,. 
Gorutuba e .Jequitinhonha. 

C - CLIMA 

1 - METODOLOGIA 

O estudo climático aqui desenvolvido foi feito com o objetivo de atender aos trabalhos de le-

vantamentos de solos do SNLCS, tendo em vista, principalmente, facilitar os estudos de aptidâo agr( -
cola dos solos. Como tais análises nã'o podem prescindir dos trabalhos de correlaç5o, os traçados cons-

tantes das figuras 6 a 14 foram elaborados levando-se em conta o que ocorre por todo o país. 

Com base no ATLAS CLI MATOLÓGICO DO BRASIL (1960) foram estudados, de forma 

global, os comportamentos das diversas curvas com relaço aos estados Iim(trof es. A seguir foram exa-

minadas as situaçes no estado, de interesse imediato, seguindo-se o estudo da área cogitada neste 
trabalho. 

O retraçado das curvas foi realizado com base nos pontos em que existiam valores normais 

para o período de 1931 a 1960. As localidades possuidoras de "médias de confiança" foram considera-
das para confirmação dos traçados. 

Os indicativos dos pontos ou localidades catalogados em todo o estado, foram: Manga (1). 

Espinosa (2), Monte Azul (3), Porteirinhas (4), Rio Pardo de Minas (5), Riacho dos Machados (6). Pe-

dra Azul (7), Salinas (8), Almenara (9), Jacinto (10). Sáo Rom5o (11), Francisco Sã (12), Gr5o Mo-

gol (13), Rubelita (14), Itinga (15), S5o Pedro do Jequitinhonha (16), Jequitinhonha (17), Montes Cla-

ros (18), Araçuaí (19), Paracatu (20), Pirapora (21). Diamantina (22), Teófilo Otoni (23), Aragua-

ri (24), Curvelo (25), Conceiçâo do Mato Dentro (26), Frutal (27), Pitangui (28), Belo Horizonte (29), 

Itabira (30), Oliveira (31), Lavras (32). So Joáo D'El Rei (33), Barbacena (34). lJbá (35), Muriaé (36), 

Santos Dumont (37), Leopoldina (38). Poços de Caldas (39), Três Coraçées (40), So Lourenço(41), 

Passa Quatro (42), S5o Gonçalo (43), ltajubá (44), Januária (45), So Francisco (46),Caratinga (48), 

Patos de Minas (49), Gameleira (50), Muzambinho (51). Bonsucesso (52), Cambuquira (53), Mar de 

Espanha (54), Araxá (55), Bambu( (56), Sete Lagoas (57), Juiz de Fora (58), Jogo Pinheiro (59). 

ltambacuri (60), ltamarandjba (61), Caxambu (62), Ouro Fino (63), Ouro Preto (64), Ponte Nova (65). 
Uberaba (66) e Viçosa (67). 

2 - CLASSIFICAÇÃO DO CLIMA 

Em princípio foram adotadas as classificaç5es de W. K5ppen, Thornthwaite e a de Gaussen 

e Bagnouls. A primeira é a de mais fácil aplicaçâo, uma vez que os parâmetros utilizados sáo fornecidos 

pela totalidade das Estaç5es Climatológicas, pertençam elas à categoria de Principal ou à de Ordinária.. 

O sistema de Thornthwaite é o que deve ser examinado com maior atenço em se tratando 

de pesquisas de solos, principalmente no que diz respeito à aptido agrícola. A classificaço de Gaussen 

é também satisfatória e a delimitaçá'o dos períodos secos se ajusta bem à cobertura vegetal. 

3 - MASSADEAR 

O estudo das massas de ar tem por objetivo facilitar a definiçâb dos períodos secos e chuvo-
sos com vista a uma planificaçâb de plantio. 



Para melhor interpretação do citado, torna-se necessário estudar o comportamento da Massa 

Equatorial Continental (mEc), da Massa Tropical Atiántica (mTa) e da Massa Polar Atlântica mPa). 

Muito embora as três citadas massas estejam ligadas a outras que fazem parte de um sistema, 

na área em análise so as que mais diretamente influenciam, cabendo acrescentar que a última das três 

citadas, tomando-se por-base a sua origem, torna-se importante n5o apenas pelas suas penetraç6es, mas 

também pelos fenômenos causados pelos recuos sofridos posteriormente a sua passagem pela regiá'o. 

A mEc forma-se nas regiôes de cobertura vegetal intensa e sujeitas ao regime de temperaturas 
elevadas, onde dominam ventos fracos, aos quais se incorporam os al(sios de NE. 

A mTa forma-se sobre o Atlântico Sul, na parte em que a citada regiâb marítima apresenta 

áreas com temperaturas mais elevadas. Caracteriza-se pela existência de duas camadas distintas: a pri-

rneira, mais baixa, fria e úmida; a segunda, quente e seca. Tais condiçôes, quando persistem, não permi-
tem a ocorrência de chuvas. 

A mPa resulta do acúmulo de ar polar. Trata-se de uma massa com fraca instabilidade que 

tem suas características modificadas quando o seu deslocamento se faz pelo Atlântico, quando, por 
èfeito de convecção, sofre um reforço de umidade. 

4 - CIRCULAÇÃO 

De uma forma geral deverâo ser considerados dois regimes diversos, ou seja, o que se verifica 

no inverno e o que ocorre no verão. 

4.1 - Verãb .- Nesse período verifica-se um maior aquecimento em relação à superfície 

marítima. A "Baixa do Chaco" funciona como um centro de convergência. Verifica-se então, as mon-

çôes de verão, que são os alísios de NE que servem como indicadores de penetração da mEn (Massa 
Equatorial Norte). 

No período de verão a mTa se afasta do continente e na sua maior aproximação tangencia o 

litoral, verificando-se, então, a maior expansão da mEc. Tal expansão contudo, não chega a influenciar 

a área de atuação da mTa que se identifica pelas correntes de E e SE. 

As chuvas provocadas pela mEc são geralmente acompanhadas de trovoadas e devem se fazer 

sentir de forma pronunciada nas sub-regiões climáticas 4aTh e 4bTIi (fig. 7), devendo desenvolver-se 

para leste sofrendo o reforço da mEn. 

Na estação em estudo as massas provenientes do sul têm pouca penetração. 

4.2 - Inverno - Observa-se uma retração, para o interior do continente, da mEc. A mTa 

apresenta-se com maior poder de penetração. Trata-se de uma massa estável. 	- 

Conforme o analisado no item 2, as condiçôes existentes na última citada massa não ocasio-

nam precipitações, que somente poderão se verificar quando as penetraçôes das massas provenientes do 

sul provocarem a mistura, elevando a umidade para maiores alturas, estabelecendo condiçôes de insta-

bilidade. 

5 - EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 

5.1 - Temperatura - As isotermas anuais (fig. 8) variam entre 240C  e 200C. Os maiores 

numerais encontram-se no vale do So Francisco, devendo compreender os municípios de Manga, Ja-

nuária, São Francisco e parte de São Rornão. Temperaturas mais baixas (abaixo de 20 0C) deverão re-

gistrar-se em Grão Mogol e Cristália. 

As temperaturas. para o mês mais quente (fig. 9) seguem a mesma distribuição das médias 

anuais. As isotermas situam-se entre 26°C e 24 0C. As temperaturas mais elevadas devem registrar-5e 

em outubro. 

O mês mais frio, que 6 julho (fig. 10), tem isotermas variando em 220C e 180C. Têm a mes-

ma distribuição já analisada com gradiente seguindo o eixo NW-SE. O traçado referente ao mês mais 

frio é importante porque auxilia a delimitação das áreas de clima mesotérmico. 



5.2 - PrecipitaçSo - Tratando-se de estudos sobre solos, a análise da precipitação, sempre 

que possível, deverá ser feita em conjunto com a evapotranspiração potencial (EP) e a evapotranspira-

ção real (ER). 

Havendo um excedente h(drico, ficará mantida a continuidade da hidrólise e a lixiviação 

processada contribuirá para que os solos se tornem mais ácidos. 

Havendo uma deficiência h(drica bastante pronunciada, ficam estabelecidas as condiçõés 

para que o processo de desbasificação sofra uma interrupção. Os sais perduram e os solos tornam-se 

menos ácidos e com maior saturação de bases. 

A precipitação anual, em toda a área (fig. 11), varia entre 1.250 e 750 mm. 

As áreas mais secas deverão compreender os municípios de Porteirinha, Francisco Sá e Ria-

cho dos Machados. 
As precipitaçôes crescem a partir do São Francisco, no sentido das serra das Araras e, para 

SE, na direção de Grão Mogol. No município de São Francisco o total registrado (1.256 mm) deve-se 

às condições de exposição da área, que faz com que os resultados apresentem um acréscimo expressivo 

com relação a Outros pontos do rio do mesmo nome. São Romão registra 875,5 mm e Januária 

876,7 mm. 

A precipitação para o trimestre mais quente varia de 300 mm para 500 mm, com numerais 

que crescem do vale do São Francisco na direção de suas cabeceiras. 

Os trimestres mais seco e mais úmido, para toda a área, são respectivamente junho-julho-

agosto e novembro-dezembro-janeiro. 

5.3 -. I?dice de Umidade - A determinação do í,dice de Umidade ou índice Hídrico foi 

realizada de acordo com os princípios propo5tos por Thornthwaite, seguindo-se os estudos realizados 

por A. Paes de Camargo. No desenvolvimento do método são consideradas as temperaturas médias 

anuais e mensais, a latitude e a precipitação do ponto em estudo. A capacidade de campo foi prevista 

para 125 mm. 

A Evapotranspiração Potencial (EP) corresponde à quantidade de água que se perde por 

evaporação da superfície e a que transpira das plantas, admitida uma cobertura vegetal homogênea. 

A Evapotrans pi ração Real (ER) é a quantidade de água que, nas condições existentes, é 

evaporada pelo solo e que transpira das plantas. 

O Excedente Hídrico (EXC): representa quantidade de água (mm), diferença entre a precipi-

tação e a evapotranspiração potencial. 

A Deficiência Hídrica (DEF) representa quantidade de água (mm), diferença entre a evapo-

transpiração potencial e a real. 

A fórmula adotada para determinação do índice Hi'drico foi: 

= 100.EXC —60 DEF/EP 

De acordo com os resultados, tem-se a classificação seguinte: 

mais de 100 superúmido 

de +lOOa+20 úmido 

de + 20 a 	O subúmido 

de 0a-20 seco 

dè - 20 a - 40 semi-árido 

Os índices de umidade (fig. 14) indicam que a área deve ficar compreendida entre os índices 

de - 10 e + 40. Os índices mais baixos deverão concentrar-se nas áreas de maior aquecimento. 

São Francisco, face ao que já foi analisado no item 5.2, apresenta um resultado que se desta-

ca do restante do vale. Para tal ponto o valor encontrado foi superior a + 40. 

Os resultados da figura 14, se comparados com o resultado da figura 11, levam à conclusão 

de que, embora os totais da precipitação que ocorram próximos ao rio São Francisco sejam maiores que 

os registrados próximos a Cristália e Grão Mogol, a vegetação encontrada nas primeiras áreas deveria 



ter o aspecto xeromorfo bem mais acentuado que nas segundas, excetuando-se a parte do município de 

São Francisco. Tais características tendem a melhor definir-se, á medida que as áreas se distanciam da. 
margem do rio. 

6 - DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS CLIMAS 

6.1 - Classificação de Kbpen - Na citada classificação a temperatura média para o mês 
mais frio é que define as áreas ou zonas climáticas. Quando tal média é superior a 18 0C, denomina-se 

megatérmica. Será mesotérmica no caso contrário. As indicações serão feitas, respectivamente, pelas le-

tras A e C. Seguem-se letras referentes ao período chuvoso e à temperatura para o mês mais quente. 
Quando a temperatura é superior a 22 0C é representada pela letra "a". 

De acordo com os parámetros estabelecidos, são admitidas as áreas climáticas A e C, sendo 
encontradas as variedades Aw e Cwa (fig 6). 

Aw - Clima tropical de savana, inverno seco e verão chuvoso. O mês mais frio tem mais de 
180C. O mês mais seco tem menos de 60 mm. Deve compreender toda a área, excetuando-se a que fica 
definida pela variedade Cwa. - 

Cwa - Clima de inverno seco e verão chuvoso. Temperatura do inês mais frio inferior a 
180 C e a do mês mais quente com mais de 220C.  O mês mais seco tem precipitação inferior à décima 
parte da precipitação do mês mais chuvosa. 

6.2 - Classificação de Gaussen - O sistema fundamenta-se na determinação do período 
seco e índice xerotérmico. Mês seco é aquele cujo valor da precipitação (em mm) é igual ou inferior a 
duas vezes a temperatura (em OC).  Período seco é a sucessão de meses secos. Índice xerotérmico é o 

número de dias biologicamente secos. A classificação indica a existência de Região Xerotérmica (seca 
de inverno) com as sub-regi45es 4aTh, 4bTh e 4c7-h (fig. 7). 

4aTh - Termoxeroquim&,ico. Caráter acentuado. Índice xerotérmico entre 150 e 200. NCi-
mero de meses secos entre 7 a 8. 

4b7'h - Termoxeroquimênico. Caráter médio. Índice xerotérmico entre 100 e 150. Número 
de meses secos entre 5 e 6. Deve compreender grande parte da área, com excessão da parte ocupada pe-
las sub-regiões 4aTh e 4cTh. 

4cTh - Termoxeroquimênico. Caráter atenuado. Índice xerotérmico entre 40 e 100. Núrne-
ro de meses secos entre 3 e 4. 
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O - GEOLOGIA 

O desenvolvimento deste item restringe-se apenas à geologia de superfície e ao material ori-

ginário de importáncía na formaçá'o dos solos, ao nível generalizado do trabalho executado (fig. 15). 

Tendo-se como fontes os dados bibliográficos, determinações petrográficas e observações de 

campo, verifica-se que a área norte de Minas Gerais, está representada em maior extensão por formações 

geológicas de origem metassedimentar. As diversas formações da área, cronologicamente, se situam 

desde o Pré-cambriano até o Holoceno, destacando-se, por sua maior extensão, aquelas atribuídas ao 

Prá-cambriano A (Grupo Bambu() e ao Cretáceo (Formaçáo Urucuia e Areado), além de recobrimentos 

referidos provavelmente ao Terciário. 

As rochas da área estudada, integram formações referentes a períodos diversos, conforme a 

esquematizaçâb seguinte: 
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Unidade 

Período 	 Lito-estratigráfica 	 Litologia 

HOLOCENO 	 Aluvi5es 	 Cascalhos, areias, siltes e argilas. 

• 	 Eluviôes 

• 	 Terraços 

TE RCIÁR lO-QUATERNÁRIO 	 Areias inconsistentes intercaladas 

com argilas. 

CRETÁCEO 	 Forrnaço Urucuia Arenitos intercalados com siltitos 

efolhelhos 

Formaço Areado Arenitos com intercalaçôes de argi- 

litos, siltitos e conglomerados. 

PRÈ-CAMBR1ANO A 	 Grupo BambuC 

- Formaço Paranoá Quartzo-arenitos, filitos e metas- 

siltitos. 

- Formaç5o Paraopeba Calcários e ardósias, siltitos, argili- 

tos e conglomerados basais. 

- Forniaço Três Marias Ardósias finas e siltitos ardosianos 

cal cíferos, ambos intercalados por 

lentes de calcário argiloso. 

Grupo Macaúbas Quartzitos conglomerados e f ii itos. 

PR-CAMBRlANO B 	 Grupo Espinhaço Quartzitos, siltitos, filitos e xistos. 

PRË-CAMBRIANO INDIVISO 	 Gnaisse, biotita-gnaisse. biotita- 

-xisto, plutonitos e granitos 

comuns, porfiróides, com veios 

de quartzo e diques de pegma-

titos. 

RECOBRI MENTOS 	 Materiais arenosos, areno-argilo- 

(Provavelmente do TERCIÁRIO) 	 - 	 sos, argilo-arenosos e argilosos. 

HOL OC EN O 

Ë representado por sedimentos recentes, aluvionares, (fig. 6), que se distribuem ao longo 

dos rios, e por depósitos coluviais do sopé das encostas. 

Os sedimentos de origem fluvial suo, geralmente, nâo consolidados, de natureza e granulo-

metria variáveis, formados por camadas estratificadas de cascalhos, areias, siltes e argilas sem disposição 

preferencial e por depósitos orgánicos. Apresentam maior expressá'o geográfica ao longo dos rios So 

Francisco, das Velhas. Urucula, Pardo, Paracatu, Carinhanha e Verde Grande, entre outros. 

21 



TERCIÁRIO-QUATERNÂRIO 

Formação de coberturas detríticas arenosas, siltosas, conglomeráticas ou argilosas, às vezes 

lateralizadas, às vezes apresentando banco de seixos mais grosseiros. Litologicamente, preclominam 

características de.composiçâ'o arenosa. 

A formaçâo apresenta-se em superfícies de relevo plano, recobrindo rochas do Grupo 

Bambui, desenvolvendo-se, principalmente, ao longo das depress6es dos rios S5o Francisco, Paracatu, 

Urucuia e Verde Grande. Em alguns locais, sofre interpenetrações dos terraços fluviais. 

CRETÁCEO 

Ocupa uma grande extens5o na área levantada, distribuindo-se principalmente na margem 

esquerda do rio So Francisco, sendo, depois do Grupo Bambu(, o que possui maior expressffo geográ-

fica. Compreende duas formaç6es: Urucuia eAreado. 

Formaçâo Urucuia 

Abrange grandes áreas cretáceas, ocorrendo geralmente sob a forma de extensas superfícies 

tabulares, apresentando escarpas bem marcadas. Litologicamente é composta por arenitos de cores 

variegadas, com estratificaçSo cruzada (fig. 1 7) e leitos intercalados de siltitos e folhelhos cinza-esver-

deados e avermelhados. 

Formação Areado 

Apresenta-se em menor proporç5o que a anterior, formando também longas superfícies 

tabulares no centro e sudeste da área. Litologicamente é constituída principalmente por arenitos de 

matriz s(ltica e por outros, com intercalaçôes de argilitos, siltitos e conglomerados. 

PRË-CAMBR IANO 

Destaca-se pela extensáo que ocupa na área. Compreende o Pré-cambriano A, Pré-cambriano 

B e Pré-cambriano Indiviso. O Pré-cambriano A abrange o Grupo Bambuí e o Grupõ Macaúbas que, 

conforme alguns autores, compõe o Supergrupo So Francisco. O Pré-cambriano B. é composto pelo 

Grupo Espinhaço. 

PRÉ-CAMBRIANO A 

Grupo Bambu( 

Apresenta-se como o de maior importância para a área estudada, nâo só por sua grande 

extensão (figs. 18, 19 e 20), como também por constituir material de origem importante na formaç5o 

dos solos que apresentam maior potencial para utilizaç3o agropastoril. Ocorrem dentro deste Grupo 

très Formaç6es: Paranoá, Paraopeba e Três Marias. 

Formação Paranoá 

Restringe-se às cristas de algumas serras, apresentando-se litologicamente constituída por 

quartzo-arenitos, filitos e metassiltitos, geralmente de espessura muito variável. 

22 



Fig. 16 - Sedimentos afuvionares às margens do rio Paracatu. Ãrea da associaçio A. 

Fig. 17 - Arenitos com estratificaçâo cruzada pertencente à Forma çaa Urucuia. Área da associa çffo 

L Va23. Zona fisiográ fica do Alto Médio S3o Francisco. 



. 	/• 

11 

Fig. 18 - Calcário escuro do Grupo Bambu( em área de Podzó/íco Vermelho-Amarelo Eutró fico 

Tb A moderado textura argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e 

forte ondulado. Ãrea da associacio TRSe2. 

Fig. 19 - Siltitos do Grupo Sambu, no munic (pio de Buritizeiro. Ãrea da associaçêo RalO. 



Formação Paraopeba 

Ocupa superf (cies extensas praticamente dispersas por toda a área de ocorrência do Grupo 

Bambu(, apresentando-se sob diferentes formas de relevo, desde os movimentados onde se associam à 

Formaç5o Paranoá, até formas topográficas planas, intercaladas por morros de calcários. Litologica-

mente apresenta-se como uma unidade bastante complexa com freqüentes e distintas variaçôes facio-

lógicas. Destacam-se calcários e ardósias, além dos siltitos, argilitos, margas e conglomerados basais, 

abrangendo grande variação de composiço e estrutura. 

Formaço Três Marias 

Abrange, como a anterior, áreas extensas, apresentando-se na paisagem como uma série de 

elevaçôes de topos aplainados, formando "mesas", com encostas normalmente em degraus. Sua litolo-

gia é constituída principalmente por ardósias finas e siltitos jrdosianos calcíferos, ambos intercalados 

por lentes de calcário argiloso. 
Nestas Formaç6es os calcários constituem a litologia predominante, apresentando-se de cor 

cinza-escura, microcristalinos carbonosos, laminados e maciços, com intercalaç5es esporádicas de 

marga cinza-escura e freqüentes vênulas de calcita recistalizada. Os conglomerados so constituídos 

por urna matriz argilo-arenosa, com seixos de arenitos brancos ou róseos, quartzito e gnaisse alterado. 

Os filitos so cinza-esverdeados, exibindo foliação bem marcada. Os metassiltitos so de coloraço 

cinza-esverdeada, apresentando-se laminados. Os argilitos e ardósias so muito semelhantes, diferen-

ciando-se pela clivagem ardosiana. 

Grupo Macaúbas 

Distribui-se geograficamente ao sul, centro e leste da área mapeada, constituindo um relevo 

formado por colinas alinhadas com vales encaixados. Sua litologia é composta por sedimentos com 

fraco metamorfismo, prevalecendo os quartzitos conglomeráticos e vários filhos; estes, por vezes, apre-

sentam-se laminados, contendo seixos irregularmente distribuídos, com aspecto de sedimentos glaciais 

(tilitos). Nas rochas conglomeráticas, podem ser reconhecidas, freqüentemente, rochas retrabalhadas 

da Série Minas e também gnaisses e granitos. 

PR-CAMBRIANO B 

Grupo Espinhaço 

Localiza-se, aproximadamente, na parte central da área estudada, em faixas de direçâo norte-

sul, em relevo muito movimentado, constituindo cristas alinhadas. Na fig. 16, o Grupo Espinhaço está 

representado associadamente com partes do Grupo Macaúbas, abrangendo áreas de cristas mais eleva-

das das serras do Espinhaço. - 

A litologia é constituída, essencialmente, por quartzitos (fig. 21), alguns siltitos, filitos e 

xistos. 

PRÉ-CAMBRIANO INDIVISO 

Ocupa uma faixa no sentido norte-sul, aproximadamente no centro da área em estudo, for-

mando um relevo arrasado de cristas alinhadas. Litologicamente é composto por biotita-gnaisse, gnaisse 

facoidal (fig. 22), biotita-xisto, plutonitos e granitos comuns, porfiróides, cortados por veios de 

quartzo e diques de pegmatitos. 
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RECOBRIMENTOS 

Denominaçào dada às coberturas (figs. 23 e 42), sobre diversas formações geológicas, desta-

cando-se sobre o Pré-cambriano, que so encontradas em muitas áreas do presente trabalho. Trata-se de 

materiais arenosos, areno-argilosos, argilo-arenosos e argilosos, referidos provavelmente ao Terciário. 

Fig. 20 - Siltitos assentes sobre calcário do Grupo Bambui Município de Montes Claros. 

Fig. 21 - Aspecto de quartzitos com forma çôes vegetais rupestres, em área da associaçflo Rac9. Muni-
cípio de Gr5o Mogo!. 



Fég. 22 - Corte de pedreira mostrando gnassse facoidal. Área da associaçáb PE 12. Município de 

Espinosa. 

Fig. 23 - Corte de estrada mostrando Recobrimento Terciário sobre material argiloso do Bambui, 
em área de La tosso/o Vermelho-Amarelo Ãlico Zona fisiográ fica do Alto Médio Sgo 

Francisco. 
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E - RELEVO 

As formas de terreno foram agrupadas, na maioria das vezes, de acordo com suas caracter(5-

ticas geomorfológicas e estruturais, conforme a ordem apresentada a seguir (fig. 24). 

1 - SUPERFICIES DE APLAINAMENTO DE NÍVEIS ELEVADOS 

1.1 - Planaltos do So Francisco 

1.2 Planalto da Conquista 

1.3 "Topos do Espinhaço" 

2 - SUPERFÍCIES DE APLAINAMENTO DA DEPRESSÃO SAN FRANCISCANA 

3 - TERRAÇOS E PLANÍCIES FLUVIAIS 

4 — ENCOSTAS E DESNIVEIS DE PLANALTOS 

5 — SERRAS DO ESPINHAÇO 

Essas unidades sero descritas, resumidamente, de conformidade com o relevo, declividades 

e altitudes, acresce n tando-se informaç6es sobre geologia, solos e vegetação. 
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1 - SUPERFflIES DE APLAINAMENTO DE NÍVEIS ELEVADOS• 

Nesse grupo estão representados conjuntos de plataformas aplainadas e que foram separadas 

conforme algumas características peculiares. Possuem relevo plano, com declividacies de O a 3%, ou 

plano e suave ondulado, com declividades variando de O a 8%. 

1.1 - Planaltos do So Francisco 

Constituem os níveis das chapadas, os quais foram distinguidos conforme dois maiores e 

mais amplos degraus, abaixo descritos (fig. 25). 

1.1,1 - Primeira superfície de aplainamento 

Nesse conjunto estio caracterizadas, especialmente, as superfícies tabulares (fig. 26) e algu-

mas superfícies tabulares reelaboradas, que se destacam como primeiro nível de erosão, constituindo-

se na plataforma cimeira das chapadas. Suas altitudes variam de 800 a 1.200 metros. 

Geologicamente, constituem remarescentes do recobrimento de material argiloso e argilo-

arenoso, provavelmente do Terciário, sobre arenitos do Cretáceo. Os solos são especialmente Latosso-

los Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelho-Escuros, ambos Álicos textura argilosa ou argilosa e 

média. Poucas vezes ocorrem Areias Quartzosas e, em zonas de depressão, verificam-se solos com carac-

terísticas de hidromorfismo. A vegetação é tipicamente cerrado subcaducifólio e formaçôes afins. 

1.1.2 - Segunda superfície de aplainamento 

Assim foram considerados os conjuntos de grandes superfícies tabufares reelaboradas, que se 

apresentam como um segundo nível de erosão das chapadas (fig. 27). Podem estar recortadas por vales 

ricos em solos eutróficos, tal como nas chapadas à margem direita do rio São Francisco, ou por veredas 

caracterizadas por solos hidromórficos (destacadamente à margem esquerda do rio São Francisco). 

Suas altitudes variam de 550 a 850 metros. 

Estruturalmente, são constituídas por arenitos das Formaç6es Urucuia e Areado, referidos 

ao Cretáceo. Os solos das chapadas são principalmente Latossolos Vermelho-Amarelos Álicas textura 

média e Areias Ouartzosas. A vegetação predominante é também cerrado subcaducifólio. 

1,2 - Planalto da Conquista 

Compreende as grandes superfícies de aplainamento que ocorrem nos limites nordeste e leste 

com o Estado da Bahia e que.se estendem para oeste e sudoeste. Apresentam-se de forma bastante 

recortada até encontrar as serras do Espinhaço. Seus níveis variam de 700 a 1.050 metros. 

Correspondem aos recobrimentos de materiais argilosos referidos ao Terciário, sobre rochas 

gnáissicas do Précambrjano Indiviso e rochas predominantemente quartzíticasdoPré-cambriano AeS. 

Os solos são principalmente Latossolos Vermelho-Amarelos Álicas e Distróficos textura argilosa. As 

formaçôes vegetais são representadas pelo cerrado subcaducifólio e pelas florestas subcaducifôlia e 
caducifólia. 

1.3 - "Topos do Espinhaço" 

Assim estão representadas as superfícies aplainadas que se destacam no grande conjunto das 

serras do Espinhaço (fig. 28). Suas altitudes variam de 750 a 1.200 metros. 

Constituem grandes remanescentes de recobrimento de material argiloso e argila-arenoso, 

provavelmente do Terciário, sobre rochas predominantemente quartzíticas do Pré-cambriano A e B. 

Os solos são predominantemente Latossolos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelho-Escuros, 

ambos Álicos textura argilosa ou argilosa e média. A vegetação é do tipo cerrado subcaducifôlio. 
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Fig. 25 - Área dos Planaltos do São Francisco, vendo-se em i° plano a 2'? Superfície de Aplaina-

mento (assoc. L Va27) e, ao fundo, a linha de horizonte da 1a Superfície de Aplaina-

mento (superfície tabu/ar de L Va9). Estrada serra das Araras—Arinos, a 22 km de São 

Joaquim. 

Fig. 26 - Superfície tabu/ar em área da 71 Superfície de Aplainamento do Planalto do São Franc,s 

co. Estrada Pirapora—Patos de Minas. a 32km de Pirapara. Área da associação L Va5. 



Fig. 27 - Área da 2,7  superfície de aplainamento dos Planaltos do So Francisco, com reflorestamen-

to de eucalipto. Estrada Pirapora—Patos de Minas, a 28 km de Pirapora. Área da associa çJo 
LVa21. 

Fig. 28 - Área dos "Topos Aplainados" do Espinhaço no topo da serra do Pau D'Arco (inclusão na 
ârea da associaçio Ra8). Município de Espinosa. 



2 - SUPERFÍCIES DE APLAINAMENTO DA DEPRESSÃO SAN FRANCISCANA 

S5o caracterizadas pelas grandes superfícies rebaixadas, ao longo do rio So Francisco e seus 

afluentes. Estendem-se como um plano ligeiramente inclinado, desde os sopés das encostas dos planal-

tos e das serras, até os terraços e planícies fluviais (figs. 29e 30). Possuem tipicamente relevo plano ou 

plano e suave ondulado, podendo ocorrer áreas onduladas. Est5o colocadas em altitudes que variam de 

450 a 750 metros. 
Geologicamente. $59 constituídas de recobrimento de material argiloso, argilo-arenoso ou 

arenoso, referidos ao Terciário-Quaternário e material retrabalhado derivado de rochas do Grupo 

Bambu!, o qual cçnstitui o principal embasamento dessas áreas. Como principais solos destacam-se: 

Latossolos Vermelho-Amarelos Âl icos e O istróficos textura média, Latossol os Vermelho-Escuros 

Eutróficos textura argilosa, Cambissolos Eutróficos textura argilosa e média fase substrato calcário e 

Areias Quartzosas. As formações vegetais de maior ocorrência s5o o cerrado caducifólio, a caatinga 

hipoxerófila e a transiç5o floresta/caatinga. 

3 - - TERRAÇOS E PLANÍCIES FLUVIAiS 

Correspondem aos níveis mais inferiores, relativos às zonas de assoreamento mais recentes e 

que recortam as grandes superfícies aplainadas acima descritas (fig. 31). Possuem relevo plano e s5o 

constituídos basicamente de sedimentos aluviais, com alguma ocorrência de depósitos orgânicos e com 

condições de hidromorfismo em muitas áreas. Destacam-se as extensas faixas do rio SSo Francisco e 

seus afluentes, especialmente os rios Verde Grande, Gorutuba e das Velhas. As altitudes variam de 430 

a 550 metros. 
Os solos s5o principalmente Solos Aluviais, Solos Hidrornórficos, Cambissolos e alguns 

Podzôlicos. As formações vegetais de maior destaque s5o as florestas e as caatingas, ambas de várzea. 

4 - ENCOSTASEDESNÍVEISDEPLANALTOS 

Assim foram agrupadas as superfícies enrugadas, correspondente às encostas e desníveis de 

planaltos e álgurnas outras superfícies divisoras de drenagem (figs. 25 e 29). NSo foram distinguidas 

por sua estrutura geológica. Retratam simples formas de relevo, independentemente dos processos de 

formaçffo e natureza do substrato. Foram separadas conforme duas maiores variações de relevo: áreas 

de relevo suave ondulado e ondulado, com declividades de 3 a 20%; e áreas mais movimentadas, com 

relevo variando de suave ondulado, ondulado a forte ondulado, ou variando de ondulado a forte ondu-

lado (neste caso, com declividades de 8 a 40%). As altitudes variam desde 350 até 950 metros, princi-

palmente entre 500 e 850 metros. 

Geologicamente, verificam-se nas áreas dessas superfícies maiores ocorrências de: siltitos, 

ardósias e calcários do Grupo Bambu(; arenitos das Formações (Jrucuia e Areado; quartzitos, filitos e 

xistos do Pré-cambriano A e B; e gnaisses do Pré-cambriano Indiviso. Abrangem as mais variadas classes 

de solos, quais sejam: Latossolos, Podzólicos, Terras Roxas Estruturadas Similares. Cambissolos e 

Solos Litólicos. As vegetações principais s5o: cerrados subcaducifóiio e caducitólio, caatinga hipoxeró-

fila e as transições florestafcerrado e floresta/caatinga. 

5 - SERRAS DO ESPINHAÇO 

Nesse grupo se enquadram as grandes regiões serranas, correspondentes às chamadas serras 

do Espinhaço è englobando as denominadas serras do Cabral e Central (figs. 30 e 32). 

Nessas serras destacam-se, além dos "topos aplainados" já descritos, áreas onde predominam 

relevo ondulado e forte ondulado, com declividades de 8 a 40%; e a maior parte dessas áreas, cujo rele-

vo varia de ondulado, forte ondulado e montanhoso, com declividades de 8 a 75%. Ocupam altitudes 

que variam desde 600 metros, nos sopés, ãté 1.200 metros, nos topos. 
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So elevações constitu (das principalmente de quartzitos e com expressiva ocorrência de fui-

tos e xistos, referidos ao Pré-cambriano A e B. Os principais solos s5o os Solos Litólicos Distróficos e 

Álicos textura arenosa e média, destacando-se ainda, com ocorrência mais localizada, os Podzôlicos 

Vermelho-Amarelos Distróficos textura média-argilosa. A vegetação de maior expressão é o cerrado 

subcaduciflio e formações afins, ocorrendo ainda partes com caatinga hipoxerófila e formações rupes-

tres e florestais. 

-, 

Fig. 29 - Em primeiro plano, área das Superfícies de Aplainamento da Depress3o San franciscana 

(assoc. L Ve 1) e, ao fundo, superfícies enrugadas nas encostas inferiores das Serras do Espi -

nhaço (assoc. PE12). Município de Porteirinha. 

Fig. 30 - Em primeiro plano área das Superfícies de Aplainamento da Depressio San franciscana 

(assoc. L Va 13) e, ao fundo, trecho da serra do Cabra!, pertencente ao conjunto das Serras 

do Espinhaço (assoe. RaW. 
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F - VEGETAÇÃO 

Na esquematização que segue esto representadas, em linhas gerais, as principais formações 
vegetais encontradas na regiâb norte de Minas Gerais e que aparecem, associadas ou nâo, no Esboço da 
Vegetaço (fig. 331. 

1 -CERRADO E FORMAÇÕES AFiNS 

2- CAATINGAS 

Caducifólia 
Su bcaducifól ia 

3- FLORESTAS 

	

	 Caducifólia de várzea e subcaducifólia de várzea 

Perenifólia de várzea com buriti 

Floyesta/caatinga 

	

4-FORMAÇÕES LENHOSAS DE TRANSIÇÂO 	Floresta/cerrado 

Cerrado/caatinga 

5- CAMPO DE VÁRZEA 

6- FORMAÇÕES RUPESTRES 
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-- 	 _tl 	__=I 	IlIlIlItIl 

III 	 - 	- 	lI 	 11111 	 1111111111 	 II 

- 	lílIlIlIlIlIl 	 1111 	 III 	eaEaE 	II 	IIIILIIIIIII 

	

lIlIlIlISlIlI 	 = 1j 	 1*1111111 
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1 - CERRADO E FORMAÇÕES AFINS 

Ocupando a maior parte da área em estudo, estas formações sâo representadas, principal-

mente, pelo cerrado propriamente dito e o campo cerrado, englobando, ainda, o campo altimontano e 

o ccrradSo. A diferença principal entre eles reside na maior ou menor presença de indivíduos com 

porte arbóreo ou arbustivo, dentro de um "tapete" herbáceo, contínuo ou não, representado em 

grande partê por gramí'neas e ciperáceas. 
Além do mais, o campo altimontano é sempre subperenifólio ou perenifólio, enquanto as 

outras formações chegam a ser mesmo caducifólias. Assim, enquanto em significativa área contígua à 

margem esquerda do rio Sá'o Francisco, o cerrado é caducifólio (fig 34), por outro lado constata-se 

que, entre Água Boa e Montes Claros, há ocorrência de uma área homogênea, em cotas superiores aos 

800 metros, onde o cerrado é subperenifólio. Em sua quase totalidade, porém, o cerrad5o, o cerrado 

(fig. 35) e o campo cerrado foram considerados como subcaducifólios. 

No que concerne à dispersão das espécies, pouco foi observado, notando-se, entretanto, que 

a) o "pequi" Caryocar sp. e o "tingui" Magonia sp.., chegam a ser bastante significativos em certas áreas; 

b) o "caju(' Anacardium pumilum St. Hil., tudo indica, tem sua presença limitada a determinadas áreas 

situadas à margem esquerda do rio So Francisco; c) a "mangaba" Hancornia sp. quase ná'o ocorre, 

tendo sido encontrada, em pequena quantidade, no topo da serra Central e algumas outras localidades; 

e d) ngo foi encontrada a espécie Parkia piatycephaia a qual, parece, tem sua área de dispersáo restrita 

a menores latitudes. 
Em regiões de cotas superiores aos 900 metros é onde mais se faz presente o campo altimon-

tano, cuja fisionomia é determinada pela presença de um ou outro arbusto distribuído num estrato 

rasteiro de gramíneas (Aristida, A ndropogon, Axonopus), ci peráceas, bromel iáceas, eriocau láceas, pte-

ridófitas. veloziáceas, euforbiáceas, orquidáceas e uma ou mais espécies de palmeira acaule conhecida 

por "indaiá". 
Copaifera Iangsdorfii Desf. Leg. "pau-d'óleo", Curarei/a americana Linn. Dili. "lixeira", Kiel-

meyera corfacca Mart. Ternst. "pau-santo", Sa/vertia sp. . Voch. "folha-larga", Qualea spp - Voch. 

"pau-terra" e um grande número de outras espécies aparecem na composiço do cerrado e formações 

afins do norte de Minas Gerais. Estas formações estõo relacionadas com áreas de Latossolos. Areias 

Ouartzosas, Cambissolos, Solos Litólicos e Terra Roxa Estruturada Similar, todos eles quase sempre 

distróficos e álicos. 

2 - CAATINGAS 

As caatingas sá'o formações vegetais caducifólias de caráter xerófilo, por vezes ricas em cactá-

ceas e bromeliáceas e que ocupam significativas áreas do norte de Minas Gerais (figs. 36 e 43). 

Têm seu início nos municípios de Espinosa e Manga, divisa com o Estado da Bahia e pene-

tram até os municípios de Montes Claros e Juramento, já, então, constituindo uma transiço florestal 

caatinga e contactando com áreas de cerrado. Pelo seu menor grau de xerofjtismo foram consideradas, 

em um todo, como hipoxerõfila, embora subdividas em hipoxeró fila (propriamente dita), hipoxeró fila 

arbórea e ceatinga de vórzeà. 
No primeiro caso, ou seja, caatinga hipoxeró fila (propriamente dita), aparece predominante-

mente com um estrato arbustivo-arbóreo relacionando-se, principalmente, com as classes de solo Areias 

Quartzosas Distróficas no município de Manga (margem direita do rio So Francisco) e Latossolo Ver-

melho-Amarelo nos municípios de Monte Azul, Espinosa e Porteirinha. O estrato arbóreo, pouco signi-

ficativo, raramente ultrapassa os 5 metros de altura, sendo representado por "embiruçu" Bombax sp., 

"catingueira" Caesalpinia pyramidalis, "angiquinho" Acacia sp., "imburana-de-cambo" Bursera lepto-

phleos EngI., "angico" Anadenanthera macro carpa, entre outras. O estrato arbustivo é mais denso e em 

certas áreas onde o solo é mais arenoso, aparecem espécies como Byrsonima verbascifolia, Jatropha 

urens var. neglecta 'cansanço", Neoglaziovia variegata "caroá", Bauhinia microph yila "mororó", cipós 

Canavalia sp, Centrosema vexi/latum, Stigmatophyllum sp., além de orqu(deas epífitas dos gêneros 
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Vanilia e Oncidiurn. Esporadicamente esta formação torna-se mais aberta deixando espaços vazios 

onde aparecem gramt'neas como Dactyloctenium aegipticurn (L) Beaux "m50-de-sapo" e Tr/chachne 
sacchyariflora (Radd i) N ees "capim-amargoso". 

Em algumas áreas de municípios como Mato Verde e Espinosa, entr.e outros, aparece a caa-
tinga hipoxeró fila arbórea. Apresenta-se com um grande número de espécies comuns à àaatinga hipo-

xeróíila (propriamente dita), no entanto, ainda tem um estrato arbóreo melhor definido e um menor 

número de cactáceas e leguminosas espinhosas. As espécies "tartarena", "aroeira" Astronium urun-
deuva EngI., "angico" Anadenanthera macrocarpa e "braúna" ou "pau-preto" Schinopsis brasiliensis 
EngI. constituem, ao lado de um ou outro "cedro" Cedre/a sp, "peroba" Aspidosperma sp e "ernbaré" 
ou "barriguda" Cavanil/esia arborea Schum., o seu estrato mais alto. 

Muitas áreas da caatinga arbórea estio sendo alteradas pelo homem para fins diversos. 

As áreas em que ocorre estão relacionadas, principalmente, com as classes Latossoto Verme-

lho-Escuro Eutrófico, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e Cambissolo Eutrófico. 

Em alguns Solos Aluviais e Planossolos ribeirinhos, ao longo de rios como o S5o Francisco, 

o Gorutuba e o Verde Grande, aparece uma vegetaç5o mais arbustiva que é aqui designada de caatinga 
de várzea. Ë urna formaç5o espinhosa, com pequenas árvores esgalhadas formando, por vezes 1  faixas 

densas que se alternam por espaços onde aparecem ervas e gramíneas. Entre outras espécies aparecem 
Acacia farnesíana, Triplaris pachau "pajaú", Caesalpinia pyramidalis "catingueira", Ziziphus joazeiro 
"juazeiro", Mimosa sp "alagadiço" e Maytenus rigida "pau-de-colher" ou "bom-nome". Tal forrnaço 

limita-se a pequenas áreas e geralmente está associada com a floresta de várzea (caducifôlia e subcadu-

cifólia). Na região náb se constatou caatinga hiperxerófila, mesmo na área onde figura o bioclima 4aTh 
segundo a classificaçáb de Gaussen. 

Fig. 34 - Cerrado cadticifólia em área de Latos'so/o Vermelho-Amarelo Á//co. Estrada Patos—So 

Jaáo. 



Fig. 35 - Cerrado subcaducifôlio em área de Areias Quartiosas A ficas e Distrófcas. 68 km após 

Monta/yânia, na estrada para Brasilia (DF). Área da associa çio A0a2 Município de 

Januária. 

Fig. 36 - Caatinga hipoxerá fila em área cia associaç5o LEi, próximo ao rio Cochá, no município de 

Montalvânia. Vse em primeiro plano pastagem com capim-guiné. 



Fig. 37 - Aspecto da floresta caducífólia em área de Brunizem Avermelhado, na estrada Monta!-

vânia—Pitarana. Área da associa ç5o TflSe I. 

3 - FLORESTAS 

Floresta caducifõlia - Apresenta-se com duas fisionomias mais ou menos distintas. A primei-

ra delas caracteriza-se pela quase inexistência de espécies espinhosas, ocorre ao lado da floresta sub-

caducifótia e com ela constituem o que vulgarmente se conhece por "mata-de-cipó". A segunda fisio-

nomia, aparece no município de Montalvânia (fig. 3]) e na área situada entre Salinas, Rubelita e 

Comercinho. Aproxima-se bastante da vegetação mapeada como de transiç5o floretalcaatinga da qual 

foi separada por evidenciar uma maior disponibilidade hídrica as suas espécies. Relaciona-se no primei-

ro caso com áreas de Latossolo Vermelho-Amarelo Ático e, no caso segundo, com áreas de Podzólico 

Vermelho-Amarelo EutrôficoTb, Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico Tb, Terra Roxa Estruturada 

Similar Eutrófica e Cambissolo Eutrófico Tb e Ta. 

Floresta subcaducifôlia - O que aqui é chamado unicamente de floresta subcaducifólia, 

representa parte da conhecida "mata-de-cipó" que engloba, também, formaçáo florestal caducifólia e 

mesmo subperenifólia. 

Ocorre com certa representação na regiáo limítrofe com o Estado da Bahia, em municípios 

como Sâo Joáo do Paraíso e Águas Vermelhas. É bem possível que, tal qual acontece em certas áreas 
do Estado da Bahia, seja encontrado nesta formaçâb regular número de cipós ao lado de espécies 

como "vinhático" P/athymenia sp., "sucupira" Bowdichie virgllioides e "maçaranduba" Mani/kara cf. 
rufula, entre outras. 

Está relacionada, principalmente, com a classe de solo Latossolo Vermelho-Amarelo Alica A 

moderado e proeminente textura média e argilosa. 

44 



Florésta caducifólia de várzea e floresta subcaducifólia de várzea - Térn sua maior ocorrência 

limitada às margens de rios como o Verde Grande, o Gorutuba, o Jequita( e o So Francisco. 

No esboço da vegetaç5o (fig. 33) figuram ao lado da caatinga devárzea edo campo devárzea. 

Seu porte é variável e seu estrato arbóreo atinge, por vezes, mais de 10 metros, sendo representado, 

principalmente pelas espécies "jatobá" Hymenaea sp., "pau-d'arco-roxo" Tabebuia sp., "tamboril" 

Enterolobium contortisiliguum, "jiapicuru" Callisthene major e "imbaúba" Cecropia sp. No estrato 

intermediário aparecem "mutamba" Guazuma ulmifália, "madeira-nova" Pterogyne nitens e "pajaú" 

Triplaris pachau, entre outras. 

Relacionam-se, em sua maior parte, com áreas de Solos Aluviais. 

Floresta perenifilia de várzea com buriti - Limita-se, praticamente, às áreas conhecidas como 

"veredas" (fig. 38) onde aparecem ao lado do campo de várzea e se relaciona, principalmente, com 

Solos Hidromórficos. Sua fisionomia principal é determinada pela presença do "buriti" Mauritia vini-

fera associada a um pequeno número de espécies. 

4 - FORMAÇÕES LENHOSAS DE TRANSIÇÃO 

Floresta-caatinga . O que aqui é denominado de transiço floresta/caatinga corresponde à 

floresta caducifólia definida em trabalhos da EPAMIG. Apesar de constituir, em alguns trechos, verda-

deiro maciço arbóreo, com árvores de 15 a 30 metros de porte, esta formação apresenta "elementos 

próprio das matas mesófilas, da mata atiántica e da caatinga", daí, a opção pelo termo transição fio 

resta/caatinga (fig. 39). 

Mesmo tratando-se de uma formaç5o caducifôlia, tudo leva a crer, no entanto, que haja, na 

sua área de ocorréncia, uma maior disponibilidade de água as suas espécies componentes, quando com-

parada com as áreas de caatinga propriamente dita. Além disso, apresenta, em relação à caatinga, uma 

maior concentraç5o de indivíduos pertencentes as espécies Aspidosperma populifolium "peroba", 

Cavanil/esia arborea Schum "embaré", Astronium urundeuva (Fr. AlI.) EngI. "aroeira", Schinopsis 

brasiliensis EngI "braúna" ou "pau-preto", Tabebuia spp. "pau-d'arco" e Anadenanthera macrocarpa 

(Benth) Brenan "angico". 

Em sua constituição, as cactáceas representam um número bastante reduzido ou mesmo no 

aparecem. Esta formaçáo, quando em contacto com a floresta de várzea, apresenta no seu estrato arbó-

reo, e de modo significativo, espécies de alto porte conhecidas por "itapicuru" Callisthene major Mart, 

e "cedro" Cedre/la fissilis. 
Relaciona-se, praticamente, com áreas de Cambissolo Eutrófico, Latossolo Vermelho-Escuro 

Eutrófico, Terra Roxa Estruturada Similar Eutrófica e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, todos 

textura argilosa e/ou muito argilosa. Dentro de algumas áreas desta formaç5o, aparecem trechos com 

vegetaçáo de cerrado que, pelo tamanho da escala do presente esboço, nào puderam ser separados. 

Floresta/cerrado - Em algumas áreas como nas proximidades de Montes Claros e Jequita(, 

entre outras, a vegetação n3o bern definida apresenta espécie de cerrado, floresta e mesmo caating. A 

opçâo foi pelo uso de transição floresta/cerrado (fig. 40), relacionando-se na sua quase totalidade com 

solos álicos, como: Terra Roxa Estrutura Similar, Podzôlico Vermelho-Amarelo Tb, Solos Litõlicos e 

Cambissolos 

Cerrado/caatinga - Como no caso anterior, ao norte do município de Manga, em direção ao 

rio Carinhanha, a vegetaçáo no bem definida foi chamada de transiç5o cerrado/caatinga (fig. 41) (com 

trechos isolados de cerrado) e relacionada com áreas de Areias Quartzosas Álicas e Distróficas. 
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Fig. 38 - Formações das Veredas" com campo de várzea e floresta perenifólia de várzea com buriti 
em várzea do rio Paracatu. Área da associac5o A. 
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Fig. 39 - Aspecto da vegeta çSc, de transiçio flores ta/caaringa em área de Terra Roxa Estruturada 

Similar Eurró fica A moderodo. Área da associação TRSe4. Municipio de Monta/vênia. 



Fig. 40 - Aspecto da vegetaçâo de transiçio floresta caducifõlia/cerrado, nas proximidades de 

Montes Claros. Área da associaçio TASa. 
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Fig. 41 - Aspecto da vegetaçao de rransiçao cerrado/caatinga, na estrada Manga—Carinhanha, em 

área da associa çio AQa3. 



5 - CAMPO DE VÁRZEA 

Esta formaç5b ocorre nas várzeas úmidas (fig. 67) ou alagadas relacionadas, normalmente, 

com a periferia de alguns cursos d'água. De modo geral é constituída por estratos baixos ou rasteiros, 

herbáceos ou herbáceo-arbustivos, com predomínio de gramíneas e ciperáceas. No mapa "esboço da 

vegetaço" aparece associado com outras formações de várzea como a caatinga, a floresta caducifólia, 

a floresta subcaducifólia e, no caso das "veredas", com a floresta perenifólia com buriti. 

6 - FORMAÇÕES RUPESTRES 

Relacionadas com áreas predominantemente de Afloramentos de Rochas (figs. 21 e 76), as 

forrnaçôes rupestres apresentam-se com duas "facies" mais ou menos distintas. 

A primeira delas, que ocorre como uma variação da caatinga, está relacionada com aflora-

mentos de calcário em forma de lajeamento e constituída quase que exclusivamente por Opuntia ina-
moena "quipá", Peireskia sp. "quiabento", Melanocacws bahiensis, Pi/ocereus sp. Brornelia laciniosa 
"macambira" e Neoglazio via variegata "coroá". 

A segunda "fades" diz respeito aos afloramentos de arenito e quartzito (fig. 21) que apare-

cem geralmente em áreas com cotas relativamente altas. Aparecem espécies pertencentes às famílias 

das bromeliáceas, apocináceas, veloziáceas, escrofulariáceas, cactáceas e gramíneas. Em certos locais 

as gramínias chegam a determinar a fisionomia destás formações quando aparentam, então, verdadeiros 

campos altimontanos. 
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MÉTODOS DE TRABALHO 

A - PROSPECÇÃO E CARTOGRAFIA DOS SOLOS 

O mapeamento dos solos da área em estudo foi executado ao nível intermediário entre Le-

vantamento Exploratório e de Reconhecimento. 

A primeira fase dos trabalhos consistiu na elaboração de uma legenda preliminar para iden-

tificaço e verificação da distribuiço das várias unidades de mapeamento. Para a execução desta le-

genda preliminar, tirou-se proveito da rede rõdoviária da área a ser mapeada, com caminhamentos e 

verificação dos solos. Os trajetos percorridos foram selecionados de modo a atravessar diferentes 

zonas, individualizadas por condições do meio físico, diferençadas pricipairnente em função de clima, 

relevo, geologia e vegetaçáo primária. 

Procurou-se verificar que solos se encontravam mais expressivamente associados às diversas 

combinações de elementos do meio físico e distinguir correlações entre variações de solos e de condi-

ções ambientais. Foram feitas também observações com referência a altitude. declividade, erosáo, 

drenagem e uso agrícola. 

Os solos foram identificados preliminarmente segundo as características morfológicas cons-

tantes do "Soil Survey Manual" (ESTADOS UNIDOS, 195111 e do d'Manual de Método de Trabalho 

de Campo" (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CINClA DO SOLO, 1973). 

Com base no estudo comparativo das características dos perfis, complementado por estudos 

de correlaço com os fatores de formação dos solos, estabeleceu-se o conceito das várias unidades de 

mapeamento, segundo esquema de classificação adotado pelo Serviço Nacional de Levantamento e 

Conservaço de Solos da EMPRAPA. Às unidades constatadas acrescentou-se o critério da fase, consi-

derando-se os fatores vegetaç5o, relevo, pedregosidade, rochosidade, eros3o, concreções e substrato, 

sendo que este último só foi aplicado aos Solos Litólicos e Cambissolos. 

No decorrer dos trabalhos de campo, com aparecimento de novas unidades, foram introdu-

zidas modificações na legenda preliminar, visando a sua atualização. 

Os exames, as descrições e coletas de perfis de solos foram feitos em trincheiras ou cortes 

de estradas previamente limpos, tendo sido, em alguns casos, usado o trado para exame sumário e/ou 

coleta dos horizontes a profundidades maiores que a alcançada pela trincheira ou corte de estrada. Fo-

ram descritos e coletados 51 perfis e 97 amostras extras das diversas unidades mapeadas. 

Por ocasio das descrições dos perfis foram fotografados os perfis típicos dos solos mapea-

dos e aspectos de relevo, geologia, vegetação e uso da terra. 
Para a execução da cartograf iade solos, lançou-se mgo de todo o material básico disponí-

vel, tendo sido utilizados mapas plani-altimétricos na escala 1:500.000 da FIBGE, mosaicos semicon-

trolados de radar na eseala 1:250.000 do Projeto RADAMBRASI L, mapas geomorfológicos na escala 

1 :250.000, elaborados pela equipe técnica do Instituto de Geociências Aplicadas (Projeto Radar-MG) 

e folhas plani-altimétricas na escala 1:100.000. 

6 - MËTODOS DE ANÁLISES DE SOLOS E DE ROCHAS 

As amostras de solos foram secas ao ar, destorroadas e tamisadas para separação da terra fina 

(< 2 mm). Na fraçâo maior que 2 mm foi feita separação de cascalhos e calhaus. Na terra fina seca ao 

ar foram procedidas as determinações físicas, químicas e mineralógicas especificadas a seguir, basica-

mente conforme descrito por VETTORI (1969). A densidade aparente foi determinada em amostras 

indeformadas. 

Os resultados analíticos sâo referidos a terra fina seca a 100-105 °C. 
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1 - ANÁLISES FISICAS 

Densidade aparente - Obtida pela secagem a 105 °C e pesagem de duas amostras de 50 cm 3  
de solo natural, coletadas com anéis volumétricos. 

Densidade real —Obtida medindo-se o volume ocupado por partículas sólidas contidas em 

20 g de terra tina seca a 105 C, usando-se o álcool etílico absoluto e balão aferido de 50 ml. 

Porosidade - Calculada segundo a fórmula: 100 (dens. real-dens. aparente) / dens. real. 

Umidade a 113 de atmosfera - Determinada pelo método usado pelo laboratório deSalini-
dade de Riverside (ESTADOS UNIDOS, 1946). É utilizado o aparelho da placa porosa. 

Umidade a 15 atmosferas - Foi usado o método da membrana de pressão de Richards 
(ESTADOS UNIDOS. 1946). 

Água disponivel - Obtida pela diferença entre umidade a 1/3 e a 15 atmosferas. 

Composiç5o granulométrica - Dispers5o com NaOH a 6% e agitaç5o de alta rotaçá'o duran-

te 15 minutos. Argila determinada pelo método do hidrômetro, modificado segundo VETTORI e 

PIERANTONI (1968); nâo houve pré-tratamento para eliminaço da matéria orgânica. 

Argila dispersa em água - Como na determinação anterior, sendo usado agitador de alta 

rotaçáo e água destilada para disperso. 

Grau de fIoculaço - Calculado segundo a fórmula 100 (arg. total - arg. disp. em água) / 
arg. total. 

2 - ANÁLISESQUIICAS 

Carbono orgánico - Oxidaç5o da matéria orgánica com bicromato de potássio 0,4 N em 
meio ácido e fervura branda. 

Nitrogênio total - Segundo técnica modificada de Kjedahl, conforme VETTORI (1969). 

ph em água e KCI Normal - Susperis5o solo-líquido de 1:2,5 com tempo de contato no 

inferior a meia hora e agitaç5o da suspensáb imediatamente antes da leitura. 

P assimilável - Extraido com soluçàb 0,05 N de HCI e 0,025 N de H 2 SO 4  (North Carolina). 

Ataque por H 2SO4  (d = 1,47) e Na 2 CO3  (5%) - Tratamento da terra fina seca ao ar por 
fervura, sob refluxo, com H 2SO4  (d 1,47), com posterior resfriamento, diluiço e filtragem; a sílica 

é dosada no resíduo; e alumínio, ferro e titnio, no filtrado, conforme determinações abaixo, segundo 

VETTORI (1969) com modificações de BARRETO, DURIEZ e JOHAS (1976). 

Si02  - Extraida do resíduo da determinação anterior, por solubilização sob fervura branda 
com Na 2 CO 3  a 5%; em alíquota desse filtrado, a sílica é determinada por espectofotometria pelo 

método do molibdato de amônio e na presença do ácido ascórbico como redutor. 

Fe 2 03  - Dosado volumetricamente pelo EDTA em aliquota do filtrado do ataque sulfúrico. 
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Al2 03  - Dosado volumetricamente (por diferença) pelo EDTA na soluçffo do item anterior, 

após cleterminaço do Fe 203 , descontado o TIO 2  que é dosado juntamente. 

TiÓ,, - Determinado pelo método clássico do H 2 0 2  por espectofotornetria em aI(quota do 

filtrado do ataque sulfúrico, após eliminaçffo da matéria orgénica. 

Relações SiO 2IAl2 O 3  (Ki), S102 1R 2 0 3  (KrI e Al 2 03 /Fe2 0 3  - Calculadas sob forma mole- 

cu lar. 

Ca++ .  Mg+ e  Al+  trocáveis - Extra(dos com soluçffo de KCI N na proporção 1:20. Numa 

ai (quota é determinado o Al+  pela titulaçâo da acidez com NaOH 0.025 N e azul bromotimol como 

indicador; na mesma al(quota, após determinaçffo do Al+.  dosam-se Ca + Mg++ com EDTA 

0.0125 M e negro de eriocromo como indicador; em outra ali'quota daquele extrato é dosado Ca 

com EDTA 0,0125 M e murexida como indicador. 

K+ e  Na+  trocáveis - Extra(dos com HCI 0,05 N na proporçâo 1:10 e determinados por 

fotometria de chama. 

	

++ ++ + 	+ 
Valor $ (bases trocáveis) - Calculado por soma de Ca 	Mg • K e Na trocáveis. 

Acidez trocável 	+ AI++) - Extra(da com acetado de cálcio N de pH 7 e titulada a 

acidez resultante com NaOH 0,0606 N, usando-se fenolftale(na como indicador. 

H+ trocável - Calculado por subtraço (acidez trocável - Al+ trocável). 

+++ 	
Valor T (capacidade de permuta de cations) - Calculado por soma dos valores S, H+ e 

AI 	trocáveis. 

Valor V (saturação de bases) - Calculado pela fórmula: 100S/T. 

+++ 	+++ 
Saturaçao com aIumnio - Calculada pela fórmula: 100 Ai 	/ (AI 	+ 5). 

Percentagém de saturação com Na+ - Calculada pela fôrmula: 100 Na+/T. 

Equivalente de CaCO3 - Determinado pelo processo gasométrico, por comparação do vo-
lume de CO 2  produzido pelo tratamento da amostra com HCI 1:1, com o volume de CO 2  obtido 
pelo tratamento de padrffo de CaCO 3  com o mesmo ácido. 

Percentagem de água da pasta saturada - Determinada por mistura de terra fina seca ao ar 

com adição gradual de água, conforme Richards (1954). 

Condutividade elétrica do extrato de saturação - Calculada por comparação da condutivi-

dade do extrato aquoso 1:1 e da percentagem de água da pasta saturada. 

Ca++,  Mg++ .  K+ e  Na+  dos sais solúveis - Determinados no extrato aquoso 1 :5, segundo os 

métodos adotados para as determinações de Ca, M g++ K+ e Na+  trocáveis. 

3 - ANÁLISES MINERALÕGICAS 

Mineralogia das areias e frações mais grosseiras - Foram realizadas a identificação e determi-

nação quantitativa dos componentes mineralógicos. 
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A identificaç3o das espécies minerais é feita por métodos óticos (Winchell e Winchell, 1959) 
mediante uso de lupa binocular, microscópio polarizante, "UV mineral light" e por microtestes quími-

cos (Parfenoff. 1970). Para exame no microscópio polarizante é feita montagem do material (areia ou 

fragmentos de trituraço de componentes mineralógicos) em lâmina de vidro com líquidos de índice 
de refraç5o conhecido (Cargilie). 

A determinaço quantitativa consiste em aval iaço voluniétrica mediante exame do material 

sob lupa binocular para averiguaç5o de percentagens estimadas em placa ou papel milimetrado, sem o 

emprego de contador de pontos. Em estudo mineralógico circunstanciado utilizam-se as técnicas de 
Paríenoff (1970). 

Observaçâo - Nos quadros analíticos, x representa valor muito pequeno para ser expresso 

pela unidade utilizada; espaço em branco significa que nâo se dispõe de resultados. 

4 - DESCRIÇÃO, COLETA E ANÁLISES DAS AMOSTRAS EXTRAS 

Além da coleta de perfis completos e amostras compostas para aval iaço da fertilidade dos 

solos, foram também coletadas amostras extras objetivando-se conseguir subsídios para definir a das-
sificaçâo de alguns solos. 

Adotou-se para a descriçáo, coleta e análises das amostras extras, o mesmo critério usado 

para as amostras dos perfis completos. Contudo, grande parte destas amostras nâ'o apresentam descri-

ções morfológicas, o que náo as invalida, de vez que o objetivo foi apenas determinar algumas das ca-
racterísticas físicas, qu (micas e mineralógicas. 

5 - COLETA E ANALISES DAS AMOSTRAS SUPERFICIAIS 
PARA AVALIAÇÃO DA FERTiLIDADE DOS SOLOS 

Com a finalidade de obter informações sobre a fertilidade natural dos solos, foram também 
colhidas amostras superficiais compostas dos diversos solos, num total de 80. 

Cada amostra superficial consiste de diversas subamostras, retiradas em diferentes pontos, 

distribu (dos ao acaso em área considerada homogênea quanto ao solo, relevo e cobertura vegetal, e 

coletadas com pequena pó ou trado holandês até 20 cm de profundidade. 

Métodos de análises - As amostras foram secas ao ar, destorroadas e tamisadas para separar 

a fração menor que 2 mm de diâmetro, utilizada para as seguintes determinações químicas (VETTORI, 
1969). 

++ 	++ 	+++ 
Ca + Mg e AI 	trocaves - Extraídos com sotuçao normal de KCI na proporçao de 

1:10. Numa alíquota determinou-se o Al+ 	pela titulaço da acidez, usando-se azul bromotimol co- 
mo indicador. 

K+ trocável e P assimilável - Ambos os elementos so extraídos com solução 0,05N em HCI 
e 0,025 N em H2SO4. O K+  é determinado por fotometria de chama e o P é dosado colorimetricarnen-

te pela redução do complexo fosfomol(bdico com ácido ascórbico, em presença de sal de bismuto. 

pH em água - Determinado potenciometricamente numa suspensão solo-água de aproxima-

damente 1:2,5 com tempo de contato nunca inferior a meia hora, agitando-se a suspensão imediata-
mente antes da leitura. 
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6 - COLETA E ANALISES DE AMOSTRAS DE ROCHAS 

Durante o mapeamento procurou-se fazer observaçôes de litologia e coletar amostras de 

rochas, visando à correlaç5o solo-geologia. 

As amostras coletadas, num total de 44, constituem simples exemplos de rochas subjacentes 

aos diversos solos, muitas vezes não se verificando concordáncia entre elas e os solos encontrádos. 

Para as rochas sedimentares e metamórficas, usou-se as classificações citadas em livros didá-

ticos e consagrados na literatura geológica, procurando-se enquadrar da melhor maneira possível os 

tipos encontrados no Nordeste. 

A descrição da rocha é feita de uma maneira essencialmente petrográfica, deixando-se de 

lado considerações genéticas e objetivando-se apenas a deterrninaçâo da textura e denominaç5o da 

rocha. 

As amostras de rochas foram analisadas pelo setor de mineralogia do SN LCS pelo método 

que se segue: no laboratório foram preparadas lárninas petrográficas das amostras usando-se máquinas 

de cortar e polir do tipo Steeg Reuter. A classificaçõo das rochas resultou da análise petrográflca das lâ-

minas, usando-se o microscópio polarizante, platina integradora de Shand e platina universal de Fe-

dorof. A análise constou de: determinaçáo de textura; identificaço dos componentes minerais (essen-

ciais e acessõrios) através de suas propriedades óticas; e deterrninaço da porcentagem dos minerais 

componentes (análise modal). 

Para as rochas sedimentares foi feita a classificação expedita em função da textura, natureza 

do cimento e composição mineralógica. 	 - - 
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SOLOS 

A - RELAÇÃO DAS UNIDADES DE SOLOS E RESPECTIVAS FASES 

1 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A proeminente e moderado textura argi-
losa. 

fase floresta subcaducifôlia e caducifólia relevo plano e suave ondulado. 

2 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado e proeminente textura argi-
losa. 
fase cerrado subcaducifólio relevo plano e süave ondulado. 

3 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura argilosa. 
fase floresta subcaducifólia e caducifólia relevo plano e suave ondulado. 
fase cerrado subcaducifólio relevo plano.. 

fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado 
fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

fase cerrado subcaducifólio e campo cerrado relevo plano. 

4 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura argilosa é média. 
fase cerrado subcaducifó fio relevo plano e suave ondulado. 
fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

fase cerrado subcaducifólío e campo serrado relevo plano. 
fase cerrado caducifálio relevo plano e suave ondulado. 

fase erodiria e não erodida cerrado subcaducifó lia relevo suave ondulado. 

fase erodida e não erodida cerrado caducifólio relevo suave ondulado,. 

5 - LATOSSOLO VERMELHO.AMARELO ÁLICa A moderado textura média e argilosa. 
fase cerrado subcaducifólio e floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
fase cerrado caducifólio e subcaducifólio relevo suave ondulado. 
fase erodida e não erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

fase erodida e não erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado, ondulado e forte 
ondulado. 

6 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa A moderado textura média. 
fase cerrado subcaducifáiio e floresta caducifólia/cerrado relevo plano e suave ondulado. 
fase cerrado subcaducifÓlio relevo suave ondulado. 

fase cerrado subcaducifólio e caducifólio e floresta caducifôlia/cerrado relevo suave ondu-
lado. 

fase cerrado subcaducifóllo e caducifólio relevo plano e suave ondulado. 
fase eradida e não erodida cerrado caducifólio e subcaducifó(io relevo suave ondulado e on-
dulado. 

7 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco e moderado textura média. 
fase cerrado subcaducifóljo relevo plano e suave ondulado. 
fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado. 

fase cerrado caducifólio e cerradolcaàtinga relevo plano e suave ondulado. 
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8 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÕFICO A moderado textura argi-

losa. 

fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado. 

fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

fase floresta/caa tinge relevo suave ondulado. 

9 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÕF1CO A moderado textura média 

e argilosa. 
fase floresta caducifália e cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

fase caa tinge hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

10 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÕFICO A moderado textura mé-

dia. 
fase cerrado subcaducifólio e caducifálio e floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

11 -. LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÓFtCO A fraco e moderado textu-

ra média.. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 
fase ceatinga hipoxerófiià relevo plano e suave ondulado com e sem murundus. 

fase caatinga hipoxerô fila e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

fase cerrado caducifólio e floresta caducifólia/cerrado relevo plano e suave ondulado. 

12 - LATOSSÔLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO, ÂLICO e DISTRÓFICO A modera-

do textura média. 

fase caatinga hipoxerd fila e floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

fase caatinga hipoxerô fila e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

13 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO A moderado textura argilosa. 

fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado. 

fase floresta caducifólia relevo forte ondulado. 

14 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO A moderado textura média e argi-

losa. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

15 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO e DISTRÓFICO A moderado textu-

ra média e argilosa.  

fase càatinga hipoxerá fila relevo plano e suave ondulado. 

16 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO e DISTRÕF1CO A moderado textu-

ra média. 

fase ceatinga hipoxerá fila relevo plano e suave ondulado. 

17 - LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO EUTRÓFICO A moderado e proeminente textura 

média. 

fase fforesta/caa tinge e cerrado/caa tinge relevo plano e suave ondulado. 

18 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO A moderado textura média. 

fase floresta /caatinga relevo plano e suave ondulado. 
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19 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado e proeminente te'tura argilosa 
e muito argilosa. 
fase cerrado subcaducifÓlio relevo plano e suave ondulado. 

20 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ALICO A moderado e proernnente textura argilosa. 
fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

21 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado textura argilosa. 
fase ces-rado subcaducifó 1/o relevo plano e suave ondulado. 

fase cerrado subcaducifdlio e campo cerrado relevo plano. 

22 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado textura argilosa e média. 
fase cerrado subcaducifó/io relevo plano e suave ondulado. 

fase cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulada. 

23 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO, ÁLICO e DISTRÓFICQA moderado 
textura média. 
fase caatínga hipoxeró fila e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

fase cerrado subcaducifó lia relevo suave ondulado. 

24 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO e EUTRÓFICO A moderado textura 

argilosa. 
fase floresra/caa tinga relevo plano e suave ondulado. 
fase floresta caducifólia/cerrado relevo plano e suave ondulado. 

25 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado e chernozêmico textura 

argilosa. 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

26 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado e chernozémico textura 

argilosa e média. 
fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

27 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓ FICO A moderado textura argilosa e muito 

argilosa. 
fase floresta /caa tinge relevo plano e suave ondulado. 
fase f/oresta/caatinga e caatínga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

28 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa. 
fase floresta/caa tinga relevo suave ondulado. 

fase floresta/caatinga e caat!nga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado. 

29 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura média e argilosa. 
fase caatinga hipoxerá fila e floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

30 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓF1CO câmbico A moderado textura argilosa. 
fase flores ta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado. 

fase caatinga hipoxerd fila relevo suave ondulado e ondulado. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado. 
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31 - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa/muito argi-

losa. 
fase floresta caducifá lia/cerrado e cerrado caducifó lia relevo suave ondulado. 

32 - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Tb A moderado textura média/argilosa e 

argilosa. 
fase pedregosa e náo pedregosa cerrado caducifólio relevo suave ondulado e ondulado. 

33 - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Tb A moderado textura média/argilosa. 

fase cerrado subcaducifÓ lia relevo suave ondulado. 
fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado. 

fase cerrado subcaducifá!io relevo ondulado e forte ondulado. 
fase erodida e nao erodida cerrado subcaducifôlio relevo suave ondulado e ondulado. 

fase pedregosa e nao pedregosa cerrado subcaducifólio relevo ondulado. 

34 - PODZÓLICO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO Tb A moderado textura média/argilosa e 

média. 	 - 
fase cerrado subcaducifó lia relevo suave ondulado. 

35 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO e ÁLICa Tb A moderado textura 

média/argilosa. 	 - 

fase floresta/caatinga releva suave ondulado e ondulado. 
fase pedregosa e n5o pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado, ondulado e 

forte ondulado. 

36 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb A moderado textura médialargi-

losa. 
fase floresta/caatinga relevo suave ondulado. 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado. 

37 - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado e chernozémico tex-

tura média/argilosa e argilosa 

fase flores ta/caatinga relevo suave ondulado. 

fase floresta/caatínga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado. 

fase pedregosa e nâo pedregosa floresta /caatinga relevo plano, suave ondulado e ondulado. 

fase rochosa e n5o rochosa floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu-

lado. 

38 - POOZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A rnoderadoechernozêmicotex-

tura média/argilosa. 
fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

fase floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado. 
fase floresta caducifólia/cerrado e floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

39 - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura argilosa/mui-

to argilosa e argilosa. 
fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

40 - PODZc5LICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura média/argilo-

sa e argilosa. 
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fase floresta/caatinga relevo suave ondulado. 
fase flores ta/caatinga e caa tinga h ipoxerá fila relevo plano e suave ondulado. 

fase pedregosa e nao pedregosa floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado. 

fase erodida e nio erodida pedregosa e nio pedregosa floresta/caatinga relevo suave ondula-

do, ondulado e forte ondulado. 

41 - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média/argi-

losa. 

fase floresta caducifália relevo ondulado. 

fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado. 

fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

fase floresta/caatinga relevo suave ondulado. 

fase flores ta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado. 

fase floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo suaie ondulado. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado e ondulado. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado. 

fase erôdida e nio erodida caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado, ondulado e forte on-

dulado. 

fase erodida e nio erodida caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado. 

42 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura média/argi-

losa e média. 

fase floresra/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

43 - PODZÓLICO VERME LHO-AMARE LO EUTRÓFICO Tb A moderado textura média casca-

lhenta/argilosa cascalhenta. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado e ondulado. 

44 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura arenosa e 

média/média e arg;losa. 

fase caatinga hipoxerô fila relevo plano e suave ondulado. 

45 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICOTIJ e Ta A moderado textura argilo-

sa/muito argilosa e argilosa. 

fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

46 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb e Ta pl(ntico e nio plíntico A mo-

derado textura arenosa e média/média e argilosa. 

fase complexo de floresta, caatinga e cerrado, todos de várzea relevo plano. 

fase floresta caducifólia e floresta/cerrado de várzea relevo plano. 

47 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMI LAR ÁLICA A moderado textura muito argilosa. 

fase floresta caducifólia/cerrado e cerrado caducifdlio relevo plano e suave ondulado. 

48 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR DISTRÓFICA e EUTRÓFICA A moderado e 

chernozêmico textura argilosa. 

fase floresta caducifôlia/cerrado relevo plano e suave ondulado. 
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49 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado e chernozémico 

textura argilosa e muito argilosa. - 

fase flores ta/caatinga relevo suave ondulado. 

fase rochosa e não rochosa floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu-

lado. 
fase pedregosa e não pedregosa floresta /caat/nga relevo plano, suave ondulado e ondulado. 

50 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado e chernozêniico 

textura argilosa. 

fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

51 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa e 

muito argilosa. 

fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

fase flores ra/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

fase floresta/caatinga e caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

fase pedregosa e não pedregosa floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa floresta/caatinga relevo suave ondula-

do, ondulado e forte ondulado. 

52 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa. 

fase erodida e na'o erodida pedregosa e não pedregosa floresta/caatinda relevo suave ondula-

do, ondulado e forte ondulado. 

53 - BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa/muito argilosa. 

fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

54 - PLANOSSOLO SOLÓDICO e NÃO SOLÓDICO EUTRÓFICO Ta A moderado textura are-

nosa e média/média e argilosa. 

fase floresta caducifólia de várzea e caatinga de várzea relevo plano. 

55 - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa. 

fase cerrado subcaducifôlio relevo suave ondulado substrato siltito e ardósia. 

56 - CAMBISSOLO ÁLICa Tb A moderado textura argilosa e siltosa. 

fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado subst rato siltito e ardósia. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa floresta caducifólla/cerrado e cerrado 

subcaducifólio e caducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e ardósia. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifó/io e caducifólio e 

floresta caducifólia/cerrado relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato si!-
tito e ardósia. 	 - 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave 
ondulado e ondulado substrato siltito e ardósia. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifõlio relevo suave 
onduÏado, ondulado e forte ondulado àubstrato siltito. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifóllo e caducifólio 

relevo ondulado e forre ondulado substrato siltito. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifó/io e caducifólio 
e floresta caducifólia/cerrado relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e ardósia. 
fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado caducifó 1/o relevo suave ondu-
lado e ondulado substrato siltito e ardósia. 
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fase pedregosa e não pedregosa cerrado caducifálio relevo suave ondulado e ondulado subs-
trato siltito. 

fase pedregosa e não pedrego,sa cerrado caducifólio relevo suave ondulado e ondulado subs-
trato síltito e ardósia. 

57 - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa, siltosa e média. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado caducifólio e subcaducifólio 

relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e ardósia. 

58 - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa e média. 

fase erodida e não erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado substra-
to siltito e arenito. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifólio e caducifólio e 

floresta caducifólia/cerrado relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e arenito. 

59 - CAMBISSOLO ALI CO Tb A moderado textura média e argilosa. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave 

ondulado, ondulado e forte ondulado substrato arenito e siltito. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado caducifólio e subcaducifólio 
substrato arenito e si/tito. 

60 - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A fraco e moderado textura argilosa e média. 

fase erodida e não erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado subs-
trato siltito e arenito. 

61 - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A fraco e moderado textura média. 

fase pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado 
substrato arenito e siltito 

62 - CAMB1SSOLO EUTRÓFICO Tb A moderado e chernozémico textura argilosa. 

fase floresta caducifólia relevo suave ondulado substrato calcário. 
fase floresta/caatinga relevo suave ondulado substrato calcário e siltito. 

63 - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb A moderado e chernozêmico textura argilosa e siltosa. 

fase floresta/caa tinge relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato calcário, 
ardósia e siltito. 

64 - CAMB1SSOLO EUTRÓFICO Tb A moderado textura argilosa. 

fase floresta/caatinga relevo suave ondulado substrato calcário. 

65 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado e chernozêmico textura argilosa. 

fase f/oresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato calcário, 
ardósia e siltito. 

fase rochosa e não rochosa floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu-
lado substrato calcário, ardósia e siltito. 

66 - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa. 

fase flores ta/caatinga e caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado substrato cal-
cá rio. 

fase erodida e não erodída floresta/ceatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato 
calcário, ardósia e siltito. 
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fase erodída e não erodida pedregosa e não pedregosa floresta/caa tinge relevo suave ondula-

do, ondulado e forte ondulado substrato calcário. 
fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa floresta/caatinga relevo suave ondula-

do, ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e siltito. 
fase pedregosa e não pedregosa f/oresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado substrato 

calcário, ardósia e si/tito. 

67 - CAMBISSOLO EUTRÓ FICO Tb e Ta A moderado textura média e argilosa. 
fase complexo de floresta, caatinga e cerrado, todos de várzea, relevo plano substrato sedi-

mentos do Holoceno. 
fase floresta caducifólia e floresta/cerrado de várzea relevo plano substrato sedimentos do 

Ho loceno. 
fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse. 

68 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta C carbonético e não carbonático A moderado e cher-

nozêmico textura argilosa e média. 
fase floresta/ceatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário e siltito. 

69 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta C carbonático e não carbonático A moderado textura 

argilosa. 	 - 
fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado subst rato calcário. 

70 - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb e Ta C carbonático e não carbonático A moderado textura 

média e argilosa. 
fase floresta/caatinga e caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado substrato cal-. 

cário. 

71 - CAMBISSOLO EUTRÕ FICO Ta e Tb A moderado e chernozémico textura argilosa. 
fase pedregosa e não pedregosa floresta/caatinga relevo plano, suave ondulado e ondulado 

substrato calcário, ardósia e siltito. 

72 - CAMBISSOLO EIJTRÕFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa. 
fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário e ardósia. 

73 - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa e média. 
fase floresta caducifólia e subcaducifólia de várzea e caatinga de várzea relevo plano substra-

to sedimentos do 1-ló loceno. 	 - 

fase floresta/caatinga e floresta caducifólia e subcaducifálía de várzea relevo plano substrato 

sedimentos do Holoceno. 

74 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta e TB A moderado textura média e argilosa. 
fase erodida e não erodida caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado, ondulado e forte 

ondulado substrato gnaisse. 	 - 

fase erodida e não erodida caatinga hipoxerá fila relevo ondulado e forte ondulado substrato 

gnaisse. 

75 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta e Tb C carbonãticoe,nãocarbonático A moderado textura 
argilosa. 

fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário. 
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76 - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Ta e Tb C carbontico e n'o carbonático A moderado textura 
argilosa e média. 

fase floresta/caa tinge relevo piano e suave ondulado substrato calcário. 

fase floresta/caatinga relevo piano e suave ondulado substrato calcário e sedimentos do Ho-
loceno. 

77 - VERTISSOLO A moderado. 

fase floresta caducifólia e subcaducífólia de várzea e caatínga de várzea relevo plano. 

78 - LATERITA HIDROMÓRFICA EUTRÓFICA Tb e Ta com B textural A moderado textura 
média/argilosa. 

fase floresta caducifá lia e floresta/cerrado de várzea relevo plano, 

79 - GLEY POUCO HÚMICO ÁLICO Tb textura média. 
fase campo de várzea e floresta perenifólia de várzea com buriti relevo plano. 

80 - GLEY POUCO HÚMICO ÂLICO Tb textura indiscriminada. 

fase campo de várzea e floresta perenifólia de várzea com buriti relevo plano. 

81 - GLEV POUCO HÚMICO INDISCRIMINADO. 
fase campo de várzea e floresta de várzea relevo plano. 

82 - GLEY HÚMICO ALICO Tb textura média. 

fase campo de várzea e floresta perenifôlia de várzea com buriti relevo plano. 

83 - GLEY HÚMICO ÁLICO Tb textura indiscriminada. 

fase campo de várzea e floresta perenifá lia de várzea com buriti relevo plano. 

84 - GLEY HÚMICO INDISCRIMINADO. 
fase campo de várzea e floresta de várzea relevo plano. 

85 	SOLOS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada. 
fase campo de várzea e floresta perenifá lia de várzea com buriti relevo plano. 

fase campo de várzea e floresta de várzea relevo plano. 

86 - SOLOSORGÁNICOSALICOS. 
fase campo de várzea e floresta perenifólia de várzea com buriti relevo plano. 

87 - SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS Ta e Tb A moderado textura indiscri-
minada. 

fase floresta caducífália e subcaducifólia de várzea e caatinga de várzea relevo plano. 

88 - SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS (SOLÓDICOS e NÃO SOLÓDICOS) e DISTRÓFICOS 
Ta e Tb A moderado textura indiscriminada. 

fase floresta caducifólia de várzea e caa tinge de várzea relevo plano. 

89 - SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS Tb e Ta A moderado textura indiscriminada. 
fase floresta caducifólia e floresta/cerrado de várzea relevo plano. 

fase complexo de floresta, caatinga e cerrado, todos de várzea, relevo plano. 
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90 - SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS Ta e Tb A moderado textura indiscriminada. 

fase floresta caducifólia e subcaducifó/ia de várzea e caatinga de várzea relevo plano. 

91 - SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS (SOLÓDICOS e NÃO SOLÕDICOS) Ta A moderado 

textura indiscriminada. 

fase floresta caducifólia e subcaducifólia de várzea e caatinga de várzei relevo plano. 

92 - SOLOS ÂLUVIAIS INDISCRIMINADOS A moderado textura indiscriminada. 

fase campo de várzea, cerrado subcaducifólio e floresta subcaducifólia de• várzea relevo 

plano. 

93 - SOLOS LITÕLICOS ALICOS A moderado textura argilosa, siltosa e média. 

fase esrodlda e nifo erodida cerrado subcaducifó/io relevo suave ondulado e ondulado substra-

to siltito e ardósia. 
fase erodida e nao erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado, ondulado e forte 

ondulado substrato siltito. 

fase erodic-ia e no eradida cerrado subcaducifálio e caducifálio e floresta caducifólia/cerra-

do relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato siltito e ardósia. 

fase erodida e ngo erodida cerrado subcaducifólio e caducifólio relevo ondulado e forte on-

dulado substrato siltito. 

fase erodida e n5o erodida cerrado caducifólio e subcaducifólio relevo suave ondulado e on-

dulado substrato siltito e ardósia. 

fase erodida e ná'o erodida cerrado caducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato 
siltito e ardósia. 

94 - SOLOS LITÓLICOS ALICOS A moderado textura média e argilosa. 

fase erodida e nao erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado, ondulado e forte 

ondulado substrato arenito e siltito. 

95 - SOLOS LITÓLICOS ÃLICOS A moderado textura média. 

fase cerrado subcaducifólio relevo ondulado substrato quartzito e siltito. 

96 - SOLOS LITÓLICOS ALICOS A moderado textura arenosa e média. 

fase cerrado subcaducifól/o relevo suave ondulado e ondulado substrato quartzito. 

fase cerrado subcaducifólio relevo ondulado e forte ondulado substrato quartzito e fiito. 

fase erodicla e n5o erodida cerrado caducifólio e subcaducifó lia relevo suave ondulado, on-

dulado e forte ondulado substrato arenito e siltito 

97 - SOLOS LITÓLICOS ÁLICaS A fraco e moderado textura argilosa e média. 

fase erodida e nâo erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado subs-

trato siltito e arenito. 

98 - SOLOS LITÕLICOS ÁLicos A fraco e moderado textura média. 

fase cerradõ subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato arenito e siltito. 

99 - SOLOS LITÕLICOS ÁLICOS e DISTRÓFICOS A moderado textura arenosa e média. 

fase cerrado subcaducifólio relevo ondulado substrato quartzito, filito e xisto. 	- 
fase cerrado subcaducifólio e caducifólio relevo ondulado e forte ondulada substrato quar-

tzito, filito e xisto. 

fase cerrado subcaducifálio e caducifólio, formações rupestres e caatinga hipoxeró fila relevo 

ondulado, forte ondulado e montanhoso substrato quartzito e fiito 
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fase cerrado subcaducifólio e caducifólio e formações rupestres relevo ondulado, forte onciu-

lado e montanhoso substrato quartzito, filito existo. 

fase rochosa cerrado subcaducifá/lo e caducifó/io relevo ondulado e forte ondulado substra-

to quartzito, fiito e xisto. 

100 - SOLOS LITÕLICOS ÁLICOS e EUTRÕFICOSA moderado textura argilosa, siltosa e média. 
fase erodida e nao erodida floresta caducifólia/cerrado e cerrado subcaducifá/io e caducifá-

lia relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato siltito e ardósia. 
fase erodida e ,?ao erodida cerrado subcaducifólio e caducifólio e floresta caducifálialcerra-

do relevo ondulado e forte ondulado substrato siltito e ardósia. 

101 - SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e EUTRÕFICOS A moderado textura arenosa, média e argi-
losa. 
face cerrado caducifólio e caatinga hipoxerá fila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
quartzito, calcário e ardósia. 

102 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS eÁLICOSA moderado textura argilosa, siltosa e média. 
fase rochosa floresta/caatinga e cerrado caducifólio e subcaducifólio relevo ondulado e forte 

ondulado substrato calcário, ardósia e siltito. 

103 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÕFICOS e DISTRÕFICOS A moderado textura média. 
fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito. 

fase floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito. 

104 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado e chernozêmico textura argilosa. 

fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário e ardósia. 

fase floresta/caa tinge relevo ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e si/tifo. 

fase floresta /caatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário e siltito. 

fase flaresta/ceatinga relevo plano, suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e 
si/fito. 

105 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa. 

fase floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado subst rato calcário, ardósia e filito. 

fase floresta/caa tinge relevo ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e siltito. 

fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário. 

fase erodida e nao erodida flaresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu-

lado substrato calcário, ardósia e si/fito. 

fase floresta/caa tinge relevo ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e siltito. 

106 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa, siltosa e média. 
fase erodida e n5o erodida floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu-
lado substrata calcário, ardósia e siltito. 

107 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura média e argilosa. 
fase caatinga hipoxerd fila relevo ondulado e forte ondulado subs trato gnaisse. 

108 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura média. 

fase floresta /caatinga relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito. 
fase caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse. 

fase erodida e nifo erodida caa tinge hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado substrato 

gnaisse. 
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109 - AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS A moderado. 

fase cerrado subcaducifó tio relevo suave ondulado. 

110 - AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS A fraco e moderado. 

fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

111 - AREIAS QUARTZOSAS ÁLiCAS e DISTRÓFICAS A fraco e moderado. 

fase caatinga hipoxerá fila relevo plano e suave ondulado. 
fase cerrado subcaducifô!io relevo plano e suave ondulado. 

fase cerrado caducifólio e floresta caducifó lia/cerrado relevo plano e suave ondulado. 

fase cerrado/caatinga e cerrado caducifólio relevo plano. 

112 - AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco. 

fase caatinga hipoxerá fila relevo plano e suave ondulado. 
fase caatinga hipoxeró fila e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

fase cerrado caducifólio e cerrado /caatinga relevo plano e suave ondulado. 

fase cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado. 

113 - AREIÃS QUARTZOSAS H1DROMÓRFICAS ÁLICAS A moderado. 

fase campo de várzea e floresta perenifália de várzea com buriti relevo plano. 

fase campo de virzea relevo plano. 

114 - AFLORAMENTOSDE ROCHA, 

B - CRITÉRiOS PARA ESTABELECIMENTO E SUBDIVISÃO DAS 
UNiDADES DE SOLOS E FASES EMPREGADAS 

Os critérios adotados para o estabelecimento e subdivisão das unidades de solos estão de 

acordo com as normas usadas pelo SNLCS/EMBRAPA. 

Caráter Mico, distrófico e eutrófico— O termo Mico especifica distinção de "saturação com 

aluminio segundo a relaçao 100.AI +++ +++ /Al + 5 superior a 50%; distróf
. 
 co  especifica distinçao de 

baixa saturação de bases (V < 50%) e de baixa "saturação do alumínio", inferior a 50%; e eutrófico 

especifica distinção de alta saturação de bases (V> 50%). 

Para as distinções é considerada a "saturação com alumínio" e a saturação de bases no ho-

rizonteB (ou no C, quando não existe B), sendo levadas em conta também essas características no 

horizonte A de alguns solos, mormente no caso dos Solos Litôlicos, 

Argila de atividade baixa (Tb) e de atividade alta (Ta) - O conceito de atividade das argilas. 

se  refere à capacidade de permuta de c.ations (valor T) da fração mineral, isto é, deduzida a contribui-

ção da matéria orgânica. Atividade alta expressa valor igual ou superior a 24 rnE/lOOg de argila, e ati-

vidade baixa expressa valor inferior ao citado, após a dedução da contribuição do carbono orgânico. 

Não foi usado este critério de distinção quando a unidade de solos por definição abrange so-

mente solos de argila de atividade alta, ou somente solos de argila de atividade baixa. 

Para as distinções é considerada a atividade das argilas no horizonte B (ou no C. quando não 

existe B), sendo também levado em conta o horizonte A, especialmente no caso dos Solos Litôlicos. 

Mudança textural abrúptica - Característica distintiva de unidades de solo em que há exage-

rado aumento de argila num pequeno intervalo de distância na zona limítrofe do horizonte A - nor-

malmente um A2 - para o horizonte subjacente. 
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O conceito é concordante com o de "abrupt textural change" da Soil Taxonomy (ESTA-
DOS UNIDOS. 1975) e da Legenda do Mapa Mundial de Solos (FAO-UNESCO, 1974). 

Caráter solõdico - O termo solódico especifica distinçodesaturaçocom sódio (100 Na/T) 

entre 6 e 1 5% no horizonte B (ou no C. quando no existe B), de conformidade com o critério da Le-
genda do Mapa Mundial de Solos (FAO-UNESCO, 1974). 

Carbonático - Caráter usado para solos com mais de 5% de CaCO3 equivalente e que nâo 
sejam cálcicos. 

Cámbico - Qualificação usada para unidades de solos cujas características sejam intermediá-
rias para Cambissolo. Essa distinçêo está sendo aplicada a Latossolos. 

Latossólico - Oualificaçá'o utilizada para indicar que a unidade de solo possui características 

intermediárias para Latossolo. Distinção aplicada aos Podzólicos Vermelho-Amarelos. 

TIPOS DE HORIZONTE A 

Critério distintivo de unidades de solo que se refere à natureza e desenvolvimento do hori-
zonte A, exclusive A 2 , tendo sido reconhecidas as seguintes diferenciações: A chernozêmico, A proemi-

nente, A moderado e A fraco. Os três primeiros correspondem, respectiva me nte, aos mollic, umbric e 

ochric epipedons da Soil Taxonomy (ESTADOS UNIDOS, 1975) e aos mollic, umbric e ochric 
horizonsdo Mapa Mundial deSolos (FAQ—UNESCO, 1974). OAfracotambémcorrespondeaoochrjc 

epipedon e ao ochric horizon acima referidos, diferenciando-se do A moderado por apresentar teores 
mais baixos de matéria orgânica e cores mais claras. 

GRUPAMENTOS DE CLASSES DE TEXTURA 

Para efeito de subdivisâ'o de classes de solos de acordo com a textura, foram considerados os 

seguintes grupamentos de classes texturais: 

Textura arenosa - Compreende as classes texturais areia e areia franca; 

Textura média - Compreende composições granulométricas com menos de 35% de argila e 
mais de 15% de areia, excluídas as classes texturais areia e areia franca; 

Textura siltosa - Compreende composições granulométricas com menos de 35% de argila e 
menos de 15% de areia; 

Textura argilosa - Compreende composições granulométricas com 35 a 60% de argila. 

Textura muito argilosa - Composições granulométricas com mais de 60% de argila. 

Quanto à presença de cascalhos, so as seguintes as classes: 

Muito cascalhenta - Quando o solo apresenta cascalhos em percentagens superiores a 50% 
na maioria dos horizontes do perfil. 

Cascalhenta - Quando o solo apresenta cascalhos em percentagens entre 15 e 50% na maio-
ria dos horizontes do perfil. 
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Com cascalho - Quando o solo apresenta cascalhos em percentagens relativamente baixas 

(normalmente entre 8 e 15%) na maioria dos horizontes do perfil. 

Observações: 

a) Para subdividir as classes de solos segundo a textura, conforme especificado antes, consi 

dera-se o teor de argila dos horizontes B e/ou C, levando-se em conta também, a textura do horizon-

te A para algumas classes de solos, como acontece com os Solos Litólicos e outros. 

b) Para as classes de solos com significativa variação textural entre os horizontes ;  foram 

consideradas as texturas dos horizontes superficiais e subsuperficiais, sendo as designações feitas sob 

a forma de fração. Exemplo: textura arenosa/média. 

c) Não foi especificada a textura das classes de solos Vertissolos e Areias Quartzosas, porque 

os mesmos por definição possuem texturas argilosa e arenosa, respectivamente. 

FASES EMPREGADAS 

Segundo o esquema da classificação do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de 

Solos, às unidades de mapeamento constatadas acrescentou-se o critério da fase, cujo objetivo é o de 

fornecer maiores subsídios à interpretação para o uso agrícola dos solos. 
Os fatores levados em consideração para o estabelecimento das fases foram: vegetação, rele-

vo, pedregosidade, rochosidade, concreçôes, erosão e substrato. 

Quanto à vegetação - As fases quanto à vegetação natural visam a fornecer dados principal-

mente relacionados com o maior ou menor grau de umidade de determinada área. Isto porque sabe-se 

que a vegetação natural reflete as condições climáticas de uma área. Nas nossas condições, onde os 

dados climátológicos são escassos, através da vegetação natural ou de seus remanescentes (aspecto 

constatado no campo durante o mapeamento) obtêm-se informações relacionadas com o clima regio-

nal, sobretudo no que diz respeito à umidade e ao período seco. As fases de vegetação empregadas 

estão de acordo com o esquema geral que consta do item referente à vegetação. 

Quanto ao relevo - Foram empregadas fases com objetivo principal de fornecer subsídios 

ao estabelecimento dos graus de limitações com relação ao emprego de irnplementos.agr(colas e à 

susceptibilidade à erosão. As várias fases de relevo empregadas são: plano, suave ondulado, ondulado, 

forte ondulado e montanhoso. 

Quanto à pedregosidade, rochosidade e concreções - Juntamente com o relevo, constituem 

os meios para o estabelecimento dos graus de limitações ao emprego de implementos agrícolas. 

As fases pedregosa e rochosa denominam os solos que apresentam, na parte superficial e, em 

alguns casos, subsuperficial, quantidades significativas de calhaus e matacões, enquanto a fase concre-

cionéria especifica os solos que possuem teor de concreções em torno ou superior a 50%. Deve-se ter 

em mente que tanto a pedregosidade e rochosidade como as concreções, são citadas como fases de 

uma determinada classe de solos, quando ocorrem em quantidade suficiente para dificultar ou consti-

tuir empecilho ao uso de implemeritos agrícolas. As fases pedregosa e rochosa não foram usadas no 

caso dos Solos Litólicos, tendo em vista que os mesmos são normalmente pedregosos e rochosos. 

Quanto ao substrato - O substrato (material subjacente ao solo) foi empregado como fase 

para Solos Litólicos e Cambissolos. 
No caso dos Solos Litólicos (que são rasos ou muito rasos, jovens, ainda com influência do 

material subjacente), a natureza do substrato e seu maior ou menor grau de consolidação, têm influên-

cia principalmente na susceptibilidade à erosão, na profundidade efetiva do solo e no manejo do solo 

(uso de implementos agrícolas), aspectos de grande importáncia para o uso agrícola dos solos. 
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Quanto à erosão - Os dados referentes à eros5o constituem subsídios importahtes na inter-

pretaço pàra uso agrícola dos solos. Assim sendo, a fase erodida visa destacar o avançado grau de 

eros5o existente em determinada classe de solos. 

NOTA - O termo "indiscriminado" substitui indistintamente: caráter eutrófico, distrófico e álico, 

tipos de horizonte A e classes de textura. É utilizado apenas nos casos em que náo se pode precisar a 

ocorrência de um único caráter, tipo ou classe, sendo seu emprego justificável devido ao nível do traba-

lho (Levantamento Exploratório—Reconheçimento) realizado. 

C - DESCRIÇÃO DAS CLASSES DE SOLOS E RESPECTIVOS PERFIS 

1 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 

Compreende solos com horizonte B latossólico, ngo hidromôrficos, de coloraçõo variando 

do vermelho ao amarelo e gamas intermediárias. 

Resumidamente, as principais características do B latossólico são: baixa relação molecular 

SiO1AI 2 0 3  (Ki) na fraço argila, normalmente inferior a 2,0 (raramente atingindo 2,2), que indica o 

alto grau de intemperizaçâo da massa do solo; baixa capacidade de troca de cations (valor T) na fração 

argila, em decorrência do material do solo ser constituído por sesquióxidos, minerais argilosos do 

grupo 1:1 (caulinita), quartzo e Outros minerais altamente resistentes ao intemperismo; minerais 

primários de fácil decomposição ausentes, ou apenas presentes em quantidades muito pequenas; grau 

de estabilidade dos agregados argilosos relativamente alto, sendo estes muito resistentes à dispersão 

total pelos métodos comuns de análises granulométricas, apresentando, conseqüentemente, teores 

baixos ou inexistentes de argila natural (argila dispersa em água) e alto grau de floculaçà'o; predominân-

cia, na terra fina, das frações areia e/ou argila, sendo baixo os teores de silte devido ao avançado grau 

de intemperizaçâo da massa do solo. 
Os perfis destes solos so normalmente muito profundos ou profundos (fig. 42), tendo 

seqüência de horizontes A, B e C, com profundidade A + 6 mais freqüentemente superior a 2 (dois) 

metros e com predominância de transições difusas e graduais entre os subhorizontes; so muito poro-

sos e muito 1 riáveis a friáveis quando úmidos e bem a fortemente drenados. 
Normalmente so muito resistentes à erosão face ao alto grau de estabilidade dos agregados, 

como também à grande porosidade e permeabilidade relativamente rápida. 

Na área mapeada estes solos apresentam A moderado ou fraco, raramente proeminente, com 

espessura variando desde 10 cm até 65 cm, sendo que os mais espessos compreendem, por vezes, 

subhorizontes A 1  e A 3 . Este horizonte contém teor de carbono que varia entre 0,20% e 0,60% no A 

fraco e entre 0,60% e 1.00% noA moderado. 
O horizonte B possui geralmente espessura superior a 1,50 metros e compreende normal-

mente B 1 , B 2  e B 3 . O B. apresenta coloraçáb que varia do vermelho ao amarelo, do matiz 10R ao 

matiz 10YR. com  valor 4 ou 5 e croma de 6 a 8 e tem, caracteristicamente, o aspecto maciço poroso, 

sem delineamentos visíveis que mostrem nitidez nas faces de blocos; Constitui mais uma microestrutu-

ra granular proveniente da agregaç5o de frações finas (pseudopartículas), provavelmente provocada 

pelos oxi-hidratos de ferro livre. 
Os teores de ferro total resultante do ataque sulfúrico, variam de 1,4% a 8,0%, raramente 

ultrapassando um pouco este valor. A relação Ki é baixa, normalmente com valores variando de 

1,1 a 2,2. 
No presente levantamento de solos, esta classe compreende solos Álicos, Distróficos e Eutró-

fcos. As principais características distintivas entre os solos compreendidos nestas três qualificações 

s5o as que se seguem. 

Os Áticos so aqueles que têm saturação com alumínio trocável superior a 50%; so forte-

mente ácidos, de textura mais freqüentemente média, porém apresentando também textura quase 
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arenosa, onde os teores de argila muitas vezes so inferiores a 15%, o que corresponde a uma drena-

gem forte; so menos freqüentes os solos de textura argilosa. Possuem; no horizonte B. saturação de 

bases (V%) baixa a muito baixa, verificando-se que as percentagens inferiores a 12% (variação de 3 a 

11%). normalmente correspondem a saturação com alumínio trocável igual ou superior a 80%, enquan-

to os valores de V de 12% a 29% (variação constatada nos perfis coletados), correspondem a saturação 

com alumínio trocável entre 50 e 80%. 

Dentre os Latossolos mapeados na área, os de caráter álico são os que abrangem as maiores 

extensões; geologicamente, muitas áreas de solos Àlicos se referem ao Cretáceo, tendo como material 

originário arenitosdas Formações Urucuia e Areado; são derivados também de materiais arenosos, 

areno-argilosos ou argilo-arenosos, oriundos de recobrimentos referidos possivelmente ao Terciário ou 

Terciário/Quaternário, sobre rochas de outros períodos geológicos; constatou-se ainda a origem destes 

solos a partir de arenitos e quartzitos do Grupo Macaúbas, referido ao Prá-cambriano A; predomina nas 

áreas destes solos o tipo climático Aw da classificação de Kppen, ocorrendo também o tipo Cwa; 

na classificação bioclimática de Gaussen, corresponde aos tipos 4bTh e 4cTh, com 3 a 6 meses secos 

e índice xerotérmico de 40 a 150; precipitaç6es pluviométricas médias anuais da ordem de 900 a 

1.250 mm; a vegetação é representada por cerrado (fig. 44) nos topos das chapadas, ocorrendo também 

formações de transição, como floresta/cerrado. floresta/caatinga, caatinga/cerrado e formações caracte-

rizadas como campo cerrado e até mesmo, embora raramente, a floresta caducifólia e a caatinga hipo-

xerófila. 

Os t_atossolos Distróficos são aqueles que apresentam, no horizonte B, saturação  de bases 

(V) inferior a 50%, verificando-se que os perfis examinados apresentam variações do valor V entre 20 

e 50%, porém, em alguns subhorizontes, ocorrem percentuais ligeiramente superiores a 50%; são solos 

fortemente ácidos e de textura média ou argilosa; ocupam grandes extensões por toda área mapeada, 

mas o percentual calculado sobre a área total, é bem menor em relação ao dos solos À ilcos; são desen-

volvidos, em grande parte, de recobrirnento de materiais areno-argilosos ou argilo-arenosos, possivel-

mente relacionados com o Terciário ou Terciário/Quaternário. que repousa sobre rochas de outros 

períodos geológicos; são originados também de arenitos das Formações Urucuia e Areado; ocorrem 

sob clima Aw de K&jpen e 4bTh de Gaussen, principalmente, e as precipitações pluviométricas médias 

anuais variam, predominantemente, entre 800 e 1.100 mm, sendo muito reduzidas as áreas com preci-

pitações da ordem de 650 mm, que correspondem ao tipo climático 4aTh de Gaussen; o relevo caracte-

riza-se por uma topografia plana (fig. 43) ou suave ondulada (em algumas áreas há ocorrências de 

murundus); em pequenas áreas ocorrem relevos ondulado e forte ondulado. Quanto à vegetação, verif i-

ca-se que os Latossolos Distróficos oc&rem sob diversas formações vegetais, destacando-se a caatinga 

hipoxerófila, a qual relaciona-se com áreas de recobrimento, situadas nas cotas mais baixas em relação 

às chapadas; ocorrem também floresta caducifólia, cerrado subcaducifólio e formações de transição, 

floresta/caatinga e cerrado/caati nga. 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos Eutróficos são aqueles que apresentam, essencialmente, 

saturação de bases trocáveis (V) acima de 50% no horizonte 8, encontrando-se nos perfis examinados, 

valores de V entre 60% e 90%; a saturação com alumínio trocável é nula ou com valores compreendi-

dos entre O e 15%, notando-se que há relacionamento inverso entre este cation e o valor V, ou seja, 

quanto maior a saturação de bases menor é a saturação com alumínio trocável. Comumente são solos 

rnoderadamente ácidos, mas encontram-se também os fortemente ácidos; são de textura média ou 

argilosa. 

Dentre os Latossolos Vermelho-Amarelos, os de caráter eutrófico são aqueles que abrangem 

as menores extensões na área mapeada. Geologicamente suas áreas relacionam-se principalmente com o 

Pré-cambriano Indiviso, tendo como material de origem gnaisses e granitos, podendo ou não sofrer 

influência de recobrimento pouco espesso de material retrabalhado; em algumas áreas ocorrem cober-

turas mais espessas e, neste caso, o material de orïgem relaciona-se totalmente com o material retraba-

lhado do referido recobrimento, devendo este referir-se ao período compreendido entre o fim do 

Terciário ou início do Quaternário; verificou-se ainda a ocorrência de solos desenvolvidos de sedimen-

tos do Holoceno, em áreas próximas das margens de rios. Estes solos ocorrem sob os tipos climáticos 
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Aw de KVppen e 4bTh de Gaussen, com chuvas médias anuaisda ordem de 800 a 1.000 mm, encon-

trando-se porém áreas com precipitações em torno de 650 mm, correspondendo ao tipo climático 

4aTh de Gaussen. 

Quanto ao uso agrícola dos Latossolos Vermelho-Amarelos de modo geral, verificam-se que 

so solos atualmente aproveitados, em grande parte, com a pecuária extensiva, a qual é realizada preca-

riamente em meio a vegetaço natural, principalmente nas áreas de solos Álicas e Distró ficas. Contudo, 

notou-se também um certo aproveitamento de suas áreas com pastagens plantadas (capim-colonizo) e 

com algumas culturas de algodo quanto o tipo de vegetaçâb primária é de caatinga ou floresta; mais 

recentemente, foram constatadas áreas com reflorestamento com eucalipto. Já os solos Eutróficos so 

melhor aproveitados com agricultura e/ou pastagem; além de serem utilizados com a pecuária extensi-

va na caatinga, verificou-se ainda o seu uso com pastagens plantadas (principalmente com o capim-

colonio) e culturas de algodã'o, milho, mandioca (fig. 45) e feijão, entre outras poucas culturas. 

A principal limitaço agrícola dos Latossolos Vermelho-Amarelos decorre, principalmente, 

da falta d'água, além de problemas concernentes à fertilidade, principalmente nos solos Álicas e Distrá-

ficos. Além de problemas de falta d'água, baixa a muito laixa fertilidade natural e forte acidez, há 

problemas com o alumínio trocável, sobretudo nos solos Álicas, limitando mais fortemente o uso 

destes solos com agricultura, quando nâo se faz a devida correção da toxidez do alumínio através da 

incorporação de calcários. 

Os Latõssolos Vermelho-Amarelos podem ser considerados dos mais importantes na área 

levantada, tendo em vista as grandes extensões por eles ocupadas. Apresentam boas condições físicas, 

praticamente sem problemas de eros5o, que podem ser intensivamente trabalhados com os mais varia-

dos tipos de máquinas agrícolas, face às grandes áreas de relevo propício a tal práticá (relevo plano e 

suave ondulado). Tendo como finalidade a sua utilizaç5o racional com agricultura e pecuária, tais solos 

devem ser devidamente adubados com macro e micronutrientes, bem como corrigidos pela calagem, 

para dimininr a acidez e de substituir, nos solos Álicos, o alumínio trocável do complexo sortivo por 

ions provindos dos adubos e calcários, sendo estes últimos, de preferência, dolomíticos. Tais práticas 

ser5o mais económicas nos solos Eutróficos, por serem solos menos ácidos e com menos baixa fertili-

dade natural. As áreas com relevo mais acidentado devem ser destinadas à preservaçáo de fauna e flora 

existentes, para o controle do meio-ambiente, assim como para um reflorestamento sistematizado 

por meio de essências florestais adaptadas à regiã'o, para fins de controle ambiental ou para fins indus-

triais. 

No presente levantamento, os Latossolos Vermelho-Amarelos foram subdivididos e fasados 

conforme a relaç5o que se segue, tomando-se como critérios de subdivisáb as especificações álicos, 

distrôficos e eutróficos, tipos de horizonte A, classes de textura do horizonte B e fases de vegetaço e 

relevo. 

1.1 - LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO ÂLICOA proeminente e moderado textura argilosa. 

fase floresta subcaducifdlia e caducifólia relevo plano e suave ondulado. 

Isoladamente constituindo a unidade de mapeamento LVaI. 

1.2 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ALI CO A moderado e proeminente textura argilosa. 

fase cerrado subcaducifóllo relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação LVa2. 

1.3 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÂLICO A moderado textura argilosa. 

fase floresta subcaducifólia e caducifólia relevo plano e suave ondulada. 

Isoladamente constituindo a unidade de mapeamento LVa3. 

fase cerrado subcaducifó lia relevo plano. 

39 componente da associaço Ra6. 

fase cerrado subcaducifólío relevo plano e suave ondulado. 
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Fig. 42 

Latossolo Vermelho -Amarelo Álica tex tara 

mddia, mostrando descon tinuidade litológi-

ca do material de origem. Área da associa çb 

LVa7. 

Fig. 43 - Relevo plano e suave ondulado e vegetaçio de caatinga hipoxerá fila, em áreas de Lato ssolo 

Vermelho-Amarelo da associaçio L Va34, na estrada Itamirim—Manga. Município de 
Espinosa. 



Fig. 44 - Cerrado caducifólio no topo da serra do Goru tuba, em área da associaçio L Va30. Municí-

pio de Monte Azul. 

Fig. 45 - Cultura de mandioca em La tosso/o Vermelho-Amarelo Á//co A fraco e moderado textura 

rnddia, nas proximidades de Mira vânia. Área da associa çao L Va2 1. Município de Manga. 



Isoladamente constituindo a unidade LVa4; 29 componente das associaçôes LEa2 e PVdI; 

e 39 componente da associaç5o LEde. 	 - 

fase cerrado subcaducifóbo relevo suave ondulado. 

19 componente da associaçio LVa6 e 29 da assoôiaço Ra4. 

fase cerrado subcaducifólio e campo cerrado relevo plano. 

19 componente da associaçio LVa5.. 

1.4 - LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO A moderado textura argilosa e média. 

fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

Isoladamente constituindo a unidade LVa8 e 19 componente das associaç6es LVa7 e LVa1O. 

fase cerrado subcaducifólio relevo suave onduladá. 

19 componente das associaçôes LVa1 1 • LVa12 e LVd14. 

fase cerrado subcaducifólio e campo cerrado relevo plano. 

Isoladamente constituindo a unidade LVa9. 

fase cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado. 
19 componente da associação LVa13. 

fase erodida e pio erocIiia cerrado subcaducifó tio relevo suave ondulado. 

30 componente da associação Cal. 	. 	•.. 

fase erodida e aio erodida cerrado caducifólio relevo suave ondulado. 

19 componente da associaçio LVa14. 

1.5 -. LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Amoderadà textura média e argilosa. 

fase cerrado subcaducifólio e floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação LVa15. 

fase cerrado subcaducifólio e floresta caducifó lia relevo suave ondulado. 

19 componente da associaçio LVa16. 

fase cerrado caducifó/io e subcaducifótio relevo suave ondulado. 

29 componente da associação Ra2. 	 . 

fase erodida e pio erodída cerrado subcaducifôlio relevo suave ondulado. 

19 componente da associaç5o LVa17. 

fase erodida e nio erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado, ondulado e forte 

õndulado. 	. 	........ 
29 componente da associaçio Ca5 	 - 

1.6 - LATOSSOLO VEFMELHOAMARELOÁLICO A moderado textura média. 

fase cerrado subcaducifólio e floresta caducifólia/cerrado relevo plano e suave ondulado. 

2? componente da associação PE13. . 	. 
fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

19 componente da associaçio LVa18. 

fase cerrado subcaducifólio e caducifólio e floresta caducifólia/cerrado relevo suave ondu-

lado. 	. 	. 	.. 

29 componente da associação Ca4. 

fase cerrado subcaducifólio e caducifólio relevo plano e suave ondulado. 

lsoladamente constituindo a unidade LVa19 e 19 componente da associaçio LVa20. 

fase eroc-jida e nio erodida cerrado caducifólio e subcaducifólio relevo suave ondulado e 

ondulado. 	. 

39 componente da associaçio Ra13. 

13 . - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ALI CO A fraco e moderado textura média. 

fase cerrado subcaducifÓlio relevo plano e suave ondulado. 

i9 componente das associaçôes LVa21 e LVa22 e 29 componente das associações AOal. 

A0a2 e A0a5. 
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fase cerrado subcaducifó/io relevo suave ondulado e ondulado. 

19 componente da associaç5o LVa23. 

fase cerrado caducífôllo e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulada. 

19 componente da associaçffo LVa24 e 29 da associaço A0a6. 

1.8 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÓFICO A moderado textura argi-

los a. 

fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado. 

2? componente da associaço PVd2 e 30  da associação PE4. 

fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

Isoladamente constituindo a unidade LVa25e 19 componente da associação LVa26. 

fase floresta/caatinga relevo suave ondulado. 

19 componente da associação LVa27. 

1.9 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa e DISTRÕFICO A moderado textura média 

e argilosa. 	 1 
fase floresta caducifólia e cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

Isoladamente constituindo a unidade LVa28. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associaç5o LVa29. 

1.10 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁL1CO e DISTRÓFICO A moderado textura média. 

fase cerrado subcaducifó/io e caducifólío e flores ta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

Isoladamente constituindo a unidade LVa30. 

1.11 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ALICO e DISTRÕFICO A fraco e moderado textu-

ra média. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

1? componente da associaç5o LVa33. 

fase caatinga hipoxerá fila relevo plano e suave ondulado com e sem murundus. 

Isoladamente constituindo a unidade LVa34. 

fase caatinga hipoxeró fila e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação LVa32. 

fase cerrado caducifôtio e floresta caducifólia/cerrado relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associaç5o LVa31. 

1.12 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO. ÁLICO e DISTRÓFICO A mode-

rado textura média. 

fase caatinga hipoxerá fila e floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associação LEe7. 

fase caatinga hipoxerô fila e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação LVe2. 

1.13 - LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO DISTRÕFICOA moderado textura argilosa. 

fase floresta caducifó lia relevo ondulado e forte ondulado. 

29 componente da associaç5o PVd3. 

fase floresta caducifólia relevo forte ondulado. 

39 componente da associaç5o PVd4. 

1.14 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO A moderado textura média e argi-

losa. 
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fase caatinga hipoxerô fila relevo plano e suave ondulado. 
30  componente da associaç.o LEe5. 

1.15 - LATOSSOLÕ VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO e DISTRÓFICO A moderado textura 
média e argilosa. 	 - 
fase ceatinga hipoxerá fila relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associaço LVe1. 

1.16 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO e DSTRÓFICO A moderado textura 
média. 	- 
fase caatinga hipoxerá fila relevo plano e suave ondulado. 

3? cómponente da associaçoPE8. 

1.17 - LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO EUTRÓFICO A moderado e proeminente textura 
média. 
fase floresta/caatinga e cerrado/caa tinge relevo plano e suave ondulado. 

3? componente da associação LVa31. 

1.18 - LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO EUTRÕFICO A moderado textura média. 
fase f/oresta/caaringa relevo plano e suave ondulado. 

4? componente da associaç5o LEe2.• 	 - - 
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PERFIL 1 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGiCAS 

Número de campo - 2 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 25108176. 

Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÃLICO A moderado textura argilosa fase 

floresta/caa tinga relevo plano. 
Localização - Lado direito da estrada Águas Vermelhas—Campo Grande, a 16,0 km de Águas Verme-

lhas. Município de Águas Vermelhas. 

Situação e dectividade - Topo plano de elevação suave, com declividade de O a 3%. 

Formação geológica e litologia - Recobrimento do Terciário sobre o Pré-Cambriano. 

Material originário - Material argilo-arenoso. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude— 720 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Transição floresta/caatinga com maracujá (madeira), maçaranduba, catuaba, laran-

jeira e pinta. 

Vegetação primária - Transição floresta/caatinga. 

Uso atual - Não utilizado localmente. Em outras áreas utilizado com pastagem de capim-colonlão. 

A 1 	0-20cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 414. seco) e bruno-escuro (7,5YR 414, úmido); argila 

arenosa; fraca pequena granular; muitos poros pequenos e médios; macio, solto, plástico e 

muito pegajoso; transição gradual e plana. 

A3 	20-37cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 414); argila arenosa; fraca pequena blocos subangula- 

res; muitos poros pequenos; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição 

gradual e plana. 

B1 	37-78cm, bruno-forte (7,5YR 518); argila arenosa com cascalho; fraca pequena a média blocos 

subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, muito friável, 

plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 

B21 78-1 20cm, bruno-forte (7,5YR 516); argila com cascalho; pequena blocos subangulares com as-

pecto maciço poroso 'in situ"; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, 

muito friável; transição difusa e plana. 

B22 120-160cm+, bruno-amarelado (10YR 518); argila arenosa com cascalho; pequena blocos suban-

guiares com aspecto maciço poroso "in situ"; muitos poros muito pequenos e pequenos; li-

• 	geiramente duro, muito friável. 

Raízes - Muitas no A 1 , comuns no A3 e poucas no B. 

Observação - 19 componente de LVa25. 
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ANÁLISES FIICAS E QUIMICAS 
PERFÍL 1 

Arnostradelabor.n° 76.740 a 76.7 414  
• 

Fi.ç..s da amotir. total 
Compoiiço granulorritrica da 

terra Ima Dteie 
Húrizonti • diaperdo com N.OH calgonl Argila Grau %SiIt. 

4Icm 

- dip.ria 

gu, em 
fl.cuIçIo 2 

s rmio 
Prøfandld.da 

cm 

Calhaai 
> 20 mm 

CaacaIho 

20-7 mm 

T.rra 
• 

Areia 
grossa 
7-0,20 

Areia 
fina 

0,20-0,05 

- 
0,05 
0,002 

,irgd. 

- 
% Argila 

Aparente 

-- 

Real 

<2 mm 
mm mm rflfY 

mm - 

A 1  0-20 O 14 96 34 18 7 141 18 56 0,19 

A3  20 - 37 0 4 .96 35 . 	19 5 141 16 60 0,18 

B 1  37-78 O 13 87 30 19 6 45 1 97 0,11 

B 21  78-120 0 15 85 26 la 6 50 O 100 0,08 

B 22  120-3601  O 13 87 29 li 5 49 0 100 0,08 

p14 W2,51 
COmP3mSO COftÍVO 

mEIlOOg 

Montante 

. > 
a 

1
ar 

100 Al E 
a 

Água KCI 1N Ca 
# 

Mg 
+ 

K 
+ 

lIa 
Valor 5 

(toma) AI 
+ 

H 
Valor T 

(nomaf 

S+AI >_ 

A 1  1+,2 3,8 O 6 0,08 0,02 0,7 1,7 6,7 9,1 8. 71 1 

A3  14,3 3,9 O 4 0,04 0,02 0,5 1,4 5,1 7,0 7 713 2 

14,5 13,0 0 	1 0,02 0,02 0,1 1,1 3,6 13,8 2 92 1 

B 21  4,6 14,1 O 3 0,06 0,02 0,14 0,7 2,9 14,0 lO 64 < 	1 

B22 14,4 14,2 0,1 0,01 0,01 0,1 0,6 2,4 3,1 3 86 

Ataque por H 2SO4 	d = 1,47 

e 
lI e 502 S102 Al203 F.20 ar 

Horizonte lor3nicoÍ % M2O5 Fs203 
livri 

Ii 

O 
13 

5i02  Al 20 3  F. 203  1, iO 1  P 201  MnO 
(Ki) (Kr) 

Id 

A 1  1,93 0,21 9 12,7 16,4 14,9 0,45 - - 1,32 1,11 5,25 

A3 	. 1,20 0,15 8 13,1  16,8 4,9 0,137 - - 1,33 1,12 5,38 

8 1  0,72 0,10 7 15,2 20,14 4,2 0,59 - -. 1,27 1,06 5,15 

B 21 
 

0,144 0,08 6 17,2 23,3 6,6 0,65 - - 1,26 1,06 5,53 

a 22  0,34 0,07 5 16,3 21,1 8,0 0,61 - - 1,31 1,06 4,14 

Pa*a saturada Saia Solúveis lextrato 1:51 Contant*th(dricas 
ta l 

Horizonte 
C.E.T 

'' 

_____

Ux*r HCO - 
- Umidade Umidade 

Água 

d nponÇvel 

Equara- 

tentada mmlro  
25 - 

______ 	 ______ ________ _______ 0Ogcj.TÇ. ______ co = o li] alm 15.tm 
máxima umidade 

A 1  < 	1 . 13,8 12,2 15 

A3  < 	1 . 12,4 11,0 15 

B i  < 	1 . 113,0 12,1 16 

821 < 	1 15,14 12,7 • 17 

822 < 	i 14,5 12,0 17 

Madja daa % de argila ito E_(e*dual,i,53) 
Relaç5o textura: ------ 	--- 	1,2 

M3dle das % di srgilC no A 



PERFIL 2— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extta 107 MG (Zona de Itacarnbira). 

Data - 17108177. 

ClassificaçHo - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura argilosa fase 

caa tinga hipoxeró fila relevo plano. 
LocaIizaço - Estrada da Ruralminas que liga Monte Azul à Colônia do JaCba. O perfil localiza-se 

a 74,5km de Monte Azul e 11,6km após o rio Gorutuba. Munic(pio de Monte Azul. 

Situação e declividade - Trincheira em parte plana, com O a 3% de declividade. 

Formação geol6gica e litologia - Recobrimento do Terciáriõ/Quaternário sobre rochas do Pré-Can'i-

briano A (Grupo Bambu()- 

Material originário - Proveniente de material argilo-arenoso do referido recobrimento. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 450 metros. 

Drenagem - Bem acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - No aparente. 

Vegetaç5o local 	Caatinga hipoxerófila arbórea, com muita aroeira e imburana, nffo sendo encon- 

tradas cactáceas. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila arbórea e arbóreo-arbustiva. 

Uso atual - Pastagem artificial em áreas próximas. 

A1 	0-10cm, bruno (1OYR 413, úmido) e bruno-amarelado (1OYR 514, seco); franco arenoso; ligei- 

ramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

B 21  100-130cm. amarelo (IOYR 716, seco pulverizado); franco argilo-arenoso; muito plástico e mui-

to pegajoso. 

B22 160-180cm+, amarelo (10YR 716. seco pulverizado); argila; plástico e pegajoso. 

Observações: 1) Os subhorizontes B21 e 822 foram coletados com trado; 

2) No B23 presença de nódulo de cor vermelha (2,5YR 518); 

3) 10  componente da associação LVa29. 
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ANALISES FIICAS E QUI1VIÍCAS 
PERFIL 2 

AmostradeLabør.n9 77.1700 a 77.1702 

ompotiçiO gr,niilométriCa da 1 	Oernidade 
Horizonte 

Frações da amoitri IOICI terra fina 
Idixperao com F4aOH calgoni Argila Grau de 

9/cm3 
%• 

- dirsa spe 

em água 
tloculã° 

% 

% SitIe 

%ArgiLa 
Terri  

Areia Areia 
Argila 

Simbolo 
Profundidade 

cm 

Calhaus 
>20 mm 

C,cvalho 
20-2 mm 

tina  
2-0,20 
arom a fjna 

0.20-0.05 
0.05- 
0,002 

<0,002 
' Aparente Real a 

<2mm 
mm mm mm 

mm 

A 1  0-I0 O ' 	0 100 43 29 li 17 II 35 0,65 

B 21  100-130 0 1 99 23 27 18 32 O 100 0,56 

622 160-180. O O 100 17 22 1 18 143 0 100 0,142 

pU Cl: 2,51 
Complexo iOsiinO 

MEM 009 
- 

> 1 100 Al4  

Horizonte ga 

• 
E 

$+Al"4  

Agu KCI 1N ' s a Mg K4  Na" 
Valor S 

(someI AI 
H+ Valor T 

Ceoma) 
Q. 

A 1  5,3 14,1 1,2 0,14 0,17 0,01 1,8 D,1i 2,7 	. 4,9 37 IS < 1 

B21  4,6 3,7 0 1 3 0,03 0,01 0,3 2,1 1,3 3.7 8 88 2 

622 L,5 3,6 0,3 0,02 0,01 0,3 3,1 1,5 4,9 6 91 < 	1 

Ataqu. por H 2504 	d 	1,41 

c Si0 2  SuO2 At201 Fe20 3 

Horizonte lorgánicol 
lil 

% Al 203  R203 Fi 10 
lsvrC . 	O 

e -;- 

SiO A1 30 3  F, 20 3  l'i0 2  P1 0,, MnO 
lKiL lKr) 

A 1  0,99 0,11 9 	6,8 5,2 1,3 0,19 2,22 1,92 6,28 

6 21 0,17 0,05 3 	13,5 10,6 2,0 0,36 2,17 1,93 8,32 

.0,15 0,O4 LI 	19,7 114,7 3,1 0,46 2,16 1,91 7,44 

4I 
Pestê saturada Saia solúvei, Ice trato 1:5) 

Conitantes h(dr,caa 

Horizonte ______________  
CEdo 

4+1 	+ - - Âgua Equuva- 
extrato 
- Água 	Ca 

++ 1 	Mg 	K - 
' 

+ 
Na 

- 
Cl - so4= Umidade umidade 

dispon/vel lente de 
mmísoa/cm 

25uC 
% 
- _______ ________ mE/l OOgde T.F. ________ 

________ ______ ; 
O 1/3 cIm l5atm 

mímo umidade 

A 1  <1 • . 7 

821 <1 , 13 

B 22  <1 17 

Midiadax%d.agile noB I+ecluai+s B3) 
RsÍaçSo teatural --------------------------- 

Média da, % de argila no A 



PERFIL 3— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 109 MG (Zona de Itacambira). 
Data - 18108177. 

CIassificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase flo-
resta /caatinga relevo plano. 

LocaIizaço - Serra do Gorutuba, acesso via Fazenda Lagoa Clara e Vereda do Jundiá. Município de 
Monte Azul. 

Situação e declividade - Meia trincheira aberta em subtopo da serra da Gorutuba, com O a 3% de de-
clividade. 

Formaçâo geológica e litologia - Recobrimento do Terciário/Quaternário sobre o Prá-cambriano A. 

Material originário - Material areno-argiloso. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 730 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Nâ'o aparente. 

Vegetaço local - Floresta/caatinga. 

Vegetação primária - Floresta/caatinga. 

Uso atual - Pecuária extensiva. Nas proximidades pastagem artificial. 

A 1 	0-10cm, vermelho-amarelado (SYR 516, úmido) e amarelo-avermelhado (5Y11 616. seco): fran- 

co argilo-arenoso; fraca a moderada muito pequena e pequena blocos subangulares; ligeira-

mente duro a duro, friável a firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

82 	70-1 OOçm. amarelo-avermelhado (5Y R 618, seco pulverizado); franco argiloso-arenoso; plástico 
e pegajoso. 

Observaçóes: 1) Este solo começa a aparecer em cotas de 700 a 730 metros; 

2) Ocorrência de murundus; 

3) O horizonte 8 foi coletado com trado; 

4) Unidade de mapeamento LVa30. 
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PERFiL 3 	
ANÁLISES FIICAS E QUIV11CAS 

Amoftradelabor.n? 77.1706 e 77.1707 

Compoaiçio granulomtrica da 

lior,ronte 
Fraçilen da amoatra total terra fina Denaidode 

51cm3  (diapera5o com NaOH calgon) Argila Grau di Si ,,. 
%..., dpernafi oCU lO........ 

água em 
Terra 

Arma Arma Silte % Argila 

Sfmbolo 
Profundidade Calhau, Ca,cho 

2-020 0.20-0.05 0' 002 
<0.002 Aparente Real 

A 1  0-10 O O 100 19 45 13 23 18 22 0,57 

70-100 O O 100 12 39 15 34 2 91+ 0,44 

- 
p11 W2,51 

Compleno ,ortno - 
mEJiOOg > 1 100 A1+t 

E 
E Hor,zonta a ----- 

+44  

Água KCI ltd Ca Mg' csoma Al H4  

>. S+Al 

A 1  4,6 3,8 o 3 0,12 0,01 0,1+ 1,3 3,2 - 4,9 8 76 1 

B 2  4,8 3,9 O 3 0,05 0,01 0,1+ 1,2 1,1+ 3,0 13 75 1 

Ataque por H 2SO 4 	d = 1,47 

c 5i0 1  SO3 AI O F,203 

Horiuorrt. lorg3nco) 
tI 

% 
Pem - 	3 -- --- 

(Ki) IKrI 
ElO 2  A1 303  F. 2 0 1  TiO2  P 20 MnO 

A 1  1,01 0,12 9 9,5 7,8 2,7 0,28 207 1,70 4,5 

62 0,21 0,05 1+ 13,5  11,2 3,6 0,38 2,05 1,70 4,88 

Paata aaturada Saiu aoI,ivaig fextrato 151 
Conatantei h(dricau 

Ilorizonti 
8 
Z 	________ - - 	 - - 

C.E.do 
extraio Água Ca1' 	 1 	K4 	Na' 

fICO 3  - 
Cl - 

= Umidade Umidade 
Agui 

disPonunel 

Equiva. 

lent, de 
mmhoalcrp 

251C 
% 

mEiiOOguie T.F. 
co 

a 	3 atm i m 
mâxima umidade 

A 1  1 12 

1 11+ 

ReleçEo tentarei: Média dat % da argila no E lexcluxive 531 - 

Média dae % de ergue no A 



PERFIL 4— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo — Amostra extra 106 MG (Zona de Itacambira). 

Data— 17108177. 

Classificaç5o — LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase caa-

tinga hipoxeró fila relevo plano. 

LocaIizaço — Estrada da Ruralminas ligando Monte Azul à Colônia doJaíba. O perfil dista 511,4krn de 

Monte Azul. Munic(pio de Monte Azul. 

Situaço e declividade — Meia trincheira em parte plana, com O a 3% de declividade. 

Formação geológica e litologia — Recobrimenta do Terciá rio/Quaterná rio sobre rochas do Grupo Bam-

bu (. 

Material originário — Material areno-argiloso. 

Relevo local — Plano. 

Relevo regional — Plano com suaves ondulaç5es. 

Altitude — 450 metros. 

Drenagem — Fortemente drenado. 

Pedregosidade — Ausente. 

Erosão — No aparente. 

Vegetação local — Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva. 

Vegetação primária — Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva e arbórea. 

Uso atual — Caatinga hipoxerótila. 

A 1 	0-15cm, bruno-amarelado-escuro (IOYR 414, úmido) e bruno-claro-acinzentado (10YR 613, 

seco); franco arenoso; fraca a moderada pequena blocos subangulares. 

B 	80-110cm, amarelo-avermelhado 17,5YR 616, úmido) e amarelo (10YR 716, seco): franco argi- 

lo-arenoso. 

Observações: 1) O horizonte 8 foi coletado com trado; 

2) O horizonte A compreende A 11 e A l2 ; 
3) Unidade de mapearnento LVa34. 
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PERFIL 1* 	
ANÁLISES FIICAS E QUÍMICAS 

Amostra de labor. n? 77.1698 e  77.1699 
CompouçSo granulomátrica da 

Ht. 
Frsçõea da amostra total 

% 
fina 

AriIa 
Denlidade 

g/cm3 - fdispere3o co.n NaOFl calgonf Grau de %5,115 - - diaperia 

Aua 

" 
•m % ArgiIC 

Símbolo 
Profundidade haui Ca,c&hO T 

Areia 

°co 

Areia Suga 
ila 

<cOO2 Aparente 

- 

0,20-,os mm  
t*eal 

 

A 1  0-15 O O 100 43 39 6 la 8 33 0 1 50 

B 80-110 O O iDO 31 37 12 20 1* 80 o,6o 

pH 11:2,51 
Complico aoztieo 

mEllOOg 

- 
- 

- 

> .2 100A1444  - 
Horizonte 

Água KCI11N1 Ca Mg 4  Í( Na4 Al+*# 
S+Al4°4 

laomal 

A 1  5,1 +,0 0,9 0,3 0,12 0,01 1,3 o,4 2,3 4,0 33 24 < 	1 

14,5 3,7 - O 	2 0,03 0,01 0,2 1,5 1,0 27 7 88 2 

Ataquppoill 1SO4 	dm1,41 

C 
P1 C 5IO 2  5103 AI O p2Q3 

H0r41001 targénucol 
2 0 3 F0203 

linre 
- 

Si02  A1 3 03  f.3 03  TiO3  P0, MnO 

A 1  0,80 0,09 9 14,6 3,6 1,1 0,16 2,17 1,82 5,1* 

B 0,18 0,01* 5 9,0 7,0 1,7 0,29 2,19 1,89 6,46 

Pa,ta aaturada Saia aoIiveia Ice trato 1:5) Coni*antea h(dricas 

Horizonte Z 	. - 
C,E.do 
Satr$tO Agus Ca'"' 	M'' 	K 	Na4 

HCO3 
Cl - 5 

- 
Umidade 

1 

Umidade 1 
Agi.ia 

diaponicel 

Equiva- 

lentede 
mmhoa/cm 

25°C 
% 	________ 	 ________ 

mEIlQOg de TF. 	- co e 	3 */3 a*m j5,tm 
máxima umidade 

A 1  <1 - 6 
B <1 9 

Média daa % de irqifa no B lexcluala. 3) 
NéIaç&o tixtural: ------------- 

Média dag % da erqila no A 



PERFIL 5— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÔGICAS 

Número de campo - 20 MG (Zona de Itacarnbira). 

Data-23/10/77. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase cerra-

do subcaducifólio relevo suave ondulado. 
Localização - Lado esquerdo da estrada Francisco Sã—Grão Mogol, a 11.0 km de Francisco de Sã. 

Município de Grão Mogol. 

Situação e declividade - Topo de chapada, com O a 3% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Recobrimento do Terciário sobre o Pré-cambriano A. 

Material originário - Material areno-argiloso. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 1.020 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Nula a laminar ligeira. 

Vegetação local - Cerrado subcaducifólio com pau-terra, barbatimão, cagaiteira e gonçalo. 

Vegetação primária - Cerrado su bcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva e reflorestamento com eucalipto. 

A1 	0-27cm, bruno-amarelado-escuro (IOVR 414, úmido) e bruno-amarelado (10YR 516, seco); 

franco argilo-arenoso; fraca muito pequena e pequena blocos subangulares; poucos poros 

médios e grandes, muitos pequenos e pequenos; ligeiramente duro, muito friável, plástico 

e pegajoso; transição gradual e plana. 

A3 	27-61cm, vermelho-amarelado (5YR 416, úmido) e bruno-forte (7,5YR 516, seco); franco argi- 

lo-arenoso; fraca pequena blocos subangulares; poucos poros médios e grandes, muitos pe-

quenos e muito pequenos; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição 

difusa e plana. 

B I 	61-84cm, vermelho-amarelado (5YR 616, úmido); frano argilo-arenoso; fraca pequena blocos 

subangulares; poucos poros médios e muitos muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, 

muito friável, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 

B 2 	84-128cm, vermelho-amarelado (5YR 518); franco argilo-arenoso; fraca pequena blocos suban- 

guIares; poucos poros médios, muitos muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, 

- 	muito friável, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 

B 3 	128-180cm+, vermelho-amarelado (5YR 518); franco argilo-arenoso; fraca pequena blocos 

subangulares; poucos poros médios, muitos muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, 

muito friável, plástico e pegajoso. 

Raízes - Muitas no A1 e A3, poucas no B1 e B2, raras no 83. 

Observaçães: 1) Ocorrem no horizonte B3 concreçôes ferruginosas, calhaus e mataç6es de quartzo e 

pedaços de rochas (quartzito semi-intemperizado); 

2) 19 componente de LVa7. 
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PERFIL 5 	
ANÁLISES FI'SICAS £ Q+J1hIICAS 

Amostra de labor. n9 77.21+91 a 77.2495 

Horionce 
Fr,çô, da amosira Sotal 

Compoiiço granulométrica da 

, 	fjfl, DenCidade 

% (di*persAo com NaOH calonI Argda Grau de % SiIt* 
51cm3 

éue em 
- 
% Ar+IIC 

-- 
E 	5 

Slmbolo 
Profundidade Calhaui C,açalho Terra  

Aa.i 
grossa 

Areia 
fina 

Silte 
0,05- 

Argda 
<0002 Aparente Real 

cm > 20 mm 20-2 mm 
<  2mm 

2-0.20 
mm 

0,20-0,05 
mm 

0,00 2 
mm - 

A 1  0-27 O 3 97 31 26 14 29 9 69 0,48 

A3  27-61 O 4 96 28 25 14 33 14 58 0,42 

61-84 0 5 95 26 26 16 32 15 53 0,50 

B 2  84-128 O 10 90 21 28 16 35 3 77 0,46 

8 3  128-180 O 28 72 26 25 15 31+ 0 100 0,41+ 

pH 11;2,51 
Compiecosortivo 

mEllOO•g 1 
Horizonte 

M44  

Aaua KCI 1N ++ 
Cc 

4+ M. + 
K 

4 
Na 

ValorS 
Al°  

+ 
II 

VelorT ' >. 5+Al 

(somai (soma) 

A 1  4,1+ 3,9 O 	1+ 0,11 0,04 0,6 1,6 3,9 6,1 10 73 1 

A3  4,1+ 4,1 O 2 0,04 0,05 0,3 1,1 2,7 4,1 7 79 1 

B 1  4,9 4,2 O 2 0,02 0,03 0,3 0,7 1,5 2,5 12 70 1 

8 2 5,2 4,4 0 	1 0,02 0,04 0,2 0,3 1,8 2,3 9 60 

B 3  5,1 4,8 O 	1 0,03 0,05 0,2 0,1 1,2 1.5 13 33. 1 

Ataque por I+ 2 SO 4 	d = 1,47 

-c 
N c 

% 5o Si0 A1303 Fe03 

Horizonte 1orgãnicoi 
% R203 

- 
fe303 

huri 
 % a0 N - A0 3  

Si0 2  Al 20 3  Fe O TO P 30 
5 MaO  

4K.) (Kr) 
Id 

A 1  1,28 0,10 13 8,2 10,1 8,8 0,33 1,38 0,89 1,80 

A3  0,73 0,08 9 	8,9 12,0 8,1 0,36 1,26 0,88 2,32 

81 0,49 0,05 lo 8,8 12,1 8,3 0,35 1,21+ 0,83 2,29 

B 2  0,36 0,01+ 9 	8,3 12,7 8,5 0,33 1,11 0,78 2,31+ 

B 3  0,26 0,01+ 7 	8,3 12,9 10,2 0,38 1,09 0,73 1,98 

Paita laturada Sai, SolúveiS len trato 1 	I 
Conseantec hdrlcas 

+ 

Horizonte 1 	• C.E. do - - 
HCO - 

- - Agua - Equiva 

mmhos)cm 
eafrCIo Áaua Cc 

Í Mg
4 	K 4 	Na 

CO = 
CI - 

- 
S0- Umidade 

113 acm 

Llmidada 

15 atm 
da ponível lente de 

- 25°C - mEJ1009deT.F. 
- 

a mdaima umid ade 

A 1  1 13,3 10,1+ 14 

1 13,1 10,6 15 A 3  

B 1  1 12,8 10,1 15 

82 2 11,9 9,7 11+ 

8 3  3 13,0 10,2 15 

Média das %de argila 
Relsç5o t,xtur,I- 	

noS feaclu,ive 53+
------------------------  - 
Média iaa % de argili no A 



PERFIL 6— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 103 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 14108177. 

CIassificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase cerra-

do subcaducifólio relevo plano. 
Localização - Estrada Espinosa—Mamonas—serra Central. Localizado na serra Central, a 13.5 krn de 

Mamonas. Munic(pio de Monte Azul. 

Situaço e deckvidade - Topo da serra Central, com O a 3% de declividade. 

Formação geolõgica e litologia - Recobrimento do Terciário sobre o Pré-cambriano A. 

Material originário - Material areno-argiloso. 

Relevo local - Piano de topo de serra. 

Relevo regional - Plano com ligeiros declives. 

Altitude - 1.000 metros. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Pedregosidade - Nas proximidades alguns afloramentos de arenitos e quartzitos. 

Erosão - Laminar ligeira e em sulcos nas partes com ligeiros declives. 

Vegetação local - Cerrado subcaducifólio arbustivo com gro-de-gaIo, bolinha, mangaba, pequizeiro e 

palmeira acaule, entre outras espácies. 

Vegetaço primária - Cerrado subcaducifólio; em alguns pontos constitui mais um campo cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

A 	0-15cm, areia franca. 

B2 	70-1 20cm, franco arenoso. 

B3 	150-200cm. areia franca. 

Observaçôes: 1) Os horizontes B2 e B3 foram coletados com trado; 

2) 19 componente de LVa21. 
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PERFIL 6 	
ANÁLISES FISICAS E QUIIICAS 

Amostra de labor. fl9 77.1693 a 77.1695 
Compo,içãi, graouIoitr1Ca da 

On5Idd 
Horizonte 

Fraç6ei da amostra total fj 
glcm - diupers2o com NaOH calgonl Aretla Grau de SI %- dopersa 

em água 
rioculação 

% Argila 
- - a' 2 

O 
Areia Areia SiIt 

srmbolo 
em 

fina 
02'O5 

<o002 Apaente Real 

- 2 mm 
mm mm mm 

mm 

A 	0-15 O 2 98 42 43 4 li 6 15 0,36 

70-120 O 6 94 36 44 6 14 7 50 0,143 

B 3 	150 -200 O 14 86 50 36 1 13 9 31 0.08 

H II 251 
Cumpleno lorfinO 

mEllOOg 

- - 

Horizonte  
100 AI444  

r,O 
> 

+44 
5#Al 

go 

Agua 	KCI 1H C, Mg 4 - K 4  Na 	1 somaI Al 4  H 4  
Valor T 

morna 

A 	14,9 Ig,Q 0,1 0,06 0,01 0,2 0,9 3,2 4,3 5 82 1 

B 2 	5,2 4,1 0,1 0,01 0,01 0,1 0,7 2,5 3,3 3 88 1 

B 3 	.5,6 4,2 0,1 . 0,01 0,02 0,1 0,4 1,4 1,9 5 80 	. < 	1 

Ataque por H 2 504 	d = 1,41  

Si0 2   SiO AI03 Fe103 

Horizonte 	(orgânico4 
N 

T3 -A•;-; livro 
-  ;--- 

SiO Al 2 0 3  F. 1O 
- 

TiO 2  F20  MnO 
(Kil CKr-I 

A 	0,70 0,08 9 	4,2 5,0 3,7 0,19 1,43 0,97 2,12 

B 2 	0,36 0,05 7 	5,3 6,1 4,6 0,23 1,48 1,01 2,08 

B 3 	0,17 0,03 6 	5,1'  6,3 7,1 0,23 1,46 0,85 1,39 

• 0 

Pa,te aa*urgdg Saia salúnei, l4utreto 1 
Constante, h(árscae 

Horizonte 	Z 

si-  C.E. do s 
Água 	Ca 

+ 	+ 
Na 

- 
Cl- SOÇ t7r:;dada 

Água 

daponnr:l 

Equina- 

mm 
::/100eda.F. 

CO3 

A 	<1 6 

B2 	<1 5 

B 3 	1 1' 

Mádi, dan % de argila no 6 (eaclueiae 531 
Relaçâo teetural: -------------- ---- - 

MddiC dae % de argila no A 



PERFIL 7— DESCRIÇÃOGERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARC1AIS) 

Número de campo - Amostra extra 142 MG (Zona do Alto Médio So Francisco). 

Data - 06109178. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase cerra 

do subcaducifóio relevo plano. 
LocaIizaço - Margem direita da estrada Montalvânia—Bras(lia (DF), distante 114,0 krn da primeira e 

7,5km antes de Lagoa da Pedra. Munictpio de Januária. 

Situaçâo e declividade - Coleta com trado em área de superf(cie tabular, com O a 2% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Recobrimento do Terciário sobre o Cretáceo (arenitos). 

Material originário - Material areno-argiloso. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 830 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Eros5o - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Cerrado subcaducifólio. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

A 	0-1 5cm. bruno-avermelhado (5VR 413, úmido) e bruno (7,5YR 514, seco); franco argilo-areno- 

so; fraca pequena blocos subangulares e fraca média granular; ligeiramente plástico e ligeira-

mente pegajoso. 

B22 90-140cm+, vermelho (2,5YR 416, úmido) e vermelho (2.5YR 514, seco); franco argilo-arenoso; 

plástico e pegaj 050. 

Observação - Unidade de mapeamento LVa9. 
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ANÁLISES FIICAS E QUJIICAS 
PERFIL 7 

Amostradelabor.n? 78.1537 e 78.1538 

FraçSe, da gmoatri total 
Coinpossçlo granulomdlriCi da 

terra fina Cenodade 
- 

Idi.pr*50 com NaOH calgonl Argila Griu di g/cm 3  - 
% - dispersa 

em ãgua 
tIoculaçSo 

%SiIt* 

	

' 	.2 

	

o 	- Terri 
Areia Areia 5Ite Argika % Argila 

Símbolo 
PrfundidCda 

cm 

CaIh&,at 
>2Omm 

Cascalho 
20-2mm 

grossa 
2-0,70 

mm 

tinI 

0,20-0,05 
mm 

0.05 
0,002 

<(0O2 
' 

mm 
 

Aprense RIal 

A 0-15 O O 100 32 39 8 21 9 57 0,38 

822 $0_140+ O 0 IDO 25 35 8 32 O IDO 0,25 

pu 11:2.51 
Cjmpleao sOrtico 

mE/lOOg 1  IDO AI 404  

Hcxizonte  

Água 4(Cl 1N C.4  Mg K 4  
+ 

Na 
ValorS 

somaI AI 0  H0 
vglcarT 

somaI ' 

A 5,1 11,0 0 	1 0,03 0,02 0,2 1,0 18 3,0 7 83 1 

8 22 5,5 11,4 O 	1 0,01 0,02 0,1 0,4 0,8 1,3 8 80 < 	1 

Ataque por HSO 4 	d = 1,47 

O c Sr0 1  SO2 Al2O5 F.203 

Horizonte Iorgfnicol 
N 

% A0 RO  
- 
F.2O 

Iivrg 
N - 

11(11 lKrl 5c 
5i02  Al 20 3  Fi gO s  TOg  P20 5  MnO Lu 

A 0,69 0,08 9 8,3 8,5 2,7 0,48 1,66 1,38 11,93 

822 0,18 0,04 5 12,0 10,9 5,3 0,70 1,87 1,43 3,23 

Pisti saturada Sais ,oluxeia lextrato 1:51 
Conitante. h(dncas 

Horizonte 1 	_________  
C.E.do 1 	 - - - - 
extrato Agu Ca'4  1 	ME" 	K+ 	Na4 

Fico3 - 
- so = Umidade Umidade 

Âga 

dapon(uel 

 Equíva-

lente da 

- 
mmhoa(cm 

25°C 
% 
- 

1 
mEIlOOgdeT.F. 	a 

CO. a  ll3atm l5etm 
m áxima umidade 

A 1 ••  9 

B 22  2 . 12 

Mddia dae % di argila no E 	Lr!!_ - 
RelaçEo tsxturlI ------ 

Mddia das % de irgili no A 



PERFIL 8— DESCRIÇÃO  GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 30 MG (Zona do Alto S5o Francisco). 

Data - 23108177. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura média fase cerra 

do subcaducifólio relevo plano. 

Localização - Lado direito da estrada que parte da antiga estrada Pirapora—Corinto, em direço ao rio 

Sáo Francisco, a 6,0km daquela. Munic(pio de Pirapora. 

Situaç5o e dàctividade - Topo plano com declividade de O a 3%. 

Formaç5o geolõgica e litologia - Recobrimento do Terciário/Quaternário sobre o Pré-cambriano A. 

Material originário - Material areno-argiloso. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 

Altitude - 820 metros. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Eroso - Laminar ligeira. 

Vegetaço local - Cerrado subcaducifólio, com umburuçu, pau-terra, jatobá, barbatimo e capito. 

Vegetação primária - Cerrado su bcaducifól io. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

A 	0-20cm, franco arenoso. 

B 	1 80-220cm+, franco arenoso. 

Observação - Unidade de mapeamento LVa19. 

90 



ANALISES FÍSICAS E QUI),I4CAS 
PERFIL 8 

Amostra delabor.n? 77.2149 e 77.2150 

Composuçio 9,nuÍométricl da 

Hop.zonta 
Fraçaa da amostra toSsi terra fina 0endade 

glcm 0 % Idispersia com N0QU calgoni Argila Grau de &lta 

á9UC em 
iieperaaii0g0 

- O 

2 	o 
Twrre 

Arma Arma Silte 
ArgIa 

%Argila 

Sinibolo 
Prolundidade 

cm 

Calhaue 
> 20 mm 

Cascalho 
20-2 mm 

grossa 
2-0.20 

fina 
0,20-0,05 

O Cl- 
0002 

<0,002 Aparente Real 

2.nm 
mm mm mm 

rim 

A 0-20 O 0 IDO 13 38 6 13 8 38 0,146 

B 18D-220 O O 100 38 39 6 17 O 100 0,35 

H 11251 
- 	 Compleaosortioo 

mE10Og +.+ 

Horizonte . 
> 

100AI = 
E 

Água KCÍ 1N C,h Mg 4  l( Na4 
S 

a) AI 444  H4  
1 	T 

on,) 

4+. 
S#Al 

A 4,5 14,0 O 2 0,26 0,07 0,5 0,6 2,7 3,8 14 53 < 	1 

B 5,0 14,5 O 	I 0,02 0,02 0,1 0,2 1,0 1,3 8 67 < 	1 

Atagua por h150 	 d = 1,4 

- 
% Si0 2  SiO, AI O 

_..,22 
F130g 

Horuaorite )org3nico) 
Pá 
% 

- Al203 
-- 

1rlt 

11w. o 
Ig F.203 

510 2  Al 2 0 5  F. 303  TiO 5  1'0 3  MnO LU 

A , 0,66 - 0 9 06 11 14,3 14,8 1,9 0,1414 1,52 1,22 3,96 

8 0,17 0,03 6 6,1 6,9 2,14 0,63 1,50 1,23 14,50 

Pasta SaturSdS - 	 $ie ,oluiveis lestrato 1:51 
Constantes hudruca, 

8 C.E. cio 
Ca4'  

HCO 1  - Umiddd5 
Água Equ,vs• 

•etrato Atua Mg14 	K4 	Na4 = Cl - - SO4 Umidade 
chsponrvel lent, de 

• 
mmhoa/cm 

25°C 
% 

1 mEIlOOgdeTF. 	• 3 ij 	i is 	irn 
máxima umidade 

A 1 . 

8 2 6 

Média da, % deila noS )tçcIusixe B31 arg 
Ralaçio tentuincil: ----------------- 

Média daI % de argila no A 



PERFIL 9 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 108 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 18108177. 

Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa A moderado textura média fase cerra-
do caducifólio relevo plano. 

Localização - Serra do Gorutuba, acesso via Fazenda Lagoa Clara e Vereda do Jundiá. Município de 

Monte Azul. 

Sitiiição e declividade - Meia trincheira no topo da serra do Gorutuba, com O a 3% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Recobrimento do TerciárinlQuaternário iobre o Pré-cambriano A. 

Material originário - Material areno-argiloso. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 780 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Fedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Cerrado caducifólio arbustivo. 

Vegetação primária - Cerrado caducifólio e subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuárja extensiva no cerrado. 

A1 	0-10cm, bruno-avermeFhado (5YR 5/4, úmido) e vermelho-amarelado 5YR 518, seco); franco 

arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, no plástico 

e ligeiramente pegajoso. 

62 	20-40cm, vermelho-amarelado (5YR 516); franco argilo-arenoso; fraca pequena e média blocos 

subangulares; duro, friável, ligeiramente plástico e pegajoso. 

B 2 	50-100cm+, amarelo-avermelhado (5YR 618, seco pulverizado); franco argilo-arenoso; plástico e 

pega joso. 

Observações: 1) O subhorizonte B1 oferece resistência à batida do martelo e aparenta ser coeso; 

2) O cerrado, em sua maioria, apresentava-se desprovido de folhas; 

3) Unidade de mapeamento LVa30. 
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- ANÁLISES FISICAS E QUI1tIICAS 
PERFIL 9 	 - 

Amostradelabor.n9 77.1703 a 77.1705 	 ' 
Compotiçio granulométrici da 

Horizonte 
Fraç8et de emoura total terra fina Densidade - - 

%- -- lditper,do com l'laOH calgonf Argila Grau de Silio  - 
diiperta 

água em 
flaculaç50 

O 
O 	2 Terra 

Areia Areia Silte 
Argila 

% Argila 
- - 

Srmbolo 
Profundidade 

cm 

C.lhaua 
> 20 mm 

Caxcalho 
20-2 mm 

fina 
groste 
7-0.20 

fina 
0,20-0.05 

O 05- 
0002 

<0.002 . Aparente Real 

2mm 
mn mm mm 

mm 

A 1  0-10 O 0 100 17 - 51 114 is 14 22 -d,i 
20-140 O O 100 17 147 14 22 20 9 0,64 

B 2  50100+ O 1 99 10 141 17 32 2 94 0,53 

1 2,51 
Complexo tortiro  

mE/lOOg > 1 
HorizontC ' , 	a 

100AI 

Agu. KCIIN C. Mg 

--- --- 

I( Ni4 Isonral Ai H4 :aT 

$#Al 

A 1  5,4 14,1 0,6 0,09 0,01 0,7 0,5 1,8 3,0 23 42 < 	1 

8 1  5,0 3,9 0,2 0,06 0,01 0,3 0,9 1,5 2,7 11 75 2 

8 2 5,1 4,0 0,3 0,05 0,01 0,4 0,8 1,1 2,3 17 67 1 

Ataqul por 1-1 3504 	d = 1,41  

c Si0 2  SiO AI O Fe203 

Horizonte Iorggnrcof 
N •--.' !_.! 

Fa203 
livre 2 O - 

(l• dr? 
Si0 8  AI 20 F1 20 3  Ti0 2  0 20 5 MnO Lu 

A 1  0,61 0,08 8 7,14 6,2 2,0 0,18 2,03 1,68 4,87 

Bi 0,39 0,07 6 9,7 7,8 2,7 0,25 - 2,11 1,73 

82 0,18 0,04 5 13,3 10,9 3,4 0,33 2,07 1,73 5,03 

P,,r, ,aturada Sai, tolúvei, lextrato 1:51 
Coriatantes h(dricau 

HorizontC Z 

C,E.do 
extrato Ag, a Ce44  Mg 	K4 	

[ 	
Na' 

HCO 3  - 
Cl - so Umidade Umidade 

Equma. 

 

Água 

ditponsv& lente de 
mmho,/cm 

25°C 
% 

mE/lOOg deT.F. ____ 1 
CO atm etm  

mfxima umidade 

A 1  <1 

<1 11 

82 <1 13 

Mddi dat %de .rgile no E lexclueive 531 
Releç4o textural: --- -- ---- --- ------------ 

Mádi dat % de argila no A 



PERFIL 10— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 13 MG (Zona do Alto So Francisco). 
Data - 24108177. 

CIassificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco textura média fase cerrado 
subcaducifólio relevo suave ondulado. 

LocaIizaço - Fazenda Viveiro (atualmente UNIAGRO). a 16.01‹m de Pirapora.Munic(pio de Pirapora. 

Situaçio e declividade - Terço superior de encosta muito suave, com declividade de 3 a 8%. 

Formaçio geológica e litologia - Material areno-argiloso do Terciário/Quaternário. 

Material originário - Material areno-argiloso. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 500 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosio - Laminar ligeira. 

Vegetaçio local - Cerrado subcaducifôlio constitu(do principalmente de pau-terra, umburuçu, can-

deias, craibeira e pequizeiro; substrato de capim-barba-de-bode, entre outras espécies. 

Vegetaçio primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

A1 	0-25cm, vermelh o-ama re lado (5VR 418, úmido) e vermelho-amarelado (5YR 518, seco); franco 

argilo-arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e 

pequenos; duro, muito friável, plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

A3 	25-62cm, vermelho (2,5YR 518); franco argilo-arenoso; fraca pequena e média blocos subangu- 

lares; muitos poros muito pequenos e pequenos; duro, muito friável, plástico e pegajoso; 
transiçffo difusa e plana. 

B 1 	62-120cm, vermelho (2,5YR 418); franco argilo-arenoso; pequena blocos subangulares com as- 

pecto de maciço poroso pouco. coeso "in situ"; poros comuns médios e poucos grandes; 

ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transiç5o difusa e plana. 

B2 	1 20-200cm+, vermelho (1013 418); argila arenosa; pequena blocos subangulares com aspecto de 

maciço poroso pouco coeso "in situ"; poros comuns médios e raros grandes; ligeiramente 

duro, muito friável, plástico e pegajoso. 

Ralzes - Poucas no A1 e A3, raras no B1 e 13 2. 
Observaçio - Unidade de mapeamento LVa19. 
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PERFiL 10 	
ANÁLISES FIICAS E QUI.iICAS 

Am,»trdeIabor,i9 77.2135 a 77.2138 

Compcaiça granulomdtrica da 

Horizon,. 
Fraç&m da amolara total a Den,idade 

% ldiiprso com NaOl't calgon) Argila o' 	da g/crn 3  - 
dopersa 

em 
tIul,o 

%sIlle 
 ---' 2 - a 

- 

Stmbolo 
Proturdidade 

cm 

Callsau, 
> 70 mm 

CaUcblho 

20-2 mm 

Tirra 
Arg

u  o 
2-0,20 

A
a 

reja 
fora 

0.20-0,05 

Sdts 
0,05- 
0,002 

A 	Ia sg 
<0,007 

ágUa 

'' 

% Argila 

Aparent. 14,aI 

2mm 
mm mm mm - - 

A 1  0-25 O O 100 41 25 8 26 18 31 0,31 

A3  25-62 O O 100 36 25 10 29 15 49 0,34 

62-120 O O 100 31 24 11 34 O 100 0,32 

B2 
 

120-2004 O O 100 29 23 lO 38 O 100 0,26 

pH fl 25) 
Compleao sortivo 

mEllOOg 

- 

Horizonta 
100 A1 4  

1 

Água KCI IN Ca '"'  Mg 

------ 

+ 
K Na' 

Valor S 

Cuoma) Al44  H4  
Valor T 

(soma) 

5 + AI 

2 a 

A 1  5,0 4,1 O 7 0,31+ 0,02 1,1 0,8 1,8 3,7 30 42 1 

A 3  14,7 14,0 O 5 0,16 0,02 0,7 1,1 1.6 3,4 21 61 < 	1 

' I 4,1 O 	14 0,09 0,02 0,5 1,0 1,5 3,0 17 67 < 	1 

62 5,2 14,1 O 4 0,09 0,02 0,5 1,0 A,5 3,0 17 67 < 	1 

Ataque por H 2 SO 4 	cl = 1,47 

c 
N C $02 Si02 Al202 F.203 

Horizonte (orginicol A 
• 

livre O 
o 

Si0 Al 20 2  Fe
2  O2 

TIO 2  P 2  O 5  MnO ai 

A 1  0,55 0,06 9 10,0 9,5 3,1 0,48 1,79 1,148 4,80 

A 3  0,43 0,06 7  12,1 11,0 3,9 0,52 1,87 1,52 14,142 

i 0,25 0,04 6 13,6 '12,2 4,1 0,61 1,90 1,56 4,66 

B 2 
0,21 0,014 5  114,8 13,3 4,7 0,61 1,89 1,54 14,43 

Pa,t.a.turida Saca aolúy,ia lis.treto 1:51 Conscant,, hídricas 
+ 

oçirQncC Z 
C.E.do 
catrato Agra 1 	Mg4'  

HCO 2 - - Umidade 
- 
Umidade 

Á gua 

duaponíoal 
- Equisa- 

lente de 

- 
mhoslcm m 

75°C mEIlOOgdeT.F.______ 
CO 1/3atm lSatm 

máainra umIdade 

A 1  1 9 

1 10 A3  

Bi 1 12 

62 1 12 

Media 	 noS Ce,Clu,iva BjI das % de argila 
Relaçao taatural ------«-'--- ------------- 1 • 3 

Mádia das % de argila no A 



PERFIL 11 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 15 MG (Zona de Montes Claros). 
Data - 28108177. 
Classificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ALICO A fraco textura média fase cerrado 

subcaducifólio relevo suave ondulado. 

Localização - Lado direito da estrada Coração de Jesus—Brasília de Minas, a 8,0 km de Coraço de 
Jesus. Município de Coração de Jesus. 

Situação e declividade - Terço interior de encosta suave, com 3 a 8% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Cretáceo. Formação Areado. Arenitos. 

Material originário - Proveniente da alteraç5o de arenitos. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado: 

Altitude - 850 metros. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 	 - 

Eros5o - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Cerrado subcaducjfôlio com pau-terra, umburuçu, gonçalo, etc. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

A 1 	0-32cm, bruno-forte (7,5YR 516, úmido) e amarelo-avermelhado (7,5YR 814, seco) areia 

tranca; gr5os simples; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos e poucos médios; 

solto, solto, no plástico e náo pegajoso; transição gradual e plana. 

B 1 	32.95cm, vermelho-amarelado (5YR 516); areia franca; gros simples; muitos poros muito - 
pequenos e comuns pequenos; solto; solto, náo plástico e no pegajoso; transiço difusa e 
plana. 

6 21 95-163cm, amarelo-avermelhado (5YR 618); franco arenoso; gr5os simples; muitos poros muito 

pequenos e comuns pequenos; solto, solto, no plástico e no pegajoso; transição difusa e 
plana. 

6 22  163-200cm+, vermelho-amarelado (5YR 518); franco arenoso; grãos simples, muitos poros 

muito pequenos e comuns pequenos, solto, solto, n5o plástico e náo pegajoso. 

Raizes - Comuns no A 1 , poucas no B 1  e B 21 , raras no B 22 . 

Observação - 29 componente da associaçá'o  A0a5. 
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ANALISES FIICAS E QUI)iICAS 
PERFIL li 

Amoatradelabor.n? 	77.2144 a 77.2147 

Fraçai da amo,tra tofal 
Composiç3o granulomátrica da 

terrC fina Denuidade 
Huritonfa 

di.per.iO com NaOH calgon) Argila Grau de 
Iam 3  - 

- du.peraa 
em água 

nocul& 
% Silte 

o 	5 

Caacalh'o Te,,. 
Areia Areia e % Argila 

Slmbolo 
Profundidade 

cm 

Calhaut 
> 20mm 2D-2mm 

grossa  
2-0.20 

• 
0,20-0,05 

0.05- 
0002 

<0,002 Aparanta f.aI 

<2 mm mm 

A 1  0-32 0 0 100 37 51 3 9 6 33 0,33 

32-95 O O 100 314 SI 3 12 10 17 0.25 

821 9563 O O 100 33 49 5 13 0 100 0,38 

822 163-200+ O O 100 33 49 4 14 O 100 0,29 

pH 1125) 
Complaco .otioo 

mE/100g 1 
Água KCI 1N Ca' Mg4 ' K 4  

+ 
Na 

Valo, 5 

soma) A)4 H+ 
ValorT 

goma) 

$#Al 

A 1  5,1 14,2 O 2 0,05 0,02 0,3 0,4 1,0 1,7 18 57 < 	1. 

B 4,7 14,3 O 	1 0,03 0,02 0,2 0,3 0,4 0,9 22 . 	6o < 	1 

821 4,8 14,5 O 	1 0,03 0,02 0,2 0,1 0,6 0,9 22 33 < 	1 

822 5,0 li,8 O 	1 0,02 0,02 0,1 0,1 0,5 0,7 14 50 < 	1 

Ataque por 1-1SO 4 	d = 1,47 

c c S0 2  si02 Al20) 
- 

F.203 

Iioriuonla orgânico) 
N 

% R0 livre -O 
N Fe0 

11(i) IKrl 
Si0 2  A1 10 3  Fa 2 0 3  TiO i  P2 0 MnO O a, 

A 1  0,36 0,05 7 3,4 3,6 0,9 0,29 1,61 1,38 6,26 

B 1 0,22 0,04 6 4,5 14,7 1,3 0,39 1,63 1,38 5,66 

B21  0,16 0,04 14 5,3  5,4 1,14 0,42 1,67 1,143 6,04 

B 22  0,14 0,03 5 5,4 5,4 1,4 0,46 1,70 1,46 6,04 

Paata aaturada - 	 Saia sofuvsii leatrato 151 
Constantes h(dncas 

Horizonte 81 1_  CE,do 
estrato 
- 

Agu. ca 	 )c Mg4 	 Na4 HCO3- Cl- so4= Ljm,dad, Umidade 
Água 

diponivcl 
Equina- 

lenti da 

- 
mmhnulcm 

25°C - 
________ 	 ________ _______ mEIlOOgdeTF. 

CO3 lt3atm l5atm 
m 	uma umidade 

A 1  1 37 2,9 14 

2 .4,6 3,6 5 

821 2 

822 3 5,0 3,9 5 

Média da, % de argila noS )eacluiive 834 
Relaçâo teuctural: ------------ - 1,2 

Média da, % de Crgill no A 



PERFIL 12 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 29 MG (Zona do Alto Médio S5o Francisco). 

pata - 20/0917 7. 

Classiticaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco textura média fase cerrado 

caducifólio relevo plano. 

Localização - Margem direita da estrada Várzea Bonita—Lagoa das Pedras, distante 3,0 krn da primei-

ra. Município de Januária. 

Situaçio e declividade - Corte de estrada em topo plano de chapada, com O a 3% de declividade. 

Formaço geolôgica e litologia - Cretáceo. Formação Urucuia. Arenitos. 

Material originário - Proveniente da aIteraço de arenitos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 660 metros. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Cerrado caducifólio. 

Vegetação primária - Cerrado caducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

A 1 	0-18cm. bruno-amarelado-claro 110YR 614, úmido) e bruno-claro-acinzentado (10YR 7f4, 

seco); areia franca; fraca pequena granular; muitos poros muito pequenos e pequenos, 

comuns médios e grandes; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega-

joso; transiço clara e plana. 

B 1 	18-40cm, bruno-amarelado (1OYR 516, úmido) e amarelo-brunado (10YR 616, seco); franco 

argilo-arenoso; muito pequena a pequena granular com aspecto maciço poroso "insitu"; 

muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns médios; macio, muito friável, ligeira-

mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 

B 21  40-90cm, amarelo-brunado (IOYR 616, úmido) e amarelo (IOYR 716, seco); franco argilo-

arenoso; muito pequena a pequena granular com aspecto maciço poroso In situ"; muitos 

poros muito pequenos e pequenos e comuns médios; macio, muito friável, ligeiramente 

plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e plana. 

B 22  90-180cm+, amarelo-avermelhado (7,5YR 616, úmido) e amarelo-avermelhado (7,5YR 716, 

seco; franco arenoso; muito pequena a pequena granular com aspecto maciço poroso "in 

situ"; muitos poros muito pequenos; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeira-

mente pegajoso. 

Raízes - Muitas nos horizontes A 1  e B 1  e comuns nos B 21  e B 22 . 

Observação - 19 componente da associação LVa24. 
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PERFIL 12 	
ANÁLISES FIICAS E QUIMICAS 

Amostredelabõr,n° 77.2168 a 77.2171 

Horizonte Frações da amostra ttaI 
Compo,içio grenulométr,ca da 

terra fj,, Densidade 
% • 	Idispersõo com Ns014 calgon) Argila 

Grau de g/cm3 
- dispersa 

e 	igua 
tioculaçíz 

%SIte 
as 

Areia me 
' - - 

Simbolo 
Profundidade 

cm 
Calhgus 

>70 mm 
Casc4ho 
20-2 mm 

Tgrrg 
fina 

grossa fina 0.05- 
Argila 

<0,002 

rgiia 

Aparente Real 
a 	. ' 

2mrn 
2-0,20 

mm 
0,20-0,05 

mm 
0,002 
mm 

'" - 

A 1  0-18 O O 100 II 74 2 13 10 23 0.15 
18-140 o o 100 9 66 4 21 18 14 0,19 

B 21  40-90 O O 100 8 67 3 22 3 86 0,14 
B 22  90-180+ O O 100 7 70 4 19 1 95 0,21 

pH II: 2,51 Complso sortivo 	 - 
mEl100 > 1 100 AI Horizonti - - - + 

Água KCJ 1H +4 
Cc ei Mg + 

K 
+ 

Na 
Valor S 

AI 44  il 
Valor 1' > 

.! IL somai isoma) 

A 1  4,9 3,9 O 	1. 0,06 0,01 0.5 0,5 1,9 2,9 17 50 2 

Ri 14,6 3,9 O 	2 0,04 0,01 0,3 0,8 1,6 2,7 Ii 73 < 	1 

821 4,14 4,0 O 	1 0,02 0,01 0,1 0,7 1,0 1,8 6 88 < 	1 
B22  4,8 4,0 O 	1 0,01 0,01 0,1 0,6 0,7 1,14 7 86 < 	1 

Ataqu. por H 2SO4 	d = 1,47 

Horizonte 
C 

(orgânico) 
N ElO 1  Si02 A103 

lier. 

! t 

O AO % N 
' 

. 
"5 

Si0 2  Al 2 0 3  F. 2 0 3  TiO 2  P 20, MnO 
IKi) ( 	r K f 

A 1  0,149 0,06 8 4,9 14,7 0,7 0,10 1,7 1,62 10,52 

B1 0,42 0,06 7 8,6 8,0 0.9 0,14 1,83 1,71 114,92 

8 21 0,24 0,04 6 8,5 7,9 1,0 0,14 1,83 1,69 12,37 - 

8 22 0,22 0,04 6 7,8 7,5. 0,8 0,14 - 1,77 1,66 14,68 

Pasta Saturada SaiS Solúven (ixtrato 15) Contiant+u hidrica, 

Horizonte Z 

sapato 
mmho,jcm 

Ágiug Ci4 ' 
% 

Mg" 	 N a i HCO3 
- ci - so4= 	Umidade Umidade 

Água 

disoon (sal 
Equirar 

lente de 
- 25°c- - . mE/lOOgda•rF 	_ CO3 1/3atm l5atm 

mlitimi umidada 

A 1  <1 
• 7 

<1 11 
6 21 1 11 

622 1 • 
• 9 

Módia dat % da argila no8 leeciusive
- 1,6 Relaçgo textural: -------____,__ 	____ 

Mèdia da. % di argila no A 



PERFIL 13— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 135 MG (Zona do Alto Médio So Francisco). 

Data - 21105178. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco textura média fase cerrado 

subcaducifóllo relevo plano. 
Localização - Estrada Januéria—serra das Araras, 11.0 km depois de Tijuco e 14,0 km antes da Ca-

choeira dos Pandeiros. Município de Januária. 

Situaço e declividade - Superfície tabular reelaborada, com 2% de declividade. 

Formaçogeol&gica e litologia - Cretceo. Formaç3o Urucuia. Arenitos. 

Material originário - Proveniente da alteraç5o de arenitos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 600 metros. 

Drenagem Fortemente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetaç5o local - Cerrado subcaducifólio com pau-terra, pau-d'óleo e indaiá, entre outras espécies. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

A 	0-1 5cm, vermelho-amarelado (4YR 3,516. úmido) e bruno-avermelhado (5VR 513, seco); areia 

franca. 

B 	100-150cm, vermelho (2,5Y11 416); franco arenoso. 

Observação - 29 componente de A0a2. 
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ANALISES FÍSICAS E QUIMICAS 
PERFIL 	13 

Amoitradalabor.n? 78.09 142 e 78.1532 

- Compotiçio granulométria da 

Norisonse 
Fraçoes da amoltri total terra fina Dentictade 

gicm3 dis0comNa01,11cat9on1 
%_diper 5ationu t o .. 

em âgua 2 
lerra 

Aras. Arca Silte 
Argila 

% AigIa - 
Prfondidade 

Simbolu 	
m 

Calhaos 
> 20 mm 

Cascalho 
20-2 mm 

mm 

wua 
2-0,20 

mm 

tina 
020-0,05 

mm 

O 05- 
)Q 

mm 

<0002 
mm 

% Aparent, ReGI 

A 	0 - 15 O O 100 17 -. 	69 5 9 7 22 0,5 6  

8 	100-150 O O 100 16 64 8 12 O 100 0,67 

pH 41 251 
Compicuo tQtivo 

mEllOOg 1 
- 

lOCAl 
E Hor,zOnte 00 - +4+ 

Agu. 	KCI iR Ca Mg44  K4  Na' 
Vai 	S 

IsOTia) AI "  t•t 
v 
4:omal  

>. S+AI - 
G. 

A 	5,7 4 • 5 08 0,13 0,02 1,0 0,3 1.7 3,0 33 23 

8 	, 	5,3 4,2 O 1 0,02 0,02 0,1 0,5 0,3 0,9 li 83 < 	1 

Ataque por H 2SO4 	d =1,47 

Si0 2  S0 2  FeO 

Horaont* 	torgáníco) 
N 

j• W 
I,vr• 8 - ----- 

IKil lKrI  
5i02  AI 3 O F4 20 3  TiO 2  P20 MnO 

A 	0,1*8 0,05 lO 	3,3 2,7 1,5 0,17 2,08 1,53 2,92 

8 	0,20 0,04 5 	5,6 7,7 2,5 0,29 1,214 1,02 4,84 

Paiti ..turade Sait tolúveis lexiroto 1:5) 
Constante. h(utrice$ 

., 

Horizonti 4Z  

.gtrat: Agua 	Ci Mg*t 	 4a4 
03 - 

- 
= Umidade Umidade 

Água 

daonv:I 

Equva- 

mmho./crn 
WC mE(lOOgdaT F. 	

• CO3= *13.tm l5atm l.fltldd: 

A 	1 5 

8 	2 6 

Média das % de argila noS 
Relação teutural: ----------- 

Médi, dai % de argila no A 



PERFIL 14— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 32 MG (Zona do Alto Sáb Francisco). 
Data - 26108177. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco textura média fase cerrado 

caducifólio relevo plano. 

Localização - Lado direito da estrada Cuiacu(—Lagoa dos Patos, a 20,0 km do rio JequitaC. Munic(-

pio de Várzea da Palma. 

Situação e declividade - Topo plano, com declividade de O a 3%. 

Formação geo?ógica e litologia - Recobrimento do Terciário/Quaternário sobre o Pré-cambriano. 

Material originário - Material areno-argiloso. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 650 metros. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Cerrado caducifólio com ocorrência de cagaiteira, jacarandá-de-cerrado, umburuçu, 

gonçalo, tingu(, pau-terra e jatobá. 

Vegetação primária - Cerrado caducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

A 	0-15cm. areia franca. 

180-220cm, franco arenoso. 

Observação - 19 componente de LVa 24. 
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ANÁLISES FÍSICAS E QU1M1CAS 
PERFIL )1 

AmostrgdeÍabor.n9 	77.2154 e 77.2155 

Com1oshço gr.nulomdtrrCa da 

HQrzonte 
Fraç&,t da amostra total terra fina Denurdade 

gfcm 3  0 (disparado com N501H1 ralgonl ArgiId Grau da 

ãgua em 
oculaç 

2 

Símbolo 
Profundidade Caltreu, Cascalho 

• Area 
grossa 

Arara 
tine 

Sdte 
o os- Argrla 

<0,002 

% Ar la 

Aparente 

- - 

Raul 
cm > 20 mm 20-2 mm 

2mm 
2-0.20 

mm 
0,20-005 

mm 
0,002 
mm- 

mm. 

A 0 - 25 O O 100 20 64 .5 11 8 27 0,45 

B 180-220 0 1 99 18 57 7 18 0 100 0,39 

pH (1:251 
Complexo IO••tflO 

mEIlOOg 
.5 - 

• 
se e 

IOOAI
+++ 
 - 

Água KCI 1H Ca 

Horidonle  

Mg 4  K Na4 
VI 	S 

(soma) Al 1  H4  
V 	T 

soma 

> 
~+t 

S+AI 
: 

A 4,9 3,9 0,3 0,09 0,02 0,4 0,7 2,2 3,3 12 64 1 

e 5,0 4,2 O 	1 0.05 0,04 0,2 0,4 0,7 1,3 15 67 < 	1 

Ataque po H 3 SO 4 	d 	147 

N c Si02 ° 2 AI O F,103 

Horrzonte orgdnicol 
' Al 20 3  

- R 203  .......i..i (rota O - 

N 
- - 

Ku) ((rI 
5i0 1  Al 20 3  F. 20 TiO P 20 5  trinO LU 

A 0,60 0,07 9 	4,5 4,5 1,5 0,33 - - 1,70 .1,40 4,70 

B 0,17 0,04 4 	7,3 6,8 2,2 0,48 - - 1,82 	. 1,51 4,84 

Pauta saturada Sais 5OIrjoiI Ieurtrato 1 Constantes hidrmcas 
4 . 

Horizonte Z 	, 

8 
- 

CEdo -  

estrato Água CaH Mg 	
((1 	

Na5 
NCO 3 

- Cl - 504  = Umidade Umidade 
- Água 

duspoolvel 

Equ . uva. 

lente de 
mmho,/cmn 

25°C 
% 

0- 
_ _______  

mF10Od deT,F. _______ co = 113411M 15a1m 
mâxima umidade 

A 1 . 
. 7 

e 3 . 6 

Médie dae % da argila no 5 lexclusive 
Ralaçio testural: ---------------------- 

M4dia dae % da argila no A 



PERFIL 15— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 105 MG (Zona de Itacambira). 
Data - 16108177. 

Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco textura média fase caatínga 
hipoxeró fila relevo plano. 

Localização - Estrada que liga a fazenda Pau-de-Colher (MG) à fazenda Barra (BA) e que tem o seu 

in(cio no km 38 da estrada Itamirim—Matias Cardoso; perfil localizado aproximadamente a 
2,5 km da divisa MG/BA. Município de Espinosa. 

Situação e declividade - Parte plana no Baixio da Aguilhada. com  O a 3% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Recobrimento do Terciário/Quaternário, sobre o Pré-cambriano. 
Material originário - Material areno-argiloso. 
Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano , com declives suaves. 

Altitude - 450 metros. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Não aparente. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Nenhum localmente. 

B 	95-1 20cm, amarelo (1 OYR 716, seco); franco argilo-arenoso. 

Observaçães: 1) Amostra coletada com trado; 

2) Parte da vegetação está sendo destru(dacom a finalidade de obtenção de lenha para 
carvoaria; 

3) 19 componente de LVa29. 
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PERFÍL 15 	
ANÂLÍSES FIICAS E QUIIÍCAS 

Amostra de labor. n? 77.1697 

Çompo,içffo granulomêtfica da 

orizora, 
Freç5ei da amostra total terra fina Daneidade 

icm3 (d.peredo com Na011 ctIool Areila Graude si - doperla 

em água 
fIocuIdçZo 

%Argild 
d 2 

- S(mbolo 
Profundidade gIhauC T 

Areia Areia Sitia 

<C002 Real 
- <Zmm 

20 
mm 

0.20-0.05 
mm 

0002 
mm 

mm 

Aparenta 

822  95-120 0 1 99 34 31 12 23 O 100 0,52 

1 14 412 
Complexo tortixo - 

mE/lODg 1  
lloriuont. 

100 AI '  
E 

Âg, KCI 1N Ca 1  Mg44  K' Na*  

--- 

Va 1or $ 
AI444  It 

VI 	T 

1:o:a 

S+AItt > 

B 22  4,1 3,8 0,2 

1 

0,06 0,01 0,3 1,3 1,1 2,7 li 81 1 

Ataque por H 250 4 	d = 1,41 

N c 5i02 
- 2 AI O 

.....2 .5 Cr  Hor-ionte (orgãncol % - 
N 

- 03 
livra - - - 

AL 20 3  F.203 

5i0 2  A1 30 3  Fa 3 0 5  TiO 3  P 2 0 1  MpO 
Lu 

B22  0,21 0,04 5 10,2 8,0 1.9 0,40 2,17 1,88 6,61 

Pau, tatuFads Sais Culveis (extrato 1:51 Constanteu hídjicue 
4. 

Horixonte 1. 
8 CE.da 

- - - - - 
extrato Agua CaH 	Mg" 	K 	Na4 

HCO3 
- Cl - SO = UmidadC Umidade 

diuponival leritede mrnhoxjcm % 	
e 	 mE/lOOg dl TF. • 	Co 1/3atm 15 etm 

mâeima umidade 

B 22  <1 7 

Mádií dat % da argila no B lexclusivo 
Relaço textur.I: ---------- ------- 

Média dat % de ergil. no A 



PERFIL 16 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 102 MG (Zona de Itacambira). 

Data— 13108177. 

Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO A moderado textura média 
fase caatinga hipoxerá fila relevo plano. 

Localização - Estrada que parte do km 8,5 da rodovia Mato Verde—Monte Azul para o distrito de 

Catuti. O perfil localiza-se a 6,5 km antes de Catuti. Município de Mato Verde. 

Situação e declividade - Pequena trincheira em topo plano, com O a 3% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Recobrimento pouco espesso do Terciário/Quaternário sobre o 

embasamento de gnaisse e granito do Prá-cambriano Indiviso. 

Material originário - Material areno-argiloso do recobrimento. 
Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 500 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Não aparente. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerÓfila arbórea, constituída de embaré (Cavanil/esia sp.), cedro, 

aroeira, i mbu rana, cati ngueira, (Caesalpinia pyramidalis), tartarena, espi n hei ro e poucas cactâ-

ceas (mandacarus e facheiros), entre outras espécies. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila arbórea e arbóreo-arbustiva. 

liso atual - Algodão em áreas próximas. 

A 	0-15cm, bruno-escuro (7,5YR 414); franco argilo-arenoso; fraca a moderada pequena e média 

blocos subangulares; ligeiramenle duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 

transição gradual e plana. 

B1 	20-30cm, vermelho-amarelado (5YR 416); franco argilo-arenoso; fraca a moderada pequena e 

média blocos subangulares; duro, friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 
e plana. 

B21 35-50cm, vermelho-amarelado (5Y13 4181; franco argilo-arenoso; franca a moderada pequena e 

média blocos subangúlares; duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

Observaçôest 	1) Presença de atividade biológica dentro do perfil: 

2) 30  componente da associação LEa5. 
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PERFIL 16 	
ANALISES ASICAS E QU1),IICAS 

AmostradeÍabú.n9 771690 a 77.1692 
Compo,iço granuloniét<ica da 

Horizonre 
Fraçôe, da aino.rra total terra fina Det'tidade 

diepersâo com NaOH calgon) 
% 

Argila 

duwersa 

em ág.. 

Grau de %SiItS - 
g1Cm 

- 

Profundidade Calhauu Ca,c,lflo Ter,. 
Areia 
groaaa 

Areia 
fina 

Liio 
0,05 

Argila  % Afu 

Símbo lo 
cm > 20mm 20-2 mm 2-0,20 0,20-0,05 0.002 

<0002 Aparente Real ' 
<2 mm 

moi mi, mm - - - - 

A 0-15 O 2 98 36 32 lO 22 13 41 0,45 

20-30 O 1 99 34 33 lo 23 14 26 0,43 

B21  35-50 O x 100 31 35 8 26 14 46 0.31 

9H 	12,51 
Comiilecutortioo 

mE/lQOg > 
Horizonte 

100 AI 444  

Agua KCI IN 4+ Ca +4 
Mg 	' + 

Na 
Valor $ 

A144  1t 
Valor T > 

feomul toomul 

A 5,9 4,0 2,8 0,8 0,24 0,01 3,9 O 3,0 6,9 57 O 3 

B 1  5,5 4,3 1.6 0,5 0,15 0,02 2,3 0,2 2,3 4,8 48 8 2 

B 21  5,3 4,2 1.0 0,6 0,18 0,02 1.8 0,3 1,8 3,9 46 14 1 

AtdQe por H 2504 	d = 141 

c 
N C SO2 $ 10 2 AI 2 0 3  F 1 z 0 3 

Horizonte (orgdr,icof 
% 203 

R20, livra - 	O 
u N - jíT 

$102  Al0 Fu g O TiO 2  P 20 1  MnO  
IKil (Kr) 

A 1,24 0,14 9 9,1 7,5 2,3 0,37 2,06 1,72  5,12 

B 1  0,71 0,09 8 9,8 8,2 2,4 0,41 2,03 1,71 5,36 

B21  0,42 0,07 6 10,6 9,3 2,5 0,42 1,94 1,65 5,84 

Pa,ta taturada Saii lolúveil lia trato 1 5 Conotanies hídrmcaa 

+ 

8 O E Co 
eu trato 
- 

Água 
1 

c4 	Mg°4 	K4 	Na* 
HCO3 - 

ci - so Umidade Umidade 
Água 

di,pon(veí 

Equina. 

lente de 

- 
mmhou/cm 

25°C 

_________ 	 ________ ______ 	
E/iOÓg d.T.F. ______ - 1 	m 113 alto 15 atm 

m áxima umidude 

A 

<1 11 

<1 10 

Mèdi, da % de argil, no a Ieacltmies £3) 
R.façLo taatu,l: ----------------------- 

MfdiI dai % de irgili no A 



PERFIL 17 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

NCimero de campo Amostra extra 24 MG (Zona do Alto São Francisco). 

Pata - 05/07177. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO—AMARELO DISTRÕFICO A moderado textura média 

fase cerrado subcaduc/fó/io relevo plano. 
Localização - Lado esquerdo da estrada que liga a B R.365 a 1 bia (, a 2.0km do km 132 desta B A. 

Municfpiõ de Pirapora. 

Situação e declividade - Parte plana, com declividade de O a 3%. 

Formação geológica e litologia - Terciário/Qua terná rio. 

Material originário - Material areno-argi loso. 

Relevo local Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 530 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado.. 

Pedregosidade - Ausente no local. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Cerrado subcaducifólio com ocorréncia de pinhão, murici, araticum, pequizeiro e 

caiu ei ro. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

A 	0-30cm, franco arenoso. 

B 	140-170cm, franco arenoso. 

Observações: 	1) Amostra coletada com Irado; 

2) Inclusão (caráter distrófico) na área da associação LVa20. 
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PERFIL 17 	
ANÁLISES FIICA5 E QUIICAS 

Amogtradelabor.ri9 77.1569 e 77.1570 

Frações de emoetra total 
Compo,iço grariiIométrica da 

narra fina 
- 

Densdadü 
Hormnonti  

td4pariSõ com NaOH culgool AgIa Grau de 
glcm3 

% - diaperia 

em água 

% Sdts - 
% AtguIa 2 o T,rro  

Areia Arma Sue 

5(mbolo 
Profundidade 

cm 

Culhaul 
>70 mm 

Caacilho 
20-2 mm 

<2mm 

grama 
2-0.20 

mm 

fina 
0,20-0,05 

mm 

0,05- 
0.002 
mm 

- Aparente Real 

- 

A 0-30 O O 100 32 48 7 13 11 15 0,54 

8 140-170 O O 100 28 1+7 6 19 1 95 0,32 

pU II 25+ 
Complexo eortino 

mEilOOg 

- 
> 100 Al 

E Horizonti - 

Águe KCI1N Cx Mg 
+ 

K Na* 
ValorS 

Ixornal AI 
+ 

H  
VxlorT 

lioma) 

A 5,4 14,4 1,3 0,5 0,05 0,02 1,9 0,2 2,1 'f,Z 45 lO 2 

B 5,2 4,1 0,4 0,02 0,01 0,1+ 0,5 0,6 1,5 27 56 1 

Atagu. por H 2SO4 	d= 1,47 

C C 502 50 A1303 

HO.'IZOPII Iorgánico) 
P1 

% R103 F.203 
livre 

0 
P1 303  

5u0 3  41 30 3  FI 30 3  TiO 2  P 20 Mn0 
(Kif fKr) 

A 0,86 0,07 12 	5,2 4,5 1,3 026 1,96 1,66 5,1+2 

8 0,18 0,04 5 	7,8 6,7 2,0 0,23 1,98 1,66 5,25 

Pgpa mturada Saïa ioluv.iu (Cutralo 1 
Conatanlel htar,cau 

Horizonte 
C.E. do 1 

extrato 
- 

Água 	Ca '  Mg 4 	K4 	Na4 
HC O3 

ci - $0 = Umidade Uidudi m 
Água 

duiponivel 

(guine 

lente de 

- 
mmhoakm 

25°C 
% - _________ 

E/lOOgd.TF 	
, C0°' 1I3atm 15dm máxima umidade 

A <1 . 6 

8 • 1 8 

Módi, dai % de argila noS leacluxivi 83) 
flelaçáo texturul; ---------------- - 

Mádia dxx % de ergui no A 



PERFIL 18 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS IPARCIAIS) 

Número de campo— Amostra extra 104 MG IZona deltacambira). 

Data - 16108177. 

Classificaçio - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO A moderado textura média 

fase caatinga hipoxeró fila relevo plano. 

Localizaçio - Lado direito da estrada Espinosa—Manga, distante 38,0 krn de Espinosa e 14,5 km após 

Itamirim. Munic(piô de Espinosa. 

Situaçio e dèclividade - Área plana, com O a 3% de declividade. 

Formaçio geolõgica e litologia - Material do Terciário/Quaternário, sobre rochas do Pré-cambriano A. 

Material originário -' Mateiral areno-argiloso e argiloso. 
Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 490 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosio - Não aparente. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila com muitas leguminosas e poucas cactáceas (mandacaru e 
Outras). 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Sem utilização agrícola. 

B22 160-1 90cm franco argilo-arenoso. 

Observaç6es:. 1) Amostra coletada com trado; 

2) Unidade de mapeamento LVa34. 
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PERPIL 18 	
i ANÁLISES HICAS E QUIu1ICAS 

Amostra de labor, ri° 	77,1696 
Componiçfo granuIomtrica da 

Horizonte 
Fraç.5.a da imoilra lOt& 

% 
sana fina Denuidacta 

Idispertão com NaOH calgon) Argila 

di,par$g 

éue 

Grau de 
2 

Profundidade altcau, cai,o Terra 
fina 

Areia 
groaaa 

Ar,ia 
fcn, 

Silia 

- 0.05 
Ia 	

em % 
Aparente Real 51,010 

cm > 20 mm 20-2 mm 
<2 mm 

2-0,20 
mM 

0,20-0,05 
mm 

0002 
mm - 

6 22 160-190 O O 100 32 33 12 23 16 30 0,52 

plI 	1:2,5 
Complaccoeortivo 

mEllOOg >1 
Horizonti 

Agui KCI 1N ++ ' 
K Na' 

Valor 5 
AI "  

+ 
14 

Valor T 54A1
4+4  

>. 

- tL 
f,omal (toma) 

6 22 4,7 3,8 0,8 0,4 0,05 0,02 1,3 0,4 1,2 2,9 45 24 <1 

Ataquapoe 14z504 
	d = 1,47 

c Si0 SO Al,0 F 	O 25 e., 
Horizonti 4org5nico) 

% 203 
RO5 

— 
F,203 

liwe .0 

KcI (Kr) 5 
Si01  Al 20 3  F.20 3  TiO 3  P 20 1  MaO o

ui 

B22  0,17 0,05 3 	9,4 7,3 2,0 0,15 2,19 1,86 5,73 

aIta setOrda Sai, 101úveja (Catrato 1 5) Conutante, h(drccae 

'1 e.  

Horizonte 1 	. 
C.E.do 

- 1 	- 
Ca" 	Ict " 	 Na' 

- 
- — 

 

- 

Agua Equmi- 
.atrato Água — ci Umidade Umidade 

d apon(v,l anti de mmhoolcm % 	 _______ 
mE/lOOgdeT.F. 

co 
e 113atm 15atm 

mdxima umidade 

822 <1 . 6 

Média da, % daargéa noS (auclusive B) 
R.laç5o taxtural: -- 	-- 

Média das % da argila no A 



PERFIL 19— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 69 MG (Zona do Alto Médio S5o Francisco). - 

Data - 09110177. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO A fraco textura média fase 

caatinga hipoxeró fita relevo suave ondulado. 

Localização - Margem direita da estrada Manga—Montalvânia, distante 96 km de Manga. Município 

de Manga. 

Situaço e declividade - Terço inferior de elevaçáo suave, com 5% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Terciário/Quaternário. 

Material originário - Material areno-argiloso. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 480 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 

Vegetaç5o primária - Caati nga h ipoxerófi la. 

Uso atual - Pastagem natural. 

B 	130.150cm,vermelho (2,5YR 416, úmido) e vermelho (2,5YR 616, seco); franco arenoso. 

Observaçôes: 	1) Coleta efetuada com trado; 
2) 19 componente da associaço LVa32. 
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ANÁLISES FÍICA5 E QUI.1ICAS 
PERFIL. 	19 

Amostra de labor. n9 77.1677 

Compoliçio granulomékrica da — 

Uorizont.  
FraçSea da amostra lotei terra 	vis Densidade 

cm 3  — (clilperijo com NaOH caIpn) Ar3ilS GIOU de %Silte 1 
 dispersa 

em água 
floculaçSu - - a ae o 

02 
a- 

- 
T.rra 

Areia Areia Silte 	1 Arsele 
%AriIa 

SlmboIo 
Profundidade 

cm 

Calhaus 
> 20 mm 

Ceetia lho 
20-2 mm 

fina 
rotsa 

7-0,70 
fina 

0,20-0,05 
mm 

005— 
0002 

ffim 

Aparente Real 

B 130-150 O O 100 28 50 7 15 O 100 0,147 

CompIOvC tOrtivo 
p14 113251 niE/1009 > 100AI' 

. 
• 

Hoiiaont. 

4+ +4 + + V,lorS + VaIOT > .. S+Al 

A9e KCI 114 Cc 	Mg l( Na soma) AI4t  II Isamal 

B 4,0 4,O O 6 0,02 0,01 0,6 0,3 0,7 1,6 38 33 

Ataque pov 14 3504 	d = 1.47 

c c 510 2  5 10 2 Al 20 3  2 °3 
Harmonia oranmcol % F.103 

livre  0 
14 

IKil lKrl 
5i0 2  A1 30 5  Fi 20 3  TiO2  P 20 5  PAnO 

B 0,09 0,03 3 6,3 5,3 1,6 0,26 2,02 1,69 5,19 

Pasta saturada Saia COluveiS leatrato 1 
Constunise ti(drrcae 

Horí.çonhí 
C.E. da 1 	1 K 	Na4 

— - Lausvar 
 

- 
Umidade 

A3ua 
•xtrato A5ua ci — SO Umidade disponível lente de 

- 
mmho,/çm 

25°C 
% - 

1 
mEIlOO gdeT.F. 	-t 

CO 113 etm 15 sim 
inda ime umidade 

B 1 6 

Médjl das de ergu, no 0 (exclusiva O 3) 
Raleçgo textura): ------------- - 

Mddi. das % di erile no A 



PERFIL 20— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Númerodecampo — 1 MG (Zonadeltacambira). 

Data - 21105176. 

Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa 

fase caatinga hipoxerá fila relevo plano. 

Localizaçio - Lado direito da estrada que parte da central ltamirim—Matias Cardoso, entrando á 

direita, a 12.0 km de Itamirim e a 10,0 km da central (direçio da Lagoa da Capivara). Munic(-

pio de Espinosa. 

Situação e declividade - Parte plana, com declividade de O a 3%. 	 -, 

Formação geológica e litologia - Material do Terciário/ Quaternário sobre o Pré-cambriano A. 

Material originário - Material argilo-arenoso, com provável influência de rochas que constituem o 

substrato. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 460 metros. 

Drenagem - Bem a acentuadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetaçio local - Caatinga hipoxerófila, com araticunzeiro, surucucu, madeira-nova, umbuzeiro, 

aroeira e baraúna. 

Vegetaçio primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e culturas de subsistência. 

A1 	0-23cm, vermelho-escuro (1011 316); franco arenoso; fraca pequena granular e blocos subangu- 
lares; muitos poros pequenos e médios; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e 

pegajoso; transição gradual e plana. 

A 3 	23-41cm, vermelho (IOR 416); franco argilo-arenoso; fraca pequena e média blocos subangula- 

res; muitos poros pequenos e médios; duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 

pegajoso; transiçio difusa e plana. 

B1 	41-89cm, vermelho (1013 418); franco argilo-arenoso; fraca pequena e média blocos subangula- 

res; muitos poros pequenos e médios; duro, muito friável, plástico e pegajoso; transiçâ'o difu-

sa e plana. 

B 21  89-125cm, vermelho (IOR 418); franco argilo-arenoso; fraca pequena e média blocos subangu-

lares; muitos poros pequenos e médios e poucos grandes; duro, muito friável, plástico e 

pegajoso; transiçio difusa e plana. 

B22 125-140cm+, vermelho (1OR 4/6); argila arenosa: fraca pequena e média blocos subangulares; 

muitos poros pequenos e médios e poucos grandes; duro, muito friável, plástico e pegajoso. 

Raizes - Comuns nos horizontes Al e A3, poucas no B1 e raras no 132. 

Observações: 	1) Presença de crotovinas nos subhorizontes A 1  e A3; 

2) Presença de nódulos argilosos no horizonte B; 

3) Este solo conStitui inclusâo na área da associaç5o LVa29. 
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ANALISES FÍSICAS E QUIIICAS 
PERFIL 20 

Amostra de labor, n9 76.425 a 76.429 

Fraçôei da amoelri total 
Compoxção granuIOmt,ÉCa da 

terra fina 0en.dade 
Horizonte 

Idixpensio com NaOH t,Igonl Argila Grau de 
lcm3 

em água 

% Si,,.l 

% Argila E 
'" 

Arma Areia SaIe 
Argda 

Simbulo 
Profundidade 

cm 

CaIhau 
>20 mm 

Cascalho 
20-2 mm fi 

<?',,m 2-0,20 

grossa 

mm 

fina 
20-0,05 0, 

mm 

'lo 
O002 
mIm 

<0OD2 Aparente Real 

A I  0-23 O 1 99 33 36 Ii 20 13 35 0,55 

23-41 O x 100 26 33 11 30 18 40 0,37 A 3  

41-89 O 1 99 23 31 15 31 O 100 0,48 

89-125 0 1 99 20 31 16 33 O 100 0,48 

B 22  125-140 O  1 	1  99 1  18 1 	30 1 	15 	1  37 1 	O  1 	100 0,41 

pHÇI.2,51 
Compleaasorlivo 

mE/lOOg > 100A1" 

- 

Horizonte 
E 

E -'----- - 
S êAf'' "  + VuloS + VaIorT > 

Água KCÍ SN C1+ Mgt K+ Na tiomal AI II somaI 

A 1  6,4 5,4 3,3 1,5 	0,38 0,02 5,2 O 0,4 5,6 93 O 3 

A 3  6,2 5,2 2,0 1,1 	0,34 0,02 3,5 O 0,9 4,4 ao O 

B 1  5,4 4,6 1,6 1,3 	0,25 0,02 3,2 0,1 0,8 4,1 78 3 

821 4,8 4,2. 1,3 1,5 	0,17 0,02 3,0 03 0,5 3,8 79 9 

822 4,5 4,0 1,7 1,1 	0,16 0,02 3,0 0,4 0,8 4,2 71 12 

Ataque por H 2504 	d = 1,47 

c, c $02 5103 Al203 F. 305 

HonzOnEe (orgán Icol 
N 

% M 30 5  R305 
li nre  - O 

O 
N - f•23 

SuO 1  
AI

3  O 3  P9 3  O 1  
T43  

P 2  O 5  MoO 
IKi) lKrl 

ul 

A 1  1,42 0,16 9 8,6 6,5 2,3 0,37 0,03 2,25 1,83 4,44 

A3  0,61 0,09 7 12,6 9,7 3,6 0,46 0,03 2,21 1,79 4,23 

Bi 0,52 0,07 7 13.7 10,6 3,8 0,51 0,03 2,20 1,79 4,38 

821 0,23 0,06 4 14,5 11,3 3,9 0,51 0,03 2,18 1,79 4,55 

B22  0,21 0,06 4 15,8 12,5 4,4 0,53 0,02 2,15 1,75 4,46 

Pasta .aturada Sait IoIúvIiC leatrato 1:51 
Constantes h'drcas 

Horizonte 1 
CEdo 1 	1 	 1 . - 
extrato Água Mg'' 	K 4 	Na HCO3 - - so= Umidade Umidade 

Agua 
dusponivel 

Ecuya-

IentedC 

- 
mmhonícm 

25°C IE11OOgdeT.F. 
- CO - lj3gtm l5atm 

máxima umidade 

A 1  < 	1 9,3 6,1 3,2 

A3  < 	1 10,8 .7,4 3,4 

B 1  < 	1 11,4 7,2 4,2 

821 1 . 11,7 7,6 4,1 

822 <1 12,5 8,4 4,1 

- 	 MCdia d % da rgili noS (excluSiva 53) 
Releçao tex tural: 	

a, 
------------------ - 1,3  
Mádie daa % da ergui, no A 



PERFIL 21 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 43 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 21109177. 

Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO podzó)ico A moderado textura 

média fase coa tinga hipoxeró fila relevo plano. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Porteirinha—Mato Verde, distante 15,9 km após o rio Sítio 

Novo, na cidade de Porteirinha. Munic(pio de Porteirinha. 

Situação e declividade - Trincheira em área de relevo plano, corri O a 3% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Material do Terciário/Quaternário sobre rochas do Pré-cambriano 

Indiviso. 

Material originário - Proveniente de material areno-argiloso do recobrimento, com poss(vel influn-

cia de rochas do substrato. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 480 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Localmente ausente. A mais ou menos 1 ,Okm do perfil alguns afloramentos de 

gnaisses ácidos. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila arbustiva (formação secundária). 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerótila arbustiva e arbóreo-arbustiva. 

Uso atual - Nas proximidades do perfil cultura de algodão. 

A 1 	0-10cm, bruno-escuro (7,5YR 312. úmido) e bruno-acinzentado (10YR 512, seco); franco 
arenoso; fraca pequena blocos subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; 
macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 

A 3 	10-23cm, bruno-escuro (10YR 313. úmido) e bruno 110YR 513, seco); franco arenoso; fraca 
pequena blocos subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; duro, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 

B 	2343cm, bruno-amarelado-claro (10YR 614); franco arenoso; fraca pequena blocos subangula- 
res; poros comuns muito pequenos e poucos médios; duro, friável, plástico e pegajoso; 
transíção gradual e plana. 

B 21  43-70cm, bruno-forte (7,5Y11 516); franco argilo-arenoso; fraca pequena a média blocos suban-
çulares e angulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição difusa e plana. 

B 22  70-115cm, bruno-forte (7,5YR 5161; franco argilo-arenoso; fraca média blocos subangulares 
e angulares; poros comuns muito pequenos e pequenos e poucos médios; duro, friável, 
plástico e pegaloso;  transição difusa e plana. 

B 23  115-170cm, bruno-forte (7,5YR 518); franco argilo-arenoso; fraca média blocos angulares e 
subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição di f u sa e plana. 

8 24 170-200cm, bruno-forte (7,5YR 5,518); franco argilo-arenoso; fraca média blocos angulares e 
subangulares; poros comuns muito pequenos e poucos médios; duro, friável, plástico e 
pega joso. 

Raízes - Comuns e finas no A 1  e A 3 ; comuns, finas, médias e grossas no B 1 ; e poucas nos demais 
horizontes. 

Observações: 1) O perfil foi descrito prôximo ao povoado de Serra Branca; 
2) Os subhorizontes B 22  e B 23  apresentam-se coesos; 
3) Área da associação LVe1. 
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PERFIL 21 	
ANALISES FIICASEQUI).1ICAS 

Amostradelaboç.n9 77.2172 a 77.2178 

Freçm da amoltri total 
Composiçào grenuIomdtrca da 

terra fina Oen,idade 
Horizonte 

Idi,p..sgo com NaOH calgonl Argila t3rau %SiIia 
glcm 3   - 

%  doperta 

em água %Argila 
tl,€ulção  ° 

Terrg 
Areiê ArCie Sura Argila 

Símbolo 
Profundidade 

cm 

Calhaut 
>20 mm 

Ca,calho 
20-2 mm 

flfl 
<2 mm 

2-0.20 
mm 

tora 
0,20-0,05 

mm 

0,05- 
0,002 
rim 

<0,002 
mm 

Aparente Real 

A 0-10 0 1 99 28 1+6 12 11+ 9 36 0,86 

A' 10-23 0 0 100 27 1+6 Ii 16 13 19 0,69 

23-43 O 0 100 25 45 12 18 13 28 0,67 
43-70 O 1 99 25 42 12 21 19 , 	10 0,57 

22 70-115 O O 100 18 1+0 28 28 23 18 0,50 
115 - 170 O 0 100 19 41 12 28 II 39 0,43 

23 
8 21+  170-200 O 0 100 19 39 12 30 O 100 0,1+0 

pli +1:2,5) 
CmpI,.O sortino 

mE/lOOg 

Horizonte ---- ea+ 
100 AI '  

--- 

Agui KCI 1N Cc 	Mg 
• K+ 

Na ' ValorS 
A+4  " I'I 

Valor 1 
(coma) 

> 
- 

e.  

A 6,2 5,6 3,5 0,7 0,47 0,03 4,7 o 1,2 5,9 80 O 3 

A 1  6,1 5,3 2,5 0,4 0,10 0,02 3,0 O 1,0 4,0 75 O 1 

6,0 5,0 2,0 0,+ 0,39 0,02 2.8 0 0,9 3,7 76 0 < 1 

B 2' j  5,8 4,7 1,5 0,4 0,37 0,04 2,3 O 1,0 3,3 70 O <1 

822 5,0 +,0 1,3 0,4 0,26 0,02 2,0 0,3 0.9 3,2 63 13 <1 

B23  5,0 4,1 1,2 0,5 0,20 0,02 1,9 0,2 0,7 2,8 68 10 <1 

824  5,2 4,3 1,1 o,8 0,11 0,01 2,0 0,1 0,8 2,9 69 5 <1 

Ataquipor H 3 SO4 	dm141 

c 

11 

502 S02 A1303 FO ! 
Horitome (orgânico) " •iÇ5 +innI O 

C.) 
Ii 

A03  

SiO 3  Al 20 2  F6
303  TiO 3  P20 1  MnO 

Ki) (Kr) 

A 0,97 0,12 8 5,1+ 4,6 0,9 0,19 2,00 1,78 8,02 
A' 0,59 0,08 7 6,3 5,3 1,1 0,23 2,02 1,79 7,56 

B3  0,38 0,06 6 7,3 6,1 1,3 0,26 2,03 1,79 7,37 

21 

0,30 0,05 6 9,1 7,3 1,5 0,29 2,12 1,87 7,64 

22 0,23 0,0 1+ 6 12,0 9,9 1,7 0,35 2,06 1,86 9,11+ 

13 0,17 0,04 4 11,4 9,5 1,7 0,33 2,04 1,83 8,77 
0,14 0,03 5 13,1 10,8 1,8 0,37 2,06 1,86 9,42 

Pute laturada Sai. .olijveie lextrat 	1:51 
Conttantet hídrirge 

HOrizOnt• Z 1 	_________  
CE. do 
eiitrltO Atua Ca44 K+ 	PIa' - ci - so4= Umidade Umidade 

Água 

ditpontvel 

Equrva-

lente de 

- 
mmhot/cm 

25°C 
% - _ mE.FlOQgd.T.F. 	a CO? 1/3,nm l5atm 

mânima umidade 

A 1 9 
A' 1 , 8 

1 8 

1 io 
11 

22 1 
1 ' 12 

<1 13 

Médi, dag % da argila no O guçiugivi 031 
Relação t.xturaI: 	 ------ 1,7  

Médi, dat % de argila no A 



PERFIL 22— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAISI 

NCimero de campo - Amostra extra 116 MG (Zona do Alto Médio Sâ'o Francisco). 

Data— 11104178. 

CIassificaço - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓF1CO A moderado textura média. 
fase transiçao cerrado/caatinga relevo plano. 

Localização - Estrada So Francisco—So Romáb. distante 4,1 km de Sá'o Romo (via margem direi-

ta do Rio So Francisco). Munic(pio de So Francisco. 

Situação e declividade - Corte de estrada em área plana, com O a 3% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Material do Terciárjo/Quaternárjo sobre rochas do Grupo Bambu(. 

Material originário - Proveniente de material areno-argiloso do recobrimento, com influência das 

rochas subjacentes. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 460 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - No aparente. 

Vegetação local - Transição cerrado/caatinga. 

Vegetação primária - Transição cerrado/caatinga. 

Uso atual - Culturas de milho e mamona. 

A 	0-20cm bruno-avermelhado-escuro (5Y13 314); franco arenoso; fraca pequena e média blocos 

subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; friável, ligeiramente plástico e li-

geiramente pegajoso; transiçã'o clara e plana. 

B 	50-100cm, vermelho (2,5YR 416); franco argilo-arenoso; fraca média blocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos e pequenos; friável, ligeiramente plástico e pegajoso. 

Raízes - Muitas no Ap (finas, médias e grossas) e comuns finas no 82. 

Observação - 39 componente da associação LVa31. 
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PERFIL 22 	
ANÁLISES FÍSICAS E QUIIr1ICAS 

Amostradelabor.n9 78.068 e 78.0699 
Compoiiçia granulornélricC da 

Denedade 
Horizonte 

raç5as da emolira total 

% 
terra fina 

(di*pr.90 com NaOl4 calyoe) ArgiI Grau de 
9/cm3 

 % - dispara 

em dgag 
floculaçio 

%Silte 
- - 

Terra  
Areia Areia 

Argila 
% Argila 

Sfmbolo 
Profundidade Calhaue 

>20 mm 
Cancalho 
20-2 m m 

fina 
grama 
2-0.20 

fina 
0.20-0.05 a;oo2 <0,2 Apar ente Real - 

cm 
<2 mm  mm mm mm -  - - - - - 

A 0-20 O O IDO 29 49 6 16 10 38. 0,38 

B 50-100 O O 100 25 46 7 22 

_ 	 _------- - 

13 11 0,32 

__ 

pH 112.51 
ComplOao sorlico 

mE/lODg 1 > 100 AI 4  

Horizonte ------------,--- 

A9UC KCl iR Mg 
+ 

I( Na4 
V,lor 

carnal AI H 
Valor T 

Iuoma - 
S+Al 4  

A 5,7 4,8 2,3 0,7 0,10 0,02 3,1 O 2,2 5,3 58 O 2 

8 5,8 4,5 0,8 0,2 0,03 0,03 1,1 O 0,7 1,8 61 o <1 

Ataque por f1 3 504 	d = 1,47 

c Si02 A1303 F.203• 

Horizonte orgdnicol 
N 

% R 
hora O 

c o 
IKil lKr) 1 i 

54 8  A1 30 3  F. 20 3  TiO3  PO 9  MnO o 
ia 

A 0,82 0,07 12 5,4 4,8 2,3 0,27 1,91 1,46 3,27 

B 0,21 0,03 7 8,1 7,2 2,9 0,36 1,91 1,52 3,90 

+ Paata catijrada Sais COluvail Ice trato 1 isi Conetanteu Ir (dricas 

Horizonta 
c - - - HCO 

- - 
Umidade 

- - - Agua Equ uva- 
mInto Age Ca4 NaN 3 ci - so= Unrtdad, dispon icei l.nte de 

- 
mtnhaskm 

25°C 
% 
- ________ 	 ________ 1 	mE/100 gcfeT.F. 	-t 3 113d m iSaim 

máxima umidade 

A < 1 
8 

8 2 II 

Médiê deI % de ergila noS excluem. 53) 
Falaçio tentural: ---------------• -------- 

Mérhia dat%gte argila no A 



PERFIL 23 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIA1S) 

Número de campo - Amostra extra 149 MG (Zona do Alto Médio Sáo Francisco). 

Data— 22110178. 

Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO A moderado textura média 

fase caa tinge hipoxeró fila relevo suave ondulado. 

Locatização - Estrada Pedras de Maria da Cruz—São Francisco, distante 11,0 km de São Francisco e 

73.7km de Pedras de Maria da Cruz. Município de São Francisco. 

Situação e declividade - Terço médio de encosta muito suave, com 3 a 8% de declividade. 

Formação geolõgica e litologia - Material do Terciário/Quaternário sobre rochas do Grupo Bambu(. 

Material originário - Proveniente de material areno-argiloso do recobrimento, com influência das 

rochas subjacentes. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 500 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila arbórea. 

Vegetação primária - Caatinga e transição tlorestafcaatinga. 

Uso atual - Sem utilização agrícola. 

A 	0-20cm, bruno-avermethadoescuro (5YR 313); franco arenoso; ligeiramente plástico e ligei. 

ramente pegajOso. 

B2 	60-100cm, vermelho (3,5YR 518); franco argilo-arenoso; ligeiremente plástico e ligeiramente 

pegajoso. 	:. . . . 	 . 	 .. 

Observação - 19 componente da associação LVe2. 
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ANALISES FÍSICAS E QUIMICAS 
PERFIL 	23 

Amostradelabor.fl° 78,2232 e 78.2233 

Compo,içk QranuIorntrit3 da 
0endede 

Itoruzonti 
Fr.çôna de amostra fotnÍ terra fina 

9tcm 3  - dispenSo com NaOH algon) AVgdI Grau de %Silte  - dispersa 

em 	$u .a 
floculsçSo - 

1e,,* 
Areia Areia Silte % Argila 

_____________ 

I  Profundidade 
S(mbolp cm 

CMhaus 
>20 mm 

Caicailso 

20-2 mm 
fina 

grossa 
2-0,20 10.20-0,05 

tini 005- 
0.002 

Apsrenle Real 

<2mm mm mm mm 
mm 

A 	0-20 O O 100 25 44 13 18 lO 41 0,72 

02 	60-100 0 O 100 18 414 13 25 15 40 0,52 

pIf (1:2,51 
Complico sortivo 

rnEIlDOg > 1 
Horizontf 

100 A144  

1 ' 

Agui 	4(CÍ 1H ca ++ 
Mg K4  

+ 
Na 

ValorS 

(somaI 
44+ 

AI 
Valor T 

Isomal 

5+AI 

A 	76 6,5 6,14 0,7 0,58 0,05 7,7 O 1,1 8,8 88 O - 

B 2 	6,8 6,14 1,9 0,5 0,61 0,04 3,1 O 0,4 3,5 89 O 3 

Ataqupce H 2 504 	a = 1,47 

C c Sial SiO M2O5 
F.305 e 

Horizonte 	(orgânico) 
N 

't 
- 
F .203 

iwi 

N - - - 
(Ki) IKd 

5iO 3  Al 20 5  Fe IO, TiO 2  P 20, MnO Lu  

A 	1,00 0,18 6 	7,7 6,3 2,3 0,23 2,08 1,69 14,30 

02 	0,22 0,09 2 	10,7 9,2 3,1 .0,32 1,98 1,63 4,66 

+ 
Pasta saturada Sais solúveis (catraia 

Constantes hidnicaa 

Horizonte 	" 
- C.E. do 	1 - 

entrato Água 	Ca' Mg' 	K 	Na 
HCO3 - 

Cl - so4 Umidade Umidade 
Água 

dispon(v.I 

Eguica' 

Int, de 

umidade 
mmhoslcm 

25°C 
% 
- mE/lOOgdeTF. 

CO 3  1/3atrn l5atm 
mânima 

A 	i 13 

82 	1 14 

Mdii dai % de argila no B 	
- ReIaSo textursl: ---------- 

MódiS dai % de argila no A 



2 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO 

Compreende solos com horizonte B latossólico, no hidromórficos (f 19. 46). onde quase 

todas as características morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas, correspondem àquelas já men-

cionadas na descriçõo dos Latossolos Vermelho-Amarelos, mas que diferenciam-se destes por apresen-

tarem, essencialmente, cores vermelho-escuras a muito escuras, nos matizes 2,5VR a 1OR. Ná área 

mapeada estes solos apresentam teores de ferro proveniente do ataque sulfúrico variando de 1 ,9% a 

15,2%, onde os mais baixos valores correspondem a solos de textura média e, os mais altos, a solos 

muito argilosos. Deste modo verifica-se, nestes solos, uma relaçâo direta entre os teores de ferro 

total do ataque sulfúrico e os teores da fraçâo argila. 

Pesquisas recentemente realizadas no Brasil, mostraram que a coloraç5o que tende para o 

vermelho ou vermelho-escuro, pode também ser uma decorrência de certas formas de ferro nos solos 

sob condições ambientais particulares, e náo dos teores de ferro total •. Estudos realizados por VOL-
KOFF (1978), revelaram que essas formas de ferro correspondem a finos cristalitos de hematita, 

mesmo ocorrendo com baixas percentagens nos solos; FERRE IRA LOPES (1977) constatou hematita 

na fração silte no B2 de quatro perfis de Latõssolo Vermelho-Escuro Eutrófico coletados na área ma-

peada, concluindo que este mineral de ferro é responsável pela coloraço vermelha dos solos. Este 

mesmo autor ainda fez referências ao ferro livre, tendo encontrado, nos citados perfis, percentagens 

deste óxido compreendidas entre 3% e 8% e relacionou com os teores de argila total, obtendo valores 
entre 7 e 11%. 

No presente levantamento de solos, os Latossolos Vermelho-Escuro, assim como os seus 
homólogos Vermelho-Amarelos, compreendem solos Álicos, Distróficos e Eutró ficas, verificando-se 
que em todos perfis há uma relação inversa entre a saturaçá'o de bases (V) e a saturaçáo com alumínio 

trocável, ou seja, menor a saturação com alumínio (mais freqüentemente nula nos Eutróficos), maior 
é o valor V. 

Os Áticos so fortemente ácidos (pH 4,4 a 5,3), com saturaço de bases (V) menor que 

20% e saturação com alumínio trocável entre 55% e 90%, de textura mais freqüentemente argilosa, 

mas que apresentam também textura média e muito argilosa. Sá'o desenvolvidos a partir de mate-

riais argilo-arenosos e areno-argilosos do Terciário, de arenitos do Cretáceo e de rochas (principalmen-

te siltitos e argilitos) do Grupo Barnbu( referido ao Pré-cambriano A. com  possível influência de 
recobrimento pouco espesso de material argilo-arenoso. Ocorrem sob clima Aw de K'ppen, correspon-

dendo ao tipo 4bTh na classificaçêb de Gaussen; em poucas áreas aparecem sob os tipos 4aTh e 4cTh 

de Gaussen e Cwa de Kcpen; as precipitações pluviométricas médias anuais variam de 700a 1.200 mm, 

sendo mais freqüentes precipitações da ordem de 1.000 mm. O relevo nas áreas destes solos é plano e 

suave ondulado e a vegetação, em grande parte, é o cerrado subcaducifólio, ocorrendo poucas áreas 
com o cerrado caducifólio. 

Os Distrófícos so também fortemente ácidos, çom saturaço de bases (V) inferior •a 50% e 

normalmente possuem textura média. Ocupam relativamente pequenas extensões na área niapeada. 

So solos originados de rochas do Grupo Bambu( referido ao Pré-cambriano A. provavelmente com 
grande influência de material retrabalhado de recobrimento do Terciário/Quaternário e de arenitos do 

Cretáceo. Ocorrem sob clima Aw de Kppen e 4bTh de Gaussen, com precipitações pluviométricas 

médias anuais da ordem de 800 a 1.000 mm, em áreas de relevo plano e suave ondulado e sob forma-

ções vegetais variadas, onde aparecem, principalmente, formações de transição como tloresta/caatinga, 

floresta/cerrado e caatinga/cerrado, ocorrendo também a caatinga hipoxerófila. 
Quanto aos Eutró ficas, estes possuem acidez moderada ou forte, tendo saturaçáo de bases 

(V) sempre superior a 50%, apresentando variações de valor V, nos perfis examinados, de 51% a 

86%; a saturaçá'o com alumínio nestes solos é normalmente baixa ou nula, raramente acima de 30% e, 

neste caso, verifica-se a correspondência com saturação de bases mais baixa, próxima dos 50%. Comu-

mente so solos de textura argilosa, mas ocorrem também solos de textura média e muito argilosa. 

Alguns solos sâ'o intermediárias para Cambissolos (Latossolos Vermelho-Escuros câmbicos). 

Em relaçõo aos solos Álicos e Distró ficas, os Latossolos Vermelhos-Escuros Eutrôficos 
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ocupam as maiores extensões na área mapeada, ocorrendo principalmente na zona fisiográfica de 

Montes Claros. So solos desenvolvidos a partir de rochas do Grupo Barnbu(, com possível influência 

de recobrimento de materiais argilo-arenosos; verifica-se também, a origem destes solos a partir de 

milonitos, gnaisses e anfibolito-gnaísses, relacionados com o Pré-cambriano Indiviso e com materiais 

areno-argilosos e argilo-arenosos influenciados por rochas do Grupo Bambu(. O tipo de clima, segundo 

a classificaç5o de Kpen, é o Aw, correspondendo na classificação de Gaussen ao bioclima 4bTh, 

com pequenas ocorrências de áreas sob o tipo climático 4aTh; as precipitações pluviométricas médias 

anuais nas áreas deste solos variam desde 650 mm até 1.250 mm, sendo mais freqüentes as precipita-

ções da ordem de 500 a 1.000 mm. O relevo é predominantemente suave ondulado e/ou plano, porém 

com ocorrências também de relevos ondulados e forte ondulado em algumas áreas de Latossolo Ver-

melho-Escuro cámbico. A vegetaço é representada por formações de transiç& entre floresta caduci-

fólia e caatinga hipoxerófila (floresta/caatinga) e, em menor proporço, pela caatinga hipoxerófila, 

bem corno pela floresta caducifólia. 

Quanto ao uso agrícola dos Latossolos Vermelho-Escuros, de um modo geral, verificam-se 

que os de caráter eutróíico so atualmente bastante aproveitados com diversas culturas, destacando-se 

feijãb (fig. 47), sorgo (fig. 48). milho, algodào, mamona, mandioca e fumo, além de pastágens de capim-

colonizo, sempre-verde e búfalo. Já o aproveitamento dos solos com caráter distrófico é relativamente 

bem pequeno, encontrando-se em suas áreas pequenas culturas de milho, feijo e mandioca; e o apro-

veitamento dos solos com caráter álico restringe-se mais a reflorestamentos, principalmente com espé-

cies do género Pinus, bem com com eucaliptos. O aproveitamento da vegetaç5o natural para obtenção 

de carvão (fig. 49) também foi constatado na área.. - 

As principais limitações ao uso agrícola destes solos, referem-se à falta d'água e à baixa 

fertilidade natural, sendo que esta última é mais inerente aos solos Álicas, devido à toxidez provocada 

pelo alumínio, e aos Distrô ficas devido à baixa retenção de bases. Contudo, so solos, em geral, com 

éxcelentes propriedades físicas e que ocorrem, em grande parte, em relevo propício à mecanizaç50. 

Requerem, para uma melhor utilização racional com agricultura, o uso de adubos e corre-

tivos, principalmente no solos Álicas, a fim de baixar ou mesmo eliminar, do complexo sortivo, o 

indesejável alumínio tóxico. Já nos solos Eutró ficas os problemas com fertilidade so menores e, em 

muitos casos dispensam a calagern. Concomitantemente, é desejável que se façam irrigações para se 

obter uma boa produtividade, principalmente com culturas de espécies agrícolas que tenham sistema 

radicular superficial, como por exemplo a soja e o feijo, bem como com diversas espécies de gramí-

neas, entre estas, principalmente, a cana-de-açúcar. 
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Fig. 46 

Perfil de Latossolo Vermelho-Escuro Eutró-

fico A moderado textura muito argiíosa fase 

caatinga hipoxeró fila relevo plano, Associa-

ço LEe3. Município de Manga. 
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Fig. 47 - Relevo plano e cultura de feijãó-mulatinho (Phaseolus vulgaris) em área de La tosso/o 

Vermelho-gscuro Eutró fico A moderado textura muito argilosa fase floresta/caatinga, 
na estrada Colônia do Jaíba—Mocambinho. Ãrea da associa çJo Ce2. Município de Manga. 
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Fig. 48 - Cultura de sorgo em área de Latossolo Vermelho-Escuro Eutró fico A moderado textura 

muito argilosa fase floresta/caatinga relevo plano, na estrada Jaíba—Mocambinho. Área da 

associa çâb Ce2. Município de Manga. 
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Fig. 49 - Aspecto de carvoaria em área de La tosso/o Vermelho-Escuro A moderado textura muito 

argilosa, onde a vegetaçá'o é derrubada visando, principa/men te, ao uso de sua madeira na 

fabrica ç5o do carvffo. Área da associa çao Ce2. Município de Manga. 



No presente levantamento de solos, os Latossolos Vermelho-Escuros foram subdivididos 
conforme a relação que se segue. 

2.1 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado e proeminente textura argilosa. 
e muito argilosa. 

Fase cerrado subcaducifálio relevo plano e suave ondulado. 

Isoladamente constituindo a unidade LEal. 

2.2 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado e proeminente textura argilosa. 

fase cerrado subcaducifóíio relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associação LVa2. 

2.3 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado textura argilosa. 

fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação LEa2. 
fase cerrado subcaducifólia e campo cerrado relevo plano. 

29, componente da associação LVa5. 

2.4 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado textura argilosa e média. 

fase cerrado subcaducifálio relevo plano e suave ondulado. 

29 componente das associaç5es LVa7 e LVa10. 
fase cerrado caducifóllo relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associação LVa1 3. 

2.5 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTROFICO, ÁLIÇOe DISTRÓFICO A moderado 

textura média. 
fase caa tinge hipoxerá fila e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associação LVe2. 
fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

29 componente da associação LVa1 1. 

2.6 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO e EUTRÓFICO A moderado textura 

argilosa. 
fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associação Ce3. 
fase floresta caducifôlia/cerrado relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação LEde. 

2.7 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓF1CO A moderado e chernozêrnico textura 
argilosa. 

fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

i9 componente da associação LEeI. 

2.8 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado e chernozêmico textura •  

argilosa e média. 
fase floresta/caa tinge relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação LEe2. 

2.9 -. LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÕFICO A moderado textura argilosa e muito 
argilosa. 
fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 
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29 componente da associaçgo Ce2 e 49 componente da associação TRSe3. 
fase f/orestalcaatinga e caa tinge hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

Isoladamente constituindo a unidade LEe3 e 19 componente da associação LEe4. 

2.10 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÕFICO A moderado textura argilosa. 
fase flores ra/caatinga relevo suave ondulado. 

19 componente da associaço LEe6. 
fase floresta/caatinga e caa tinge hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

49 componente da associaç5o PE3. 
fase caatinga hfpoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação LEe5 
fase caaringa hipoxeró fila rélevo suave ondulado. 

49 componente da associaçâb PE 11. 

2.11 	LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura média e argilosa. 
fase caatinga hipoxeró fila e flores ta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação LEe7. 

2.12 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO cmbico A moderado textura argilosa. 
fase floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado. 

10 componente da associaçào LEe8. 
fase caatinga hipoxerá fila relevo suave ondulado e ondulado. 

29 componente da associação PE9. 
fase caa tinge hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado. 

29 componente da associação PElO. 	- 
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PERFIL 24 - DESCRIÇÀO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Numero de campo - 23 MG (Zona do Montes Claros).. 

Data - 27111177. 

Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICa A proeminente textura muito argilosa 

fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

Localização - Estrada que liga o Reflorestamento Planta 7 ao km 25 da estrada BocaiCiva—Olhos 

D'Água. Município de Bocaiúva. 

Situação e declividade - Topo de chapada, com 3 a 8% dé declividade. 

Formação geolõgica e litologia - Recobrimento do Terciário sobre o Pré-cambriano A. 

Material originário - Material argilo-arenoso com provável influéncia de rochas subjacentes. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Altitude - 860 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Nula a laminar ligeira. 

Vegetação local - Cerrado subcaducifólio, destacando-se as espécies pau-terra, rnangadeira, jatobá-de-

cerrado, pacari, pequizeiro e guabiroba. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifôlio. 
Uso atual - Reflorestamento com eucalipto e binosca (guavarupan), e fruticultura (manga, abacate 

e goiaba). 

A 1 	0-31cm, bruno-avermelhado-escuro (3,5YR 314); muito argiloso; fraca pequena e média blocos 

subangulares e angulares; poucos poros grandes, comuns médios e muitos muito pequenos 

e pequenos; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

e plana. 

A3 	31-49cm, vermelho-escuro (3,5Y1R 316); muito argiloso; maciça; poucos poros grandes, comuns 

médios e muitos muito pequenos e pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; transição 

gradual e plana. 

Bt 	49-81cm, vermelho-escuro (2,5YR 316); muito argiloso; pequena granular com aspecto de 

maciça porosa; poros comuns médios e muitos muito pequenos e pequenos; friável, plás-

ticos e pegajoso; transição difusa e plana. 

B21 81-142cm, vermelho (2,YR 3,516); muito argiloso; pequena granular com aspecto de maciça 

porosa; poros comuns médios e muitos muito pequenos e pequenos; friável, plástico e pega-

joso; transição difusa e plana. 

B22 142-170cm+, vermelho (2,5YR 416); muito argiloso; pequena granular com aspecto de maciça 

porosa; muitos poros muito pequenos e pequenos; friável, plástico e pegajoso. 

Rafzes - Abundantes no A1; muitas no A3 e comuns nos outros horizontes. 

Observações: 	1) Perfil examinado úmido; 

2) Unidade de mapeamento LEal. 
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PERFIL 24 	
ANÁLISES FÍSICAS E QUI1ICAS 

Amostradelabor.n9 78.2216 a 78.2220 

Fraçóm da amoStra total 
Composição granulom6trica da 

terre fina 
- 

Dens i dade 
Horizonte 

.% )disparsSo com NoOH calgon) 
% 

Argde 

duspersa 

em água 

Grau de 

tloculaçé'o 
%Sille 
- 

g/çm 

- 

srmbolo 
Profundidade 

em  

Calhaua 
> 2Omm 

Cascalho 
20-2mm 

Tírri  
fina 

Areia 
grossa 
2-0.20 

Arca 
fina 

0.20-0.05 

Silta 
O s Arsuli 

<0,002 

% Argila 

Aparente Real 

2mm mm mm mm 
enm - - 

A 1  0-31 0 0 100 8 L 10 78 26 61 0,13 

A3  31-49 O O 100 5 2 6 87 23 74 0,07 

8 1 49-81 O O 100 5 3 3 89 31 65 0,03 

B 21  81-142 O 1 99 5 3 6 86 37 57 0,07 

B22  142-170 O 1 99 3 2 7 88 

_ 	 _------ - 

35 60 0,08 

__ 

pHfl:2,Bl 
Compl,sO aortuao 

mEIlOOg 

- 
> 100AI" 

Hori000es a 

E 
00 
g 

+4+ SIAl - 
V+lorS valorT 

Agu KCP 1N Ca
4+  

Mg
++  

K + Na 
(soma) AI 4' ' H4 (somai 

4,2 3,8 O 	1 0,18 0,14 0,4 2,1 12;4 14,9 3 84 1 

A 3  4,5 3,9 O 	1 0,11 0,12 0,3 1,3 8,7 10,3 3 SI <1 

B 1  4,5 4,0 O 	1 0,08 0,11 0,3 1,0 6,8 8,1 4 77 <1 

Bi 4,7 4,0 O 	1 0,10 0,13 0,3 0,8 6,1 7,2 4 73 < 1 

822 4,8 4,1 O 	1 0,08 0,11 0,3 0,7 6,5 7,5 4 70 < 1 

Ataque por H 2504 	d = 1.41 

c 
N c % 502 510 2 Al203 F.203 

Horizonte )orgânico) R203 
_._ 
Fe3O 

luar. 
-e 3 

SiO 3  Al 20 3  Fe 207  TiO 2  P2 0 MnO 
(Ki) iKri . 

as 

A 1  2,45 0,24 10 23,4 29,4 13,9 0.80 1.35 1,04 3,32 

A 3  1,64 0,18 9 23,7 30,3 14,4 0,82 1,33 1,02 3,30 

1,23 0,12 10 24,4 30,2 15,1 0,69 1,37 1,04 3,14 

8 21 1,05 0,12 9 24,1 29,9 15,2 0,73 1,37 1,04 3,09 

B22  1,00 0,11 9 23,1 31,5 15,1 0,81 1,25 0,95 3,27 

+ Pape. palurada Sais soluiveiS 16X1,5t0 1:51 
Constanees hÇdrucaa 

Horizonte l•• 
C.E. do - - 
estrato Ague Ca' 4  Mg'" 	KI 	l'4a4 ci - so = Umidade Umidede 

Água 

duspovível 

Equaive- 

lente de 

- 
mmh oi/cm 

250C 
% - a 

________ 
mEtiDO gdaV.F. 

CO3 ll3atm l5atm 
,névumfla umidade 

A 1  1 29,3 25,9 30 

A3  1 29,3 25,9 30 

81 1 29,2 25,7 31 

B 21  2 . 28,9 25,6 31 

1 29,9 26,2 31 

FlelaçSo teatural: 
Médio das % de .rgiíi no E (exL  
------ 
Média da4 % de argila no A 



PERFIL 25 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 72 MG (Zona do Alto Médio Sáo Francisco). 
Data - 19110177. 
Classificaç5o - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ALICO A moderado textura argilosa fase campo 

cerrado relevo plano. 

Localização - Margem esquerda da estrada Pirapora—Patos de Minas, distante 46,3 km do rio So 

Francisco. Munic(pio de Buritizeiro. 

Situação e decliv idade - Corte de estraJa em topo plano de chapada, com O a 3% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Recobrirnento do Terciário sobre o Cretáceo. 

Material originário - Material argilo-arenoso. 
Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

AltItude - 880 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Nula (nâ'o aparente). 
Vegetaçâo local - Pinus. 

Vegetaçêo primária - Campo cerrado. 

Uso atual - Reflorestamento com espécie do gênero Pinus e, em menores proporçôes, com eucalipto. 

A 	0-20cm, vermelho-escuro (2,5YR 316. úmido) e bruno-avermelhado (2,5YR 414, seco); argila; 

fraca pequena granular; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

B 	100-140cmi-, vermelho (2,5YR 416, úmido) e vermelho (2 5YR 418, seco); argila; grumosa 

com aspecto maciço poroso "in situ" e fraca pequena bloco. subangulares; plástico e pega-
joso. 

Observaç6es: 	1) O horizonte A se encontra revotvido; 

2) 29 componente da associaço LVa5. 
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ANÁLISES FIICAS E QUI1ICAS 
PERFIL 	25 

Amostradelabor.n9 77.2506 e 77.2507 

H oruzone 
Fraç5eu da amoitr@ total 

Compoaiçáa granuloritétríca da 
f Dentidade 

dieper.da com NaOH calponl Araila Or, de Si 
g/cm3 

% 
á5ua 

drsa1110 

% Argila 
- 

- Areia Areia Silte 
A 	

em 

Símbolo 
Profundidade Calhsu Cuc&ho a?" 

2-0 0.20 -0,05 0002 <2002 
' Aparente Rial ° 

A 0-20 O O 100 6 15 35 44 22 50 0,80 

B 100-140 O 0 100 29 14 .3 54 1 98 0,06 

p11 (1251 
Complpaqiortivo 

mE/100g 1 > 

- 

100 Al4  
E -------- Horizonte . 

e 

Aua KCÍ 1N Ca' Mg" K' Na Al 4  H :aT 

S #A1 

A 52 4,0 . 	o 	6 016 0,06 0,8 1,4 5,3 7,5 11 64 2 

a 4,4 4,2 O 3 0,01 0,05 0,4 0.5 1,3 2,2 18 56 

Ataque por H 2 SO 4 	dor 1,47 

c 
- 

5C 3  SiO AI O 
ç20 

1-lorixonte lorgénicol 

% % F 1 z0 3 
Iiw 

% 
.5 

N 
. l(rl3 

, 	3 
SiO 3  Al 20 3  F. 30 3  TiO 3  P20 5  MnO 

A 1,76 - 	0,15 12 12,7 17,0  6,9 0,96 1,27 1,01 3,87 

B 0,41 0,05 8 	15,0 - 19,6 8,2 1,16 1,30 1,03 3,75 

Pasta saturada Sais tolúvais lextrato 1 :Sj Conatantes lrÇdrjcaa 

Horixonte 
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mmhoslcm 

 mOOg deTF, _____ 

A 1 . . 16 

B 2 19 

Média das % de ergila no 5 taxclusiasB3l 
Re1apo teeturaI ---------------- - - 

Média daa % de argila no A 



PERFIL 26 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 133 MG (Zona do Alto Médio Sáo Francisco). 
- Data - 26106178. 

Classificaço - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICa A fraco textura média fase cerrado 
subcaducifólio relevo suave ondulado. 

Localização - Margem da estrada Miravénia—Montalvânia, distante 6,0 km da primeira. Município 
de Manga. 

Situação e declividade - Superf(cie tabular reelaborada, com 6% de declividade. 
• 	Formação geolôgica e litologia - Cretáceo. Formaço Urucula. Arenitos. 

Material originário - AIteraço de arenitos. 
Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 720 metros. 
• Drenagem— Fortemente drenado. 

• Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira e em sulcos ocasionalmente repetidos. 
Vegetação local - Cerrado subcaducifólio arbóreo-arbustivo. 
Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

B22 .100-150cm, vermelho-escuro (2.5YR 3,516); francoarenoso; no plástico e ligeiramente pega-

- 	joso. 

Observaç6es: .1) Coleta feita com trado holandês; 
2) lnclus5o na área da associaçáb LVa21. 
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PERFIL 26 	
ANÁLISES F1ICAS E OUIMICAS 

Amottra de labor. n9 78. Ú41 	- 
Compcniçio gronulométrica da 

Horion!e 
Fraçõen de amoetra total terra faia Daniidade 

51cm3 Idispetno com N,OlI calgonl Argila 
Grau da 

dinperaa 

em QUa 
flocuiaçlo 

Areia Areia - Sura 
-- 

% Argila 
— — 

Stmbolo 
Profundidade a ca 

; <0DO2 Aparente Real 

2unm 
2-0 

mm 
020-0.05 

mm mm- 
mm 

100-150 O O IDO 13 64 10 13 12 8 0,77 

pH 11:251 
ComOI4ao,otiao 

mEllOOg 
— 

> 100Al' E 
Horioonie  4+4  

Va 
S 	Ai 

Água KCI 1 N Ca 	M9+4 K4  Na 	
- 

( tome i AI' 44  I-I 

822 5,4 4,2 O 	1 0,02 0,02 0,1 0,4 0,7 1,2 8 80 < 1 

Ataque por H 2 SO 4 	d = 1,47 	- 

N c Si0 2  Si02 AI O F.203- 

Horizonte 40r9nico) IiS 

5i0 2  Al 203  F9 20 3  TiO 2  P20, MnO lu 

6 22 0,15 0,04 4 4,9 1,4 2,1 0,41 1,90 1,45 3,29 

Paira aaturada Saie aoiúveig 1.xtrato 1:51 
Constantes h(dricm 

'A 

8 
Horizonls  

C.E.do -  
- extrato 	- Agua Mg 	1 	K4 	Na4 

HCO 3  - 
CO 

= Cl — 
Umidade Umidade 

Água 

dugpøn(vel 
Equiva- 
lente de 

mmho,/cm 
250C 

'A - 
mEIlOOgdiT.F. 	, 113atm 15dm - ,nâ,ima umádadi 

622 2 6' 

Média dte 'A de ergila no E_Iexcivalve133l - 
Relaço textural: 

Média dae 'A di argll, no A 



PERFIL 27 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 68 MG (Zona do Alto Médio São Francisco). 

Data - 09108177. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO A moderado textura média fase 

cerrado subcaducifó!io relevo suave ondulado. 	1 
Localização - Margem esquerda da estrada São Sebastião dos Poçôes—Nhandutiba, distante 8.0km 

de Poções. Munic(pio de Manga. 

Situação e declividade - Corte de estraLi em terço médio de elevação suave, com 5% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Cretáceo. Formação Urucuia. Arenitos. 

Material originário - Proveniente da alteração de arenitos com influência de rochas do Grupo 

Bambu(. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 680 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Cerrado subcaducifólio. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifôlio. 

Uso atual - Culturas de subsistência destacando-se milho, feijão e mandioca. 

B 	60-80cm, vermelho-escuro (2,5Y11 316. úmido) e vermelho (2,5YR 416, seco; franco arenoso; 

grumosa com aspecto maciço poroso "in situ"; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente 

plástico e ligeiramente pegajoso. 

Observação - 19 componente da associação LVa23. 
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ANÁLISES FIICAS E QUIUUCAS 
PERFIL 	27 

Amostra de labor. n9 77.1676 

Pçaç6ee da amostra total 
Compasiço granulomêttica da 

terra 1 na Denaidade 
Horizonte 

(disperaSo com NaOH calgon) Argila Grau de 
glcm 

- diaperna 

égua em 
tlouI5Ç5Q 

% Silio 
5' .2 

O Aete Areia Sima 
-- 
% 

- - 
Agil 

Argila 

Simbolo 
Profundidade &hiu CascaRio 

f•na 
20.20 0.20-0.05 0002 

<0002 Aparente Real 

2 mio Tom mm mm 
mm 

E 60-80 O O 100 21 57 7 15 3 80 0,7 

pH (12 5) 
Complexo aortiso 	 - 

mEIlQOg 1 
Horizonte • 	5' a 

Água KCI 111 Ca++ Mg K+ 

— 

NSe 
mal 

Alt H 
VglorT 5 + AI 

B 4,7 4,1 O 3 0,05 0,01 0,4 0,3 0,9 1,6 25 43 1 

- Ataque por H 2$04 	d = 1.47 

c Si0 1  SIO2 Aizo, Fe203 5' 

Horizonte (orgânico) IlYte 3 - ---- Al 
1K) lKrI  2 	3 

Si0 2  Al 20 3  Fe 3 0 3 TIO 2  P20 8  MnO 

E 0,17 0,04 1 6,1 5,4 1,9 0,31 1,92 1,57 4,45 

Paa*a ,aturada Sais aolciveii lexirato 	5) 
Conttentea hidricas 

+ 

8 
Horizonte  

CEdo 
extrato Água Ca 	Mj' 	K4 	Ni I4CO 3  - 

Cl - = S0 Umidade Umidade 
Água 

disponível 
Ectuiva- 
lenti da 

mmho,/cm 
25°C 

% ___ • 	mEllDOgdeT.F. 	 p co = 
3 at m atm 

mâxima umidade 

B 7 

Média daa % de argila no 5 (exc!ual+.83) - 
RéIaçSo textucal: 

Média daa % de argila no A 



PERFIL 28 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTER1TICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 8 MG-TO (Zona de Montes Claros). 
Data - 07102176. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÕFICO A moderado textura muito argi-

losa fase ceatinga hipoxerÓ fila relevo suave ondulado. 

Localização - Margem direita da estrada Janaúba—Jaíba, distante 9.0 km de Janaúba. Munic(pio de 
Janaúba. 

Situação e declividade - Terço superior de encosta suave, com 3 a 5% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambuf. Embasamento de rochas do referi-

do Grupo, com possAiel influência de cobertura de material retrabalhado. 

Material originário - Proveniente de decomposição de rochas do Grupo Bambu(, principalmente 
calcário, com provável influência de material retrabalhado argilo-arenoso de cobertura. 

Relevo local - Suave ondulado. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 540 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 
Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila e transição floresta/caatinga. 
Uso atual - Milho, capim sempre-verde e coloniffo, em áreas próximas. 

Al 	0-10cm. bruno-avermelhado-escuro (5YR 314, úmido) e vermelho-amarelado (5YR 416, seco); 

argila; fraca muito pequena a média granular; muitos poros muito pequenos e pequenos; 
partes macio e partes ligeiramente duro, partes muito friável e partes friável, muito plás-

tico e pegajoso; transição clara e plana. 

A3 	10-38cm. vermelho-escuro (2,5YR 316. úmido) e vermelho (25Y13 416, seco); argila; fraca 

pequena e média granular; poros comuns muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, 

muito friável, muito plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

B1 	38-70cm vermelho-escuro (2,5YR 316); muito argiloso; fraca pequena e média blocos suban- 

guIares; poros comuns muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, friável, muito plás-

tico e pegajoso; transição gradual e plana. 

821 70-120cm, vermelho-escuro (2,5YR 316); muito argiloso; fraca pequena e média blocos suban-
guIares; poros comuns muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, friável, muito plásti-
co e pegajoso; transição difusa e plana. 

822 120-180crn+.. vermelho-escuro (2.5YR 316); muito argiloso; fraca pequena e média blocos 

subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, friável, muito 

plástico e pegajoso. 

Raízes— Comuns nos horizontes A1 e A 3  e.poucas no B1, 821  e  622. 

Observaç&s: 1) Presença de concreç6es ferromnanganosas e ferruginosas 

2) Presença de carvão no horizonte A 1 ; 

3) Presença de nódulos argilosos endurecidos na massa do 

B 22 , om menor concentração no horizonte B 1 ; 

4) 19 componente da associação LEe4. 

nos horizontes B 1 , B 21  e 

solo nos horizontes 621  e 
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PERFIL 28 - ANÁLISE MINERALÓGICA 

A 1 	Cascalhos - maiorpercentagem de concreçôes ferruginosas e ferromanganosas tipo "chumbo 

de caça"; concreçóes argilo-ferruginosas; quartzo, gr5os subangulosos e subarredondados, 

uns incolores, outros róseos e brancos. 

Areia grossa - 50% de quartzo, gros arredondados, superfície irregular, alguma estriada com 

aderência de óxido de ferro, coIoraço branca e rósea; 25% de concreç6es ferruginosas e 

ferrornanganosas tipo "chumbo de caça"; 1 5% de concreçôes ergue-ferruginosas, 5% de con-

creç5es argilo-humosas; 5% de detritos. 

Areia fina - 88% de quartzo, grâ'os arredondados, maioria incolores, muito amarelados e róseos; 

5% de concreçes ferruginosas e ferromanganosas; 5% de concreçôes argilo-ferruginosas e 

argilo-humosas; 2% de detritos; traços de turmalina. 

A 3 	Cascalho - maior percentagem de concreções ferruginosas e ferromanganosas; quartzo, grãos 

su barredondados, ccl oração branca e amarelada; concreções argil o-ferruginosas. 

Areia grossa - 50% de concreções ferruginosas e ferromanganosas, algumas tipo "chumbo de 

caça"; 38% de quartzo, gr5os subarredondados, coloraço branca, amarelada e rôsea; 10% 

de concreçôes argilo-ferruginosas; 2% de detritos. 

Areia fina - 90% de quartzo, gr5os arredondados e subarredondados, maioria incolores, alguns 

róseos e amarelados; 10% de concreções argilo-huniosas e concreções ferruginosas; traços de 

detritos, zirco e turrnalina. - - 

B 	Cascalho - maior percentagem de concreções ferruginosas e ferromanganosas tipo "chumbo de 

caça"; quartzo, gr5os angulosos, superfície irregular com aderência de óxido de ferro, cobra-

ço rósea e branca; fragmentos de sílica. 

Areia grossa - 80% de quartzo, gr'os arredondados, superfície irregular com aderência de óxido 

de ferro, coloraç5o branca, rósea e amarelada; 10% de concreções ferruginosas e ferromanga-

nosas tipo "chumbo de caça"; 10% de concreções argibo-ferruginosas e argilosas; traços de 

detritos. 

Areia fina - 85% de quartzo, gr5os arredondados, maioria incolores, muitos róseos e amarela-

dos; 10% de concreçôes argilo-ferruginosas; 5% de concreções ferruginosas e ferromangano-

sas; traços-de turmalina. 

Cascalho - maior percentagem de concreçôes ferruginosas e ferromanganosas; quartzo. grãos 

- subarredondados, superfície irregular com aderência de óxido de ferro. 

Areia grossa - 70% de quartzo, gros arredondados e subarredondados, superfície irregular com 

aderência de óxido de ferro, coloraço branca, rósea e amarela; 15% de concreções ferrugi-

nosas'e ferromanganosas 'tipo "chumbo de caça"; 1 5% de concreçôes argibo-ferruginosas; tra-

ços de detritos. 

Areia fina - 95% de quartzo, grâ'os arredondados, superfície irregular com aderência de óxido 

de ferro, coloraço rósea e amarelada, maioria incolores; 5% de concreções argilo-ferrugi-

nosas e concreçôes manganosas; traços de detritos. 

B 22  Cascalho - maior percentagem de concreções ferruginosas eferromanganosas; concreções argi-

lo-ferruginosas; quartzo, gr5os angulosos, superfície irregular com aderência de óxido de 

ferro, coloraç5o rôsea, amarelada e branca. 

Areia grossa - 70% de quartzo, gr5os arredondados, superfície irregular com aderência de óxido 

de ferro, coloraçâ'o rósea, amarelada e branca, muitos incolores; 25% de concreções ferrugi-

nosas e ferromanganosas; 5% de concreções ergue-ferruginosas. 

Areia fina - 90% de quartzo, grãos arredondados e subarredondados, coboraço branca, rósea e 

amarelada, maioria porém incolores; 10% de concreções ferruginosas, concreçôes mangano-

sas e concreções argibo-ferruginosas; traços de turmalina. - 
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PERFIL 28 	
ANAUSES FISÍCAS E QUIMICAS 

Amostra de Íaboi. •O 327 a 331 

Horizonte 

- 
Fraç&es da emo.tra total 

Gompoiiçio granulc.mêtrica da 
e,,,, fina Demiduete 

Wisperião com NaOI-1 calgon) 
di 

em 

Grau de 
jlocujaÇjo % - 

Cm 

- - 
Areia Areia Silte - 	- 

Símbolo 
Profundidade 

cm 

Calpreus 
> 20 mm 

Ca,calho 
70-2 mm 

erra 
_fiflC 

2mrn 

groma 
2-0,20 

mm 

tin& 
0,20-0,05 

mm 

O 05- 
0002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

água % Argila 

Aparente Real 
o 	2 
" 

A 2  0-10 O 2 98 12 10 34 44 33 25 0,77 1,23 2,53 51 

A3  10-38 O 2 99 8 7 26 59 45 24 0,44 110 2,68 59 

B I  38-70 O 1 99 6 6 20 68 7 90 0,29 1,06 2,72 61 

70-120 O 2 98 5 6 23 66 O 100 0,35 1,14  2,70 58 

120-180 O 2 98 5 5 19 71 . 	O 100 ,  0,27 1,20 2,69 55 

p1) 11:2,5) 
Compleootortivo 

mEIlOOg 
 

korizc,nte - 	 - 	_______ - ______ . , 

Agu, KCI IN Ca Mg K4 Na+ vai 
AÍ H' 

• S+AI" 4  
G.  

.)soma) Iaomal ' 

A 1  7,1 6,5 13,1 0,8 0,54 0,02 14,5 O O 14,5 200 O 7 

A3  7,0 6,2 75 2,8 0,26 0,02 10,6 O 0' 10,6 IDO . 	O 2 

B I  6,5 5,4 4,.7 2,7 0,36 0,01 7,8 O 1,3 9,1 86 O 1 

21 5,8 4,8 4,0 3,3 0,05 0,01 7,4 O 1,6 .9,0. 82 O 1 

822 5,6 4,6 4,5 3,1 0,04 0,01 7,7 0,1 1,5 9,3 83 1 	.- 2 

Ataqu.porH 2SO4 - 	d1,47 . . . 

Horizonte orgânico) 
te c 

- 
5i02 510 j 

-- 
AI O 
._,.L 

F, O 

Iivrø 

! t 
. 	o 

te 
- -- . A1303 

1K) 
e O 2 	3 3 	3 

(Kr) % .- 
5i02  A1 10 3  F. 3 0 2  TiO2 1'20a MnO 

A 1  3,39 0,38  9 17,3 14,7 8,3 0,29 0,11 2,00 1,47 2,78 

A3  1,05 0,18 6 22,8 18,2 9,7 0,33 0,07 2,04 1,52 2,95 

B j  0,49 0,12 4 25,6 21,3 8,9 0,36 0,04 2,04 1,61 3,76 

B 21  0,36 0,10 4 24.6 21,0 9,1 0,34 0,03 1,99 1,56 3,62 

622 0,36 0,10 4 25,7 22,6 .9,6 0,35 0,04 .1,93 1,52 3,70 

Paata aaturada Sai eolúveis (entrato 1:5) Conateiitea fiÇd,icgt 

- 	-+e 
Horluom,  

. 

C.E.do - 

mmhoa/cm 
extrato Água Ca 	Mg'' 	K4 	Ho" 

% 
HCO 3  - 
CO 

= CI - 504 = Umidade 

1/3atrn 

Umidade 

l5atm 

Água 
diiponíuel 

E0div- 
lente da 

25°C 
________ _ 

mE(lOOgdaT.F, . 	3 máeime umidade 

A 1 	. <1 , 29,5 17,3 12,2 23 

A3  <1 . . 23,1 15,7 7,4 19 

21,2 16,0 5,2 19 

621 <1 . 22,2 16,2 6,0 19 

B22  <1 . . 	. . 22,1 15,0 7,1 19 

Rel,ç5o textura): 
Média da, % de argiía no 9 (excluilva 93) - 	-------- - 
Média das%dearglla noA 	
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PERFIL 29 — ' DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 112 MG (Zona do Alto Médio So Francisco). 

Data - 07104178. 
CIassificaço - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÕFICO A moderado textura muito argilo-

sa fase transiç5o floresta/caatinga relevo plano. 
Localização - Lado direito da estrada Ja(ba—Mocambinho, distante 30,0 km de Ja(ba; 0,5 krn em 

picada secundria. Município de Manga. 

Situação e declividade - Área plana de terraço elevado, com o a 3% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Embasamento de rochas do 

referido Grupo, com possível influência de cobertura de material retrabalhado. 

Material originário - Proveniente da aIteraço de rochas do Grupo Bambu(. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 460 metros.' 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - N5o aparente. 

Vegetação local - Culturas de feijo-mulatinho e sorgo. 

Vegetação primária - Transiçôo floresta/caatinga. 

Uso atual - Culturas de sorgo e feijo-mulatinho. 

A 	0-20cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 3/4, úmido) e bruno-escuro (IOYR 313, úmido amassa- 

do); muito argiloso; plástico e pegajoso. 

B21 40-70cm, vermelho-escuro (1OR 3/6, úmido amassado); muito argiloso; plástico e pegajoso 

B22 70-110cm, vermelho-escuro (1011 316, úmido amassado); muito argiloso; plástico e pegajoso. 

Observação - 29 componente de Ce2. 
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ANÁLÍSES FÍÍCAS E OUIMCAS 
PERFIL 29 

Amostradelgbor.n? 78.0687 a 78.0689 

Ho e 	t 
Freç6es da emotra 10(01 

Compouiçio grinulométrica da 
mra fina Den.idade 

% diperu2o com N,OU calgoni Argila 
Grau de - 	gkm 3  

- - dispor,, 

em 

%St 

o Arai. ArCi. S,Ite 
flocuIaço  

S(mbo1 
Profundidade Calhauu 

>20 mm 
Caricalho 
20-2 mm 

TOrra 
fusa 

grou,, fina 005- 
Argila 

<0,D02 

ãaui % Argila 

Aprgnie Real cm 
2mm 

2-020 
nwn 

0,20-0,05 
mm 

0002 
mm - 

Ap 0-20 O 1 99 12 5 22 61 39 36 0,3'6 

821 40-70 O 1 99 lO LI 17 69 0 100 0,25 

822 70-110 O 2 98 9 Lf 16 71 O 100 0,23 

pH(1:2,51 
Complerio sortirio - 

mE/100g 

Horizonti 
 

> 

Água KCIIN Ca4 Mg4°  K Na+ 
Al"0 :; 

+#+ 
S#AI > 

Ap 6,3 5,4 10,4 2,2 0,25 0,04 12,9 O 3,7 16,6 78 O 1 

821 5,4 4,8 5,5 1,4 0,07 0,06 7,0 0,1 3,8 10,9 64 1 < 	1 
B 22  4,8 4,4 3,5 1,8 0,05 0,02 5,14 0,5 4,1 •  10,0 514 8 < 	1 

Ataque por l'fSO, 	d = 1.47 	- 

Horizonte Corgànscol 
N C 

- - 
Si0 2  Si02 AI O F,20 3  

livre 

" 
O - 

-• 
IKi) 

. 
11(r) 2 	3 

Si0 2  A1 30 3  TiO 2  PO1 Moo 
LU 

Ap 1,84 0,20 9 28,4 26,2 13.3 0,56 1,8 11 1,39 3,09 

8 21 1,09 0,13 8 29,6 27,3 13,9 0,2 1,84 1,39 3,08 

822 0,49 0,08 6 29,5 26,1  13,9 0,56 1,92 1,43 2,914 

Parit. riaturada $ais solúvOin extrato 1:51  Conatante, h(drlcaa 

HorizOnte 
+ 
2 ________ 

Cxtralo 
mm 

Agua Ca ::1 Ci SOÇ LJr dada 
dpn(v:I e. 

de1F. 	a 

Ap <1 31 

. 821 1 30 

822 <1 30 

ReIaçgo textur,I: Mdtfiçdg, 
% de argila noS loxclusivc!_ 

Média doa % de argila rio A 



PERFIL 30— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 131 MG (Zona do Alto Médio São Francisco). 

Data - 23105178. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÕFICO A moderado textura argilosa fase 

trans Jçâo flores ta/caatinga relevo plano. 

Localização - Lado direito da estrada ltacarambi—Januária, distante 12.5 km da primeira. Município 

deltacarambi. 
Situação e declividade - Superf (cio aplainada, com 2% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Terciário/Quaternário. 
Material originário 	Material argilo.arenoso influenciado por rochas do Grupo Bambu( do embasa- 

mento. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Planá e suave ondulado. 

Altitude - Em torno dos 450 metros. 
Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Formação secundária caducifólia. 
Vegetação primária - Transição floresta/caatinga. 
Uso atual - Área bastante utilizada (40-50%) com pastagem de capim-coloniáb, vermelho e búfalo, 

e cultivos de feijão, milho, mandioca e mamona. 

A1 	0-15cm, bruno-avermelhado-escuro (5Y11 313); franco argilo-arenoso; ligeiramente duro, friável, 

plástico e pegajoso. 

B22 70-100cm. vermelho-escuro (2,5YR 316); franco argiloso; plástico e pegajoso. 

Observaçóes: 1) O horizonte B22 foi coletado com trado holandês; 
2) Afloramentos de calcário ruiniformes em encostas nas proximidades da área de ocor -

- 	rência desse solo; 

3) 19 componente da associação LEe7. 
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ÁNÁLISES FIICAS E QUIl.1ICAS 
PERFIL 30 

Amoztradalabor.nÇ' 78.0938 e 78.0939 
Compo,iço graflulomélrice da 

HoriZonte 
Frações da emoatra total terra fila 

Argila 

Dentidad 

Idispenio com Na13l4 calgon) 
% - - - ''° 

G 
tocuiaçi - 

Arma Arma Silte 
- - 

$(mbølo 
Profundiddf Calhaua Terra Argila 

<0002 

água em % Ar ile 

Aparente Real 
2O 0,20-0.05 

A 1  0-15 O O 100 26 27 21 26 li 35 081 

70-100 O O 100 20 23 18 39 29 26 0,46 

pil 4 1 :2,51 
CmnpIesoortivo 

mE/lOOg 

- 

1 
- 

Horizonte 

> 
Água KCI 1 M Ca M94  K 

---------------------------_ 
Na' :':a 

Al+++ H+ 
Isorrial, 

+4+ 
S + AI 

A 1  6,2 5,2 5,4 	1,2 0,11 0,04 6,8 O 2,8 9,6 71 O 2 

Bzz 6,5 5,3 4,2 	0,8 0,05 0,03 5,1 O 1,3 6,4 80 O 

Atau. por 11 3 504 	d = 1,47 

N c SiO Si05 AI O F, 03  
Horizonte 

1K0 
•;; 

'' 1 - 
----- 

5i0 2  A1 50 3  F9 20 5  TiO2  P50 5  MnO cr 

A 1  1,07 0,14 8 9,9 7,5 4,5 0,28 2,24 1,62 2,62 

B22  0,33 0,07 5 14,9 12,0 5,5 0,42 2,11 1,63 3,42 

Paste iatur.da Sai, solúvei, textrato Con.tante hidrica, 
+ 

Horizanti 
8 
Z 

C.E.CO 

- 	m rl  
Água Ca 4  Mg' 	 1 	Ne4 

HCO3- 
- Umid limidade 

digp(vel Ie1ede 
mE/1QOgdgTF 

Cio

5 113,tm 15dm 
máxima umidade 

A 1  <•i 19 

822 <1 17 

Mádia da, % de argila no 8 1,acIuaivuD) 
Flelaçgo taxturel: -- 	------- 	-. 

Mádia da, % de argila no A 



PERFIL 31 -. DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCJAIS) 

Número de campo —41 MG (Zona do Itacambira). 

Data - 14108177. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa fase 

caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado; 
Localização - Lado esquerdo da estrada Espinosa—Monte Azul, a 6,2 km de Espinosa (a partir Ja 

ponte sobre o riacho Mingu), e distante 25 metros da estrada. Município de Espinosa. 

Situação e declividade - Trincheira sob vegetação natural em terço médio a superior de suave eleva- 

ção com topo aplainado. Encostas longas e ligeiramente convexas, com 3 a 8% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Pré-cambriano Indiviso. Gnaisse. 

Material originário - Alteração de gnaisses escuros constituindo um material retrabalhado na área. 

Relevo local - Suave ondulado com topo plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 570 metros. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila arbórea com aroeira, umbuzeiro, tartarana, surucucu, braúna 

e angico. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila arbórea e arbóreo-arbustiva. 

Uso atual - Caatinga hipoxerófila e, em áreas próximas, cultura de algodão. 

A1 	0-20cm, vermelho-escuro (10YR 316, úmido) e vermelho (10R 416, seco); franco argilo-are- 

noso; moderada pequena e média blocos subangulares; poros comuns pequenos e médios; 

ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

Bi 	20-65cm, vermelho-escuro (10R 3,516); argila arenosa; fraca a moderada pequena e média 

blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns médios e poucos 

grandes; ligeiramente duro e duro, friável, muito plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

B21 65-150cm, vermelho-escuro (10IR 3,516); argila arenosa; fraca pequena a média blocos suban-

guIares; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, friável, plástico e pe-

gajoso; transição difusa e plana. 

622 150-200cm, vermelho-escuro (10R 3,516); argila; fraca pequena a média blocos subangulares; 

muitos poros muito pequenos e pequenos, ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso. 

623 280-300cm, franco argiloso. 	 - 

Raízes - Comuns no A1 e poucas no B1, B21 e 822. 

Observaç8es: 1) O horizonte B22 apresenta maior número de nódulos argilosos endurecidos duro a 

muito duro, firme e muito firme); 

2) O horizonte B1 apresenta forte resistência à batida do martelo, podendo levar o solo 

a ser considerado coeso. O 621 apresenta-se corri aspecto maciço poroso, pouco a 

moderadamente coeso "in situ"; 

3) Os nódulos apresentam cores verme lho-aci nzentado (10R 414, úmido) e vermelho 

(1OR 416, seco); 

4) O material do subhorizonte B22 desmancha-se com dificuldade ao ser texturado; 

5) Usou-se trado até 3 metros, quando parece ter batido na rocha; 

6) Presença de poucos murundus na área; 

7) 19 componente da associação LEe5. 
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PERFIL 31 	
ANALISES FIICAS E QuItIICAS 

Amostradelabor.n9 71.1678 a 77.1682 

HorizofiTa 
Fr.çu da irno,tra tot.I 

Compo.iço granulométrica di 
tenra fina Osni*d,d. 

Idiip.i5o com NaOH c&9onl Ar'I• 
GrLJ di 

1cm3  
duiparl 

em 9Ui 

' 

locuI,çI 

%Siito 

S(mboío 
Profndjdide CiIhu, Caoc.Ího Terra 

Areia 
grossa 

Areia 
. 

SÍts 
0,05- 

- 

Argila % AriIi 

 

- - 

Rual 
cm >20 mm 20-2 mm <e» 2mm 

2-0.20 
mm 

0,20-0,05 
mm 

0,002 
mm 

<0,002 
mm - 

Aparem. 
- - - 

A 1  0-20 0 1 99 38 33 2 27 15 44 0,07 

8 1  20-65 O O 100 19 31 12 38 27 29 0,32 

821 65-150 O 1 99 15 30 16 39 O 100 0.141 

150-200 1 1 98 13 30 17 40 O 100 0,143 

823 280-300 O 2 98 12 31 18 39 O 100 0,46 

pl'l *12,5I 
Complexo eori.o 

mEf1009 > 1 
Honzont,  

100 A1"t  

Agua KCI 1*9 +4 
Ci 

++ 
Mg 

+ K ' + 
Na 

velar S 
Al 4  

, *9 
Valor T > 

e. 
Icoma) 

A 1  5,1* 4,3 1,7 0,7 	0,24 0,01 2,7 0,2 3,5 6,1* 42 7 1 

B 1  5,9 4,6 1,3 0,8 0,24 0,01 2,1* O 1,5 3,9 62 O 1 

821 5,7 5,0 1,1 0,8 0,14 0,01 2,1 0 1,1 3,2 66 O 1 

822 5,2 4,8 0,6 1,5 0,07 0,01 2,2 0,1 1,1 3,4 65 14 1 

B 23  4,7 4,4 0,6 1,2 0,11 0,03 1,9 0,1 1,1 3,1 SI 5 

Ataqu. por F9S0 	 d = 1,41 

jZOflti N C - Si0 2  Si02 
AI2O 

F.203 
A orgânico) 

FaO 
liar. 

*9 
Si0 2  AI 20 Fa 303  TiO2  P30  MnO 

Ki) (Kri 
ul 

A 1  1,11 012 9 11,0 9,3 3,3 0,46 2,01 1,64 4,42 

B 0,39 0,06 7 15,1* 13,0 4,1 0,59 2,01 1,68 14,98 

821 0;20 0,0 4 17,0 14,2 4,4 0,65 2,04 1,70 5,07 

822 0,14 0,04 4 17,6 14,4 4,3 0,62 2,08 1,75 5,26 

B23  0,12 0,04 3 17,6 14,7 4,4 0.65 2,014 1,71 5,25 

.1 
Pau. iitw.da Saip ,oIÚasie (uxtrito 1:5) Con,t.ntoc hídri5a* 

81 
4or.zont.  

C.E.do 
astrato 

mmt,o,Fcm 
Agua 

1. 	1 
Ca++ 	Mg 4 	K' 	1 	Na4 

% 	 1 
HCO3 

CO, 
ci - soç Umidade 

113atm 

Umidade 

l5atm 

A, 
duepon(oel 

Equioa- 

lente do 
4- _______ mEtiOOgd.T,F. mâxim. umidedi 

A 1  <1 ii, 8,1 14 

8 1 <1 12,2 9,1 15 

621 < 1 12,9 9,3 15 

8 22 <1 13,3 9,6 12 

823 1 114,0 9,7 16 

Média das % di argila no B (excluiia, 83) - 
Ruleçâo teutural: 	- 

Mádi,dae%di.rgiIeaA 	
1 ,4 



PERFIL 32 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÕGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 132 MG (Zona do Alto Médio So Francisco). 

Data - 23105178. 

Classificaçêo - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÕFICO A moderado textura média fase 

caatínga hipoxeró fila relevo suave ondulado. 
Localização - Lado direito da estrada Manga—ltacarambi 1,0 krn depois de Miss6es. Município de 

1 tacarambi. 

Situação e declividade - Terço 'médio de encosta, com cerca de 5% de declividade. 

Formação geolágica e litologia - Terciário/Quaternário. 

Material originário - Material areno-argiloso influenciado por rochas suhacentes do Grupo Bambu E. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 500 metros; 

Drenagem - Bern drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Eros5o - Laminar ligeira. 

Vegetaç5o local - Forrnaç5o secundária de caatinga hipoxerófila. 

Vegetaçêo primária - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva. 

Uso atual - Principalmente pecuária extensiva, com algumas culturas de subsistência e pastagem plan-

tada em cerca de 10-20% da área. 

B22 70-100cm, vermelho-escuro (2,5YR 3,5/6); franco argilo-arenoso; plástico e pegajoso. 

Observação - 19 componente da associaço LEe7. 
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PERFIL 32 	
ANÂLISESFIICASEQUI11ICAS 

Amostrg da labor. n9 78.0940 
Composiç5o gmnulomátric. Ca 

Horizonte 
Fraç5.a da imoatra total terra fina Danaidgd 

• Cdaaro com NaQH calgool 
— 

Argila 

ioperit 

em água 

Grau de 9/cm 3  - 
ht .2 - 	O 

Simbolo 

Ar... Ar,. Síli. 
Argila 

<002 

% Argila 
- - 

Real cm >20 mm 20-2 mm 2O 0,2,05 
Aprete 

2mm 
mm mm mm 

mm 

522  70-100 O O 100 14 35 21 30 1 97 0,70 

CompIxoortixo - 
mE/100g > 

100 AI4'  
Horzont. - • 

• 4+' 

Agu. KCI iR c7' Mg' K'  Na' 

-- 

Al H4  2 leomal 

22 5,7 4,6 1,8 	0,5 0,03 0,02 2,4 O 1.3 3,7 65 O 1 

Alaqua por H 3 SO 4 	d = 1,47 

N c -- 
• Si09 • 	Si02 AI O F.303 

Horiont. (orØmco) Ii;. - 
- A F.203 

5j0 2  A1 5 0 3  F.303  TiO 2  P 20 1  MnO 
Ul 

B22  0,17 0,06 3 12,0  9,7 14,6 0,32 2,10 1,61 3,30 

Pasta Ia*ur.a Sai, iolúvai 	taxtrato Con.lant.a hidrícas 
4.  

I4orlzont. Z 	_ 
C.E.do 

mm 
Agua cii'' 	Mg'' 	K1 	Na' ci - SO= Umidade Umidade 

di.pn.I lente di - 
_______ 75°C • 	mE/lOOg deT.F. 	o 3 113.tm 158m 

máxima umidade 

B22  14 

Rdtaçio teittural: Média da. % 
da argila no 0 4excIuaiw,g31 

Média dx, de argila no A 



PERFIL 33— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 10 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 01106177. 
Classificação - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÕFICO câmbico A moderado textura 

argilosa fase caatinga hipoxerô fila relevo ondulado. 
Localização - Lado esquerdo da estrada Salinas—Fruta de Leite, a 3.0 krn de Salinas. Munic(pio de 

Salinas. 	 . 
Situação e declividade - Terço médio de elevação, com declividade de 8 a 15%. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano Indiviso. Gnaisse. 

Material originário - Saprolito de gnaisse. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 540 métros. 

Drenagem - Bern drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Localmente não utilizado, porém é explorado intensamente com pastagem de capim-

col on ião. 

A1 	0-12cm, bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 314, úmido) e bruno-avermelhado (5YR 414. seco); 

franco argiloso; fraca muito pequena a pequena blocos subangulares e angulares; muitos po-

ros muito pequenos a pequenos; friável, plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

A3 	12-28cm, vermelho muito escuro (10H 313, úmido) e vermelho (2,5YR 416, seco); franco argi- 

loso; fraca muito pequena e pequena blocos subangulares e angulares; muitos poros muito 

pequenos e pequenos e poucós médios; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; 

transição difusa e plana. 

B1 	28-70cm, vermelho muito escuro (10R 314); argila; fraca pequena a média blocos subangulares 

e angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, muito friável, plás-

tico e pegajoso; transição difusa e plana. 

70-150cm, vermelho-escuro (10H 316); franco argiloso; fraca pequena a média blocos subangu-

lares e angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, muito friável, 

plástico e pegajoso; transição difusa e plana.. 

B22 150-200cm+, vermelho-escuro (10H 316); franco argiloso; muito fraca pequena a média blocos 

subangulares; muitos poros muito pequénos e pequenos; macio, muito friável, plástico e pe-

gajoso. 

Raízes - Comuns muito finas e finas e poucas médias nos horizontes A1, A3 e Bi; poucas muito finas, 

finas e médias no B2 i;  e poucas muito finas e finas no B22. 

Observação - 29 componente da associação PE9. 
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PERFIL 33— ANALISE MINERALÓGICA 

Al 	Areia grossa - 95% de quartzo, gr5os subangulosos,subarredondados, superffcies regulares e 

irregulares, incolores, amarelados e avermelhados; 3% de concreç6es, ferro-argilosas e ferro-

argilo-manganosas, algumas com inclus6es de pequenos gros de quartzo; 2% de detritos e 

carvo; traços de mica biotita intemperizada; traços de ilmenita. 

Areia fina - 89% de quartzo, grâos subangulosos, subarredondados e arredondados, superfícies 

regulares e irregulares, incolores, amarelados e avermelhados; 10% de concreções ferro argi-

losas, ferro-argiIo-manganosó ilmenita, carvo e detritos; 1% de mica biotita intemperizada; 

traços de turmalina, grãos idiomorfos e subarre don dados. 

A3 	Areia grossa - 95% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos, subarredondados, superfícies re- 

gulares e irregulares, incolores,amarelados e avermelhados, alguns com pontos manganosos; 

3% de concreções ferro-argilosas, ferro-argiló-rnanganosas, poucas magnetíticas, algumas 

com inclusões de quartzo; 2% de carv5o e detritos; traços de turmalina, ilmenita, estaurolita 

e mica biotita intemperizada. 

Areia fina - 93% de quartzo, gros subangulosos, su barredon dados, arredondados, superfícies 

regulares e irregulares, incolores, amarelados, alguns com pontos manganosos; 7% de turma-

una, gr5os idiomorfos e subarredondados, ilmenita, concreções ferro-argilosas e ferro-argilo-

manganosas, carvo e detritos; traços de mica biotita intemperizada. 

B1 	Areia grossa - 97% de quartzo, gros angulosos, subangulosos, subarredondados e arredonda- 

dos, superfícies regulares e irregulares, incolores, amarelados e avermelhados. alguns com 

pontos manganosos; 2% de concreçôes ferro-argilosas e ferro-argilo-manganosas; 1% de car-

vo e detritos; traços de mica biotita intemperizada e turmalina, gros idiomorfos e subarre-

condados. 

Areia fina - 93% de quartzo, grãos subangulosos, subarredondados e arredondados, superfícies 

regulares e irregulares, incolores, amarelados e avermelhados, alguns com pontos mangano-

sos; 7% de turmalina, grãos idiomorfos e subarredondados. mica biotita intemperizada, ii-

menita, concreções ferro-argilosas, ferro-argilo-rnanganosas, algumas com inclusões de quar-

tzo, carvão e detritos. 

E3 21 Areia grossa - 95% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos, subarredondados, superfícies reT 

guiares e irregulares, incolores, amarelados, alguns com pontos rnangànosos; 4% de concre-

ções ferro-argilosas, ferro-argilo-manganosas, algumas com inclusões de gros de quartzo, 

carvo e detritos; 1% de ilmenita; traços de turrnalina e mica biotita intemperizada. 

Areia fina - 97% de quartzo, gr5os subangulosos, subarredondados, arredondados, superfícies 

irregulares, incolores, amarelados, avermelhados; 3% de turrnalina, grá'os idiomorfos e 

subarredondados, ilmenita, concreções argilo-ferruginosas, carv'o e detritos; traços de mica 

biotita intemperizada. 

822 Areia fina - 98% de quartzo, grãos subarredondados; 2% de turmalina, grãos idiomorf os e 
subarredondados, ilmenita, concreçôes ferro-argilo-manganosas, carv'o e detritos; traços de 

sos; 2% de concreções ferro-argilosas hematítkas, ferro-argilo-manganosas; traços de turma-

lina, grãos idiomorfos, carvo e detritos. 
Areia fina - 98% de quartzo, gros subarredondados; 2% de turmalina, grãos idiomorfos e sub-

arredondados, ilmenita, concreções ferro-argilo-manganosas, carv5o e detritos; traços de 

mica biotita intemperizada. 
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PERFIL 	
ANALISES F1ICAS E QUIMICAS 

Ainostradelabor.n? 	77.1334 a 77.1338 

Horizont. 
Fr,çSea da amostra total 

Compoiiço granulómétrica da 

- 	terra  Denaidad 
%• (diupersio com NiOU calgoal Argila 'Grau da Sdte % 

g/cm3 

díaPerla 
em gug 

.loculaç 2 

u. 
Símbolo 

Profundidade Calhaue 
>20 mm 

Cascalho Terra 
•, 
" 

Amu` groesa 
Areia 

j.,,fine 
Silt. 

0,05- 
Argda 

<0.002 

% Argila 
- 

Aparenta Real 
em 202 mm 

2mm 
2-0.20 

mm 
0-0,05 
mm 

0,002 
mm 

A 1  0-12 -0 O 100 6 37 28 29 21 28 0,97 

A3  12-28 O O 100 5 32 29 34 28 18 0,85 

B 1  28-70 O O 100 5 27 27 141 4 90 0,66 

821 70-150 O 1 99 5 32 25 38 O 100 0,66 

150-200 0 O 100 4 31 25 40 O 100 0,63 

pl411:2,Sl 
Complertoeortiso 

mÉIlOOg >1 
Horizont.  

Água KCI 1N C.S+ Mg K
+  

Na  
ValorS 

,omal Al 1  H4 
Valor T 

I,omaI 

5 + AI" > 
a. 

A 1  5,5 4,8 3,3 1,3 	0,25 0,01 14,9 O 3,5 8,4 58 O 

A 3  5,4 14,5 2,3 1,3 	0,05 0,01 3,7 O 2,9 6,6 56 O <1 

5,4 4,6 1,6 1,2 	0,03 0,01 2,8 O 2,3 5,1 55 O <1 

0 21 5,5 4,9 1,3 1,3 	0,02 0,01 2,6 O 1,5 4,1 63 O 

B 22  5,7 14,1 1,0 1,4 	0,02 0,01 2,4 0 1,1 3,5 69 O 

Ataque por U 2SO4 	d = 1,47 

N . 	
. SO 5i0 2  Fe 1O, 

Hoiuonnø (orginico) 
Fs203 

livre 
N M2°I 

si °2 A1 30 3  F. 20 3  TiO3  l'30 5  MnO 
(Kil , 

0' 
Lu 

A 1  1,32 0,15 9 11,1 9,0 3,9 0,73 2,10 1,64 3,62 

A3  0,91 0,12 8 13,7  11,1 4,5 0,76 2,10 1,67 .3,87 

01 
0,149 0,07 7 16,3 13,4 5,3 0,77 2,07 1,67 3,97 

821 0,24 0,06 4 15,1  12,3 4,9 0,77 2,09 1,65 . 3,94 

B22  0,15 0,05 3 16,5 13,3 5,3 0,79 2,11 1,68 3,94 

P.e. laturada Saie aoluv.ie Cerctr.to 1 SI Conetanteu h(dncaa 
*1 

Horizont 1 . 
C..do 
satr ato 

mn,l,oalcm 
Água Ca  + 
- 

______________________ 	

• 

1 	1 

Na - L 
d Água 

iapornv.l lente de 
- 

- 251C 
% 	__________ 
- F m/09daT i 

CO • lI3atm lSetm 
mima umidade 

A 1  <1 14,0 10,3 • li 

A 3  <1 14,6 10,5 18 

8 1 <1 15,4 11,2 19 

B21  < 1 • . 13,9 10,0 17 

022 <1 . 14,0 10,6 18 

Módie das % de argila no 5_(excluau,.8) 
RIlaçotaxtoral -- 	- 	1,3 

Mdii das % de argila no A 



3— PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 

Integram esta classe, solos com horizonte B textural, no hidromôrficos (fig. 50), com argila 

de atividade baixa (Tb), ou seja, capacidade de troca de cations (T), após correço para carbono, menor 

iue 24 mE para 100 g de argila, devido ao material do solo ser constituído por argilas do grupo 1.1 

(caulinitas), sesquióxidos, quartzo é outros materiais resistentes ao intemperismo. Possuem baixa satu-

raçáo de bases trocáveis (V < 50%) e s5o, em geral, solos fortemente ácidos e de baixa fertilidade na-

tural. Cornumente so solos profundos a muito profundos, raramente rasos,com perfis bem diferencia-

dos, apresentando seqüência de horizontes A, B t  e C, que podem ou no apresentar, no horizonte B t ,  
revestimentos tênues (cerosidade) de materiais transiocados, nas superfícies das unidades estruturais 

ou poros, e/ou significativa diferença textural entre o A e o B t. 
Na área mapeada, estes solos apresentam horizonte A moderado, o qual tem espessura que 

varia de 20 cm a pouco mais de 30 cm, seguindo-se depois o horizonte B t bastante espesso, geralmente 

com mais de 100 cm, compreendendo B it. B 2t  e 8 3  sendo que o B usualmente apresenta sub 

horizontes B 21  e B22t.  e por vezes o B 
3t 

 A coloraçao do B2  varia bruno-amarelado ao verme-

lho-amarelado, nos matizes 5YR a lOYlt valor em torno de 5 e cromas alcançando S. Constatou-se 

também, em solos com drenagem um pouco deficiente, principalmente naqueles influenciados por de-

posições quaternárias nas várzeas, coloração variegada entre o amarelo-brunado e vermelho. Em geral 

so solos com textura média ou argilosa no A e média a muito argilosa no B; em alguns solos a textura 

é cascalhenta. 

No presente levantamento de solos, esta classe compreende solos Ãiicos e Distróficos. 
Os Áticos possuem saturaçffo com alumínio trocável superior a 50%, o que corresponde, nor-

malmente, a valores de saturação de bases inferiores a 30%, enquanto os Cistróficos têm percentuais de 

saturação de bases trocáveis comumente variando entre 30 e 50% e saturação com alumínio trocável 

inferior a 50%. Os Áticos ocupam maiores extensões em relação aos Distráficos. 
De um modo geral, so solos desenvolvidos de materiais originários os mais diversos, notan-

do-se, porém, que so predominantemente desenvolvidos de rochas do Prá-Cambriano A (siltitos, argi-

litos e ardósias do Grupo Bambu(, e quartzito do Grupo Macaúbas) e do Prá-Cambriano Indiviso (co-

mumente gnaisses), em grande parte sob influência de recobrirnento de materiais argilosos ou argilo-

arenosos. Nas áreas destes solos predominam os tipos climáticos Aw de Kppen e 4bTh de Gaussen, 

com 5 a 6 meses secos e com chuvas médias anuais mais freqüentemente entre 900 e 1.100 mm, mas 

que variam de 700 a 1.200 mm. O relevo apresenta-se, na sua maior parte, suave ondulado (fig. 51) e 

ondulado, constatando-se também o forte ondulado. A vegetação que predomina nas áreas destes solos 

é o cerrado subcaducifólio, ocorrendo ainda cerrado caducifólio e formações de transiç5o, tais como 

floresta/caatinga e caatinga/cerrado/floresta; ocorre também a floresta caducifólia sem constituir tran-

siço para Outro tipo de vegetaç5o. Notam-se que os solos Distróficos ocorrem mais sob vegetaço de 

floresta caducifólia e transiço floresta/caatinga; os Áticos n5o ocorrem sob floresta caducifólia. 

Quanto ao uso dos solos, verifica-se que eles so muito pouco utilizados com agricultura e 

pecuária, sobretudo quando se trata de áreas com vegetaço de cerrado (fig. 511, onde, por vezes, 

ocorre bastante pedregosidade (cascalhos e calhaus), além do relevo, quando este se apresenta mais 

acidentado (ondulado e forte ondulado), o que torna quase impraticável ouso agrícola racional destes 

solos sob tais condições. Contudo, observou-se uma pequena atividade relativa à pecuária, prática esta 

feita precariamente em regime extensivo, utilizando-se a própria vegetaço existente como pastagens 

naturais. Nas áreas de relevo suave ondulado, sobre os solosDistróficos, notou-se uma melhor utiliza-

çâ'o dos solos, tendo mesmo,sido observadas pastagens de capim-coloniáb e raras culturas de subsis-

tência. 

A baixa fertilidade natural e acidez elevada constituem os fatores que mais fortemente limi-

tam a utiIizaço destes solos com agricultura, além das limitações decorrentes da falta d'água, do rele-

vo quando este se apresenta mais acidentado, da grande susceptibilidade á erosão, e da pedregosidade 

superficial e interna que ocorre em algumas áreas. 

A grande parte das áreas deste solos, principalmente naquelas onde o relevo afigura-se forte 
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ondulado e ondulado, deve ser destinada ao reflorestamento e à preservação da fauna e flora da região. 
Nas áreas de relevo suave ondulado, livre da pedregosidade e bem mais favorável à prática do uso racio-

nal dos solos, devem ser feitas adubações e calagem, a tini de se alcançar uma razoável produtividade 

deste solos com agricultura, bem como com a pecuária. 

No presente levantamento de solos, a classe Podzólico Vermelho-Amarelo foi subdividida cqn-

forme a relação que se segue. 

3.1 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa/muito 

argilosa. 
fase floresta caducifc5/ia/cerrado e cerrado caducifóio relevo suave ondulado. 

2? componente da associaçio TRSa. 

3.2 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Tb A moderado textura média/argilosa e 

argilosa. 
fase pedregosa e nio pedregosa cerrado caducifôlio relevo suave ondulado e ondulado. 

9 componente da associaçio PVa. 

3.3 - POOZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Tb A moderado textura média/argilosa. 

fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 
2? componente das associações LVa6 e LVa15. 
fase cerrado subcaducifá/io relevo suave ondulado e ondulado. 
29 componente das associações LVa1 2, LVa16 e RaS. 
fase cerrado subcaducifólio relevo ondulado e forte ondulado. 
29coniponente da associaçio Ra6. 
fase erodida è nio erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado. 

3? componente da associação Ca2. 
fase pedregosa e pio pedregosa cerrado subcaducifólio relevo ondulado. 

2? componente da associação LVa17. 

3.4 - POOZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÂLICO Tb A moderado textura média/argilosa e 

média. 
fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 
39 componente da associação LVa18. 

3.5 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO e ÁLICO Tb A moderado textura 

média/argilosa. 
fase floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado. 

3? componente da associação LVa27. 
fase pedregosa e nio pedregosa cerrado subcaducifálio relevo suave ondulado, ondulado e 

forte ondulado. 
19 componente da associação PVd 1. 

3.6 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO D1STRÓFICO Tb A moderado textura médiafargi-

losa. 
fase flores ta/caa tinga relevo suave ondulado. 
2? componente da associação LVa26. 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e ondulado. 

9 componente da associaço PVd3 e 2? da associaçio PE4. 
fase floresta caducifália relevo ondulado e forte ondulado. 
1? componente das associações PVd2 e PVd4; 29 componente da associaço PE5. 
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Fig. 50 

Perfil de Podzô/ico Vermelho-Amarelo bis-
trô fico Tb A moderado textura média/argi-

losa fase floresta caducifólia relevo ondu-

lado e forte ondulado. Área da associaçio 
PE5. 

TT T. 

Fig. 51 	Relevo, vegeta ço e uso de Podzá//co Vermelho-Amarelo Á 1/co Tb A moderado textura 
média/argilosa e argilosa. Área da associa çao PVa. 



PERFIL 34— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 15 MG (Zona de Itacambira). 

Data— 10112176. 

Classificação PODZOLICO VERMELHO-AMARELO ALICO Tb A moderado textura argilosa casca- 

lhentafmuito argilosa cascalhenta fase pedregosa cerrado subcaducifólio te/eva ondulado. 

Localização - Lado direito da estrada Água Boa—Laje Velha, a 10 km de Água Boa. Munic(pio de 

Salinas. 

Situação e declividade - Terço médio de encosta, com declividade entre 6 e 13%. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Macaúbas. Quartzitos e filitos. 

Material originário - Saprolito das rochas supracitadas. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado a forte ondulado. 

Altitude - 680 metros, 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Bastante na superf(cie. 

Erosão - Laminar ligeira. Em outras partes chega a severa. 

Vegetação local - Cerrado subcaducifôlio. 

Vegetação primária - Cerrado su bcaducifól i o. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

A 1 	0-25cm, bruno-amarelado-escuro (IOYR 414, úmido) e bruno (1OYR 513. seco); argila; poucos 

poros pequenos; friável, muito plástico e muito pegajoso. 

Bit 25-45cm, bruno-avermelhado-claro (5YR 614); muito argiloso; poucos poros pequenos, comuns 

• 	médios e poucos grandes; muito friável muito plástico e muito pegajoso. 

B2 t 45-75cm+, amarelo-avermelhado (5YR 616); muito argiloso; muito friável, muito plástico e mui-

to pegajoso. 

Raizes - Muitas no A 1 , comuns no B1t e poucas no B 2t . 

Observaç&es: 1) Solo com cascalho, existindo uma linha de cascalhos e calhaus de quartzo abaixo do 

B 2 ,  que oscila em profundidade nas diversas ocorrências deste solo. 

2) inclusão na área da associação PVd4. 
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ANÁLISES FISICAS E QUIiiICAS 
PE)FIL 	34 

Amostradelabot.n? 77flqÇ 	77.0297 

Horizonte 
Fraçes da amomr* total 

CompotiçO grenulOmtric1 da 
terra fina Denirdade 

ldiapert5ocomNaOHc&9°fl) Argila Grau de %Silti 
g/cmt 

em 4gua % Argile 
 

liocuiaçgo - - - 
Tires 

Areia Ar,i, 
Argila 

Profundidade 
S(rnbolo cm 

C,lhaui 
>70 mm 

Caicalho 
20-2 mm 

fina 
2-0,20 

tina 
0,20-0,05 

<0002 Acarante Reil 

<2rnm 
mm mm - - - - - - 

A 1 	0-25 O 14 86 29 5 lO 56 44 21. 0,18 

25-45 O 17 83 28 3 7 62 48 23 0,11 

82t 
o 20 80 25 3 7 65 20 69 0,11 

pH (12,5) 
Compleno soilivo 

mE/lOOg > 

'  a  +4+  

4+ ValorS Velori >.j S+Al 

Agui KCÍ 1N Ci Mg 

Horizonte-- -

K4  Na" homal A1" H tuonial 

A 1 	4,8 4,1 O 2 0,09 0,05 0,3 1,2 4,2 5,7 5 80 

B It 	
4,9 4,1 O 3 0,10 0,06 0,5 1,1 3,4 5,0 lO 69 

02t 	
5,2 4,2 O 3 0,03 0,04 0,4 0,9 2,1 3,4 12 69 

Ataqui por H 1504 	d = 1,47 

c c 
% 5t01 5102 A1 203 F,203 

Horluontaorgnico( 
% 

N 
-- livri 

% 8 
. 

- - -----'---- - 
F630, 

5iO3  A1 903  F.20 3  T00 
 

PIO S  MnO 
(Kil IKr 

ul 

A 1 	1,16 0,10 12 	24,6 21,9 3,1 0,51 1,91 1,75 11,06 

Bit 	0,78 0,08 10 	27,1 24,8 3,3 0,54 1,86 1,71 11,71 

82t 	0,51 0,06 9 	28,7 26,3 3,5 0,54 1,86 1,71 11,77 

4. 
Paita saturada Saie $olúnsil le*trato 1 SI 

Conitantei h(dricau 

Horizonte 	
8 C.E. do  - 

Catrato Mui al+ 1 	Mg" 	K" 	Na" HCO3 
- 50 

Umidade Umidade 
Moa 

diaponível 

Euiva- 

mmhoeícm 
250C 

% 
- 

 ______ 
mEIIOOgdeT.F. 

ll3etm l5atm 
mfu,nte 

lent

da  
e de 

umide 

A1 19,5 .16,3 22 

21,8 18,1 22 

B2t 	. . 23,2 19,1 23 

RelaçSo textur,l 
Mdt. d % de ergue no B (eac!ueiaeB3) - 

Mddia da' % de argila no A 



PERFIL 35— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS PARCIA1S) 

Número de campo - Amostra extra 17 MG (Zona de Itacambira). 

Data —01 106/77. 

Classificação - POOZÕLICO VERMELHO-AMARELO D1STRÕFICOTb A moderado textura média/ 

argilosa fase floresta caducifólia relevo ondulado. 
Localização - Lado esquerdo da estrada Rubelita-Comercinho, a 6,0km de Rubelita. Município de 

Rubelita. 
Situação e declividade - Terço inferior de encosta, com declividade de 12 a 30%. 

Formação geotôgica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso. Gnaisse. 

Material originário - Saprolito da rocha supracitada, com influência de material retrabalhado na super-

fície. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 600 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira/moderada. Ocorre também em sulcos ocasionais. 

Vegetação local - Formação secundária, arbustiva e acaatingada. 

Vegetação primária - Floresta caducifôlia e transição floresta/caatinga. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 	 - 

A 	0-20cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 414, úmido) e bruno-amarelado (10YR 516. seco); 

franco argilo-arenoso; moderada pequena a média blocos subangulares e angulares; poros 

comuns muito pequenos e pequenos e poucos médios; duro, friável, plástico e pegajoso. 

50-80cm, vermelho-amarelado (5Y13 518); argila; fraca a moderada média a grande blocos suban-

guiares e angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, muito 

friável, plástico e pegajoso. 

RaIes - Muitas finas e médias no A, poucas muito finas e finas no B. 

Observações: 1) A transição do horizonte A para oB t é gradual e plana; 

2) 19 componente da associação PVd4. 
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ANALISES FIICAS E QUÍMICAS 
PERFIL 35 

Amostra de labor. n9 77.1348 e 77.1349 

Compo,iço granuOornétrica ca 

Hpi.zonta 
Fraç6.s da amostra total tarrl fina Denedade 

3   g1cm (disoerajo com NaOH c,Ign} Argila Grau de %$It 
- 

- - ditpersa 

água em 
fuIa 

Aresa 
--- - 

Smbo10 
Pofwsddde iiIeu05 T 

<: 2:°00 

Areia fina SiNe - 
<C002 

' 
% Argila 

Aparente Real 

- mm 
0.20-0,05 

mm mm 
m 

A 0-20 O 5 95 18 40 13 29 25 14 0,45 

50-80 O 4. 96 14 30 10 46 14 70 0,22 

pU 0:2,51 
Complenotortivo - 

mE/lOOg > 1 
•lonizontt • . 

100 AI' E 
E 

Água KCÍ 1i Citt' 

- 

Mgt"  K1' Na4 

- - 

AI414  H4 
VI 	1' 

:: 

+4+ 
S+AI > 

n,,I 

A 5,3 4,3 1,5 	1,4 0,29 0,01 3,2 0,3 3,0 6,5 49 9 <1 

8 5,0 4,2 0,1 	1,5. 0,22 0,02 1,8 0,5 2,2 4,5 40 22 <1 

Ataque por H 3 SO 4 	d = 147 

Norizont, Corgáticol 
N c 510 2 502 AI O 

2! lime - - - - - - j--  -- 8 
Ki) CKrI cl 

5i02  Al 20 1  Fi 205  '1102 P z0g  MnO UL 

A 1,26 0,13 10 12,8 10,4 3,9 0,54 2,09 1,69 4,18 

B 0,35 0,07 5 18,8 15,8 5,8 0,82 2,02 1,64 4,27 
t 

Paste sitia-ida Saís Iolúvais lexirato 1:51, Constante. h(drC5s 

Horizonte  

Agua ca 4 	Mg 1' 	K4 	Na' 
HCO3- 

ci - so4 Umidade Umidade 
disei I.i,de 

25°C mEllOOgd.T.F. 
• 	COç. II3atm lSatrii 

máxima umidade 

A <1 18 

Bt <1 . 19 

Média dae%d. argila no B (sxcluaiva BC 
Relaçotextural: ------ 	------------ - 

Média das % de argila no A 



PERFiL 36 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 18 MG (Zona de Itacambira). 

flata - 01106177. 
CIassificaço - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO Tb A moderado textura média 

cascalhenta/argilosa cascalhenta fase floresta caducifólia relevo ondulado. 

Localízaço - Lado direito da estrada Rubelita—Comercinho, a 29 km de Rubelita. Município de 

Rubelita. 

Situação e declividade - Terço médio de elevação, com declividade de 12 a 30%. 

Formação geolôgica e litologia - Pré-cambriano Indiviso. Gnaisse. 

Material originário - Saprolito da rocha supracitada com pequena influéncia de material retrabalhado. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 620 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Cascalhos e calhaus de quartzo semi-arestado na transiço do A para o B. 

Erosão - Laminar ligeira/moderada. 

Vegetação local - Formaç5o secundária acaatingada (capoeira). 

Vegetação primária - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

A 	0-34cm, bruno (IOYR 413. úmido) e cinzento.brunado-claro (10YR 612, seco); franco areno- 

so; muito fraca muito pequena e pequena granular e grâos simples; poros comuns muito 

pequenos e pequenos; ligeiramente duro, muito friável, nâo plástico e nâ'o pegajoso; transi-

ço clara e ondulada (28-40cm). 

AB t 34-50cm, bruno (10YR 413) e variegada composta de amarelo-brunado (10YR 616) e vermelho 

(2,5YR 518); franco argilo-arenoso; fraca pequena a média blocos subangulares e angulares; 

poros comuns muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro a muito duro, muito friável 

e friável. 

Bt 	50-90cm+, coloração composta de vermelho (2,5YR 518) e amarelo-brunado (IOYR 616); 

argila; moderada pequena a grande blocos subangulares e angulares; poros comuns muito 

pequenos e pequenos; muito duro, friável, plástico e pegajoso. 

Raízes - Muitas finas e finas no A; comuns muito finas e finas e poucas médias e grossas no AB; 

e comuns muito finas e finas no Bt. 

Observaçaes: 1) No horizonte ABt  a cor bruna corresponde ao horizonte A e, a cor variegada, ao 

2) 19 componente da associaço PVd4. 
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PERFIL 36 	
ANALISES FIICAS E QUIMICAS 

Arrtostradelabor.n? 77.1350 a 77.1352 

Compo,,çio 9ranuIOm4trcl de 

HOHZOMU 
Fraçeu da amoatre total tarTi fina 

At.Iê 

Danaidada 

4km3 Idiapernia com NaOH caIonI 

!' - drxpaaa 
Grau de 

1 IocuIaço 
, Sura 

- Ano 
- - 
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20-2 mm 

Terra 
grossa 
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' 
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Apuente Peal 
cm mm 

- 2mm 
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mm 
0.20-0,05 
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mm. 
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- 

A 0-28 O 28 72 42 34 10 14 9 36 0,71 

A8 28-50 O 24 76 25 27 18 30 211 20 0,60 

Bt 50-90+ O 17 83 15 14 22 49 O 100 0.115 

pIl 11:2,5) 
Complexo amaino 

mE/100 -. 
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100 AI44 E 

ASUê KCI til Ci M ' K Na 
ValorS 

AI 
+ 

H 
ValotT > 

a.. 
liam,) soma) - 

A 5,4 4,6 1,2 0,5 	0,18 0,01 1,9 0,1 2,2 4,2 45 5 2 

AB t  14,8 14,1 	.0,9 0,5 	0.08 0,01 1,5 0.6 2,7 4,8 31 29 

14,5 4,0 0, 0,6 	0,09 0,01 1,3 0,11 2,2 4,11 30 41 <1 
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c 
N 	. c . iO S2 Al203 F,103 
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F3 F.O3 

S10 2  A1 1 0 3  FcQ 3  TiO3  PO Mr,O . 
. 
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ABt 0,63 0,07 9 15,6 13,5 2,2 0,35 1,96 1,78 9,63 
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Mádia da. % de iQita no A 



4— PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO 

Compreende solos com horizonte B textural, no hidromórficos, cujas características, em 

sua maioria, sâo análogas às especificadas na conceituaç5o de Podzólico Vermelho-Amarelo descritas 

no item 3. A distinção essencial está na saturaç5o de bases que é alta (V > 50%), com ausência ou 

percentagem muito baixa de alumínio trocável. Apresentam usualmente argila de atividade baixa, 

ocorrendo também solo com argila de atividade alta. 

Na área levantada, estes solos compreendem perfis (fig. 52) que apresentam seqüência de 

horizontes A, B t e C, com textura variando de arenosa a argilosa no A e de média a muito argilosa no. 

Bt. O horizonte A é mais freqüentemente moderado, mas ocorrem muitos perfis que apresentam A 

chernozêmico. Este se apresenta corri espessura em torno de 40 cm, enquanto o A moderado tem es-

pessura que varia de 10 a 30cm. 

O horizonte Bnormalmentecompreende os subhorizontes B21  e  B 22 t. A espessura total 

do horizonte B varia de 80 a 170 cm, sendo mais freqüentes espessuras em torno de 110 cm; colara-

ço (solo úmido) de bruno-claro até o vermelho-escuro, nos matizes 2,5YR a 1OYR, valores de 3 a 5 

e cromas de 4 a 8. Em sua maioria, apresentam-se moderadamente ácidos, com pH em água de 5,4 a 

6,5. Contudo, verificam-se também solos praticamente neutros, fortemente ácidos e até mesmo mode-

radamente alcalino. A saturaço de bases no B situa-se comumente entre 70 e 100%, mas s5o encon-

trados também valores entre 50 e 70%. 

Estes solos ocupam razoáveis extensões na área mapeada. So originados de rochas do Pré-

cambriano A, do Pré-cambriano Indiviso e de sedimentos areno-argilosos e arenosos do Holoceno. 

Nota-se, contudo, que muitas vezes so ora mais influenciados por materiais de recobrirnento pouco 

espesso, cuja origem possivelmente relaciona-se com as referidas rochas, ora mais influenciados pelo 

material subjacente do embasamento. Os solos de textura argilosa a muito argilosa no B t, com argila 

de atividade alta, sofrem pouca ou nenhuma influência de material de cobertura. O clima, segundo a 

classificação de Kpen, enquadra-se no tipo Aw, enquanto na cIassificaço de Gaussen corresponde 

predominanternente ao bioclima 4bTh, com 5 a 6 meses secos e precipitações pluviométricas médias 

anuais variando de 650 mm até 1.250 mm; ocorrem poucas áreas com clima 4aTh de Gaussen, com-. 

cidindo com chuvas médias anuais menores que 800 mm. Predominam nas áreas destes solos relevo 

suave ondulado e ondulado (fig. 53), ocorrendo também forte ondulado e plano; quando ocorre rele-

vo plano, este geralmente está associado às áreas de relevo suave ondulado; o relevo forte ondulado é 

mais característico de áreas contíguas às serras e chapadas, bem como de áreas de ní'eis mais eleva-

dos. A 'egetaço é predominantemente caracterizada por espécies, cujos aspectos e portes, pertencem 

floresta caducifólia e à caatinga hipoxerófila, as quais, na niaioria das vezes, n5o podem ser separadas 

e, deste modo, constituem transições entre floresta e caatinga (fig. 5411; raramente ocorrem formações 

de transição entre floresta e cerrado e formações complexas de floresta/caatinga/cerrado existentes em 

algumas áreas de várzeas. 

Quanto ao uso agrícola atual, verifica-se que estes solos, em grande parte, so aproveitados 

õomn pastagens plantadas em áreas de relevo suave ondulado (fig. 53) e plano (fig. 55) destacando-se 

os capins colonizo, guiné e sempre-verde e, em menor escala, o capim-búfalo, além de outras pastagens. 

Verifica-se assim uma maior atividade relativa à pecuária, sobretudo com bovinos de corte. Com  pouca 

freqüência, constatou-se também a cultura do algodão, porém notam-se, muitas vezes, culturas de sub-

sistência onde se destacam milho e feijão. 

Sá'o solos de boa fertilidade natural, mas que apresentam limitações fortes ao seu uso no que 

diz respeito à falta d'água; quando ocorrem em relevo movimentado (forte ondulado), as limitações 

so também fortes pela susceptibilidade à eros5o e, neste caso, so necessárias as práticas conservacio-

nistas. As áreas com relevo plano (fig. 55) ou suave ondulado, so as que melhor se prestam para uma 

exploraç5o intensiva com agricultura e pecuária. Além do mais, requerem relativamentepouca aduba-

ç5o; e a calagem, em muitas áreas, pode praticamente ser dispensada,principalmente quando os solos 

nâo apresentam alumínio trocável no complexo sortivo e quando a acidez é fraca ou nula. Os solos 

com atividade alta de argila (Ta) devem responder melhor às adubações. Nas condições atuais, estes 
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solos sâ'o mais apropriados para culturas anuais e pastagens adaptadas à região. Se se fizer irrigaç8es, 
aliadas às adubaçôes, tais solos alcançàro alta produtividade e, neste caso, culturas consideradas im-
portantes podem ser implantadas em suas áreas, principalmente as culturas anuais, como sejam, soja, 
cana-de-açúcar, feijão e milho, entre outras, bem como pastagens. As áreas que se apresentam com 
acentuadas declividades e/ou com pedregosidade, devem ser evitadas para uso racional e intensivo dos 
solos, prestando-se mais para reflorestamento ou para preservação da fauna e flora com a vegetaço 
natural existente. Contudo,certas áreas de solos com argila de atividade alta, mesmo que ocorram em 
relevo forte ondulado, oferecem trechos bastante favoráveis ao aproveitamento com pastagens plan-
tadas. 

-. 	-.----.-------- 	----------.------. 

-»' 

Fig. 52 - Perfil de Podzó/ico Vermelho-Amarelo Eutró fico Tb A moderado textura média/argilosa 
fase caa tinga hipoxerÓ fila relevo suave ondulado. Área da associa ç5o PE 1 1. Mun ic,'pio de 
Mato Verde. 
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Fig. 53 - Em primeiro plano, pastagem com capim-co/anião entre licuris esparsos, em area da associa-
çêo PEI 7 no municipso de Mato Verde Ao fundo vista geral da área da associa ção RaS 

L ' 

- 

1 	 - 

Fig. 54 - Relevo e vegeta çüo de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutró fico Tb A moderado textura 

média/argilosa e argilosa, na estrada Itacarambi—Manga. Área da associa ço PE3. 



Fig. 55 - Relevo, vegetaçio o uso (pastagem com capins guiné, colonlio e sempre-verde), em área de 

Podzóljco Vermelho-Amarelo Eutró fico Tb A moderado textura média/argilosa e argilosa, 
na estrada Carinhanha—Montalvânia. Área da associa çio PE3. 

De acordo com a atividade de argila, tipo de horizonte A, classes de textura, fases de vege-

taçffo e relevo, os Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos foram subdivididos conforme a relaç5o 

que se segue. 

4.1 - POOZOLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado e chernozêmico tex-

tura média/argilosa e argilosa. 

fase floresta/caatinga relevõ suave ondulado. 
19 componente da associação PE1. 

fase floresta /caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado. 
29 componente da associaç5o Rei. 

fase pedregosa e n3o pedregosa floresta/caatinga relevo plano, suave ondulado e ondulado. 
19 componente da associaç5o PE2. 

fase rochosa e nSo rochosa f/oresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu-
lado. 

29 componente da associaç5o TRSe2. 

4.2 - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado e chernozémico tex-

tura média/argilosa. 

fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

3? componente da associação LEe2. 
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fase f/oresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado. 

3? componente da associação Re3. 
fase floresta caducifália/cerrado e floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

2? componente da associação LVa20. 

4.3 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura argilõsa/ 

muito argilosa e argilosa. 
fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

3? componente da associação TRSe3. 

4.4 .-. PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura média/argi-

losa e argilosa. 
fase floresta/caatinga relevo suave ondulado. 

29 componente da associaço LEe6. 
fase floresta/caatinga e caatinga hipoxerá fila relevo plano e suave ondulado. 

i? componente da associaç5o PE3. 
fase pedregosa e nao pedregosa floresta /caâtinga relevo ondulado e forte ondulado. 

29 componente da associação TRSe4. 
fase erodida e nao erodida pedregosa e n5o pedregosa floresta/caatinga relevo suave ondu-

lado, ondulado e forte ondulado. 

19 componente da associaçã'o PE7. 

4.5 - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EuTRÕFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa. 
fase floresta caducifólia relevo ondulado. 

19 componente da associaço PE4. 
fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado. 

19 componente da associaç5o PE5. 
fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

3? componente da associaç5o LVe2. 
fase flores ta /caa tinga relevo suave ondulado. 

2? componente da associação LEe8. 
fase f/oresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado. 

29 componente da associação LVa27. 
fase floresta/caaringa relevo ol7dulado e forte ondulado. 

1? componente da associação PE6. 
fase caatinga hipoxerô fila relevo plano e suave ondulado. 

1? componente da associaç5o PE8. 
fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado. 

1? componente da associaç5o PE9. 

fase caatinga hipoxerô fila relevo suave ondulado e ondulado. 

29 componente das associaçôes LEe5 e Ce4. 
fase caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado. 

19 componente da associação PElO. 

fase erodida e n5o erodida caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado, ondulado e forte 

ondulado. 

19 componente da associação PE 11. 

fase erodida e nio erodida caatinga hipoxerÓ fila relevo ondulado e forte ondulado. 

1 9 componente da associação PE1 2.. 
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4.6 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO  EUTRÕFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa e média. 
fase foresta/caaringa relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associaç5o PE13 e 39 da associação LEe7. 

4.7 - PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO.Tb A moderado textura média casca-
lhentafargilosa cascalhenta. 	 . 
fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado e ondulado. 

29 componente da associação PE8. 

4.8 - POOZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura arenosa e. 

média/média e argilosa. 	 . 
fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associaço LVe1. 

• 4.9 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa!, 

muito argilosa e argilosa. 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

20 componente da associação TRSe1. 	 . 

4.10 •- PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb e Ta pli'ntico e no pI(ntico A 

moderado textura arenosa e média/média e argilosa. 
fase complexo de floresta, caaringa e cerrado, todos de várzea relevo plano. 

19 componente da associaço PE14. 
fase floresta caducifólia e floresta/cerrado de várzea relevo plano. 	 • 

19 componente da associação PE1 S. 	 .. 	• 	- 
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PERFIL 37 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MOR FOLÕGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 27 MG. 

Data - 07107177. 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A chernozêmico textura mé-

dia/argilosa fase f/oresta/caaringa relevo suave ondulado. 
Localização - Lado esquerdo da Estrada Bras(lia de Minas—Coráção de Jesus, a 21 km de Bras(lia de 

Minas. Munic(pio de Brasília de Minas. 

Situação edectividade - Terço médio de elevação suave, com declividade entre 3 e 8%. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Calcário. 

Material originário - Proveniente da decomposição do calcário com influência de outras rochas do 

Grupo Bambu(. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Altitude - 700 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente, 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Pastagem de capim-colonião. 

Vegetação primária - Transição floresta/caati nga. 

Uso atual - Utilizado em sua grande parte com pastagem de capirn-colonião. 

A 	0-43 cm, bruno-escuro (1OYR 313, úmido) e bruno (1OYR 413. seco); franco argiloso; modera- 

da pequena a média blocos subangulares e angulares; muitos poros muito pequenos e peqúe-

nos e poucos médios e grandes; duro, 1 riável, muito plástico e muito pegajoso; transição 

abrupta e plana. 

821t 
43-83 cm, vermelho-escuro (2,5YR 316); argila; moderada grande prismática composta de forte 

pequena a média blocos angulares e subangulares; poros comuns mui to pequenos e peque-

nos; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

B22t 83-120 cm, vermelho (2,5YR 418); argila, moderada grande prismática composta de forte pe-

quena a média blocos angulares e subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; 

duro, firme, muito plástico e muito pegaoso; transição gradual e plana. 

83t 120-1 75 cm, vermelho (2,5YR 518); argila; fraca grande prismática composta de moderada pe-

quena a média blocos angulares e subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; 

duro, firme, muito plástico e muito pegajoso. 

Raízes - Comuns no A, poucas no B21t  e  B22  e raras no B 31 . 

Observações: 1) Nota-se cerosidade pouca e fraca nos subhorizontes B2It e  B22t . 
2) 19 componente da associação PEl. 
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PERFIL 7 	
ANALISES FIICAS E QUIIICAS 

A. 1.hr- nO 77.1ç74 a 77.1577 

florizonti 
da amoxtra total 

CompoíiçO gr.nulorn&n'ice da 
g fina Denxidads 

(d,xpeno com PJaOH calgon) Argila Grau de 
91cm 3  • 	- 

- dieparia 
emégua 

flocuIxço - 
Areia Arma Sufi %ArgiÍ. 

S(mbolo 
profundidade aaux lho 

29°o' o o,os 02 Apeente Real 

A 0-43 O O lOu 12 32, 25 31 28 10 0,81 

B21t 43-83 O O 100 lO 24 17 49 42 14 0,35 

83-120 1 2 97 8 26 20 46 42 9 0,43 

B3 120-175 O O 100 

• 

. 	5 19 

- -_- - 

30 46 25 

- 

46 

-- 

0,65 

-. - 

pli (17,51 
Complexo iorowo 

mEllOOg 
- 

a __________ 
 

a -loriront,-- +++ 

- Água KCI 1 N Ca "  Mg K '  Na4 '::: 
Al*1 * H+ :aT 

$4 

A 6,4 5,4 7,5 0,9 0,34 0,01 8,8 O 1,3 	. 10,1 87 O 6 

B21 6,7 .5,4 6,4 0,9 0,35 0,02 7,7 0. 1,3 9,0 86 o 4 

B22t 6,8 5,5 5,3 0,7 0,36 0,02 6,4 O 1,2 7,6 84 0 5 

B3t 7,0 6,0 4,3 1,0 0,21 0,01 5,5 0 0,4 5,9 93 O 4 

AtiiusporH 3SO4 	d= 1,47 

c 
% SiO Si02  

: 

Fe O '' 
HoinontI orgânicol 

N 
_ 

8n 
-..;;;... 

5i0 2  Al 203  Fe 30 3  

-- 

TiO2  P3O MnO 
(Kr) a 

A 1,32 0,13 10 	11,0 8,2 5,0 0,27 2 9 28 1,64 2,57 

621t 
0,64 0.11 6 	18,4 14,6 8,3 0,32 2,14 1,57 2,76 

822t 0,33 0,07 5 	16,9 13,7 7,1 0,35 2,10 1,58 3,02 

B3t 0,30 0,07 4 	20,1 14 9 6 8,2 0,34 2,34 1,72 2,79 

+ 
Pa,*a uaturada . 	$gig tol(,vIiI extrato 1:51 . 

Constantes M(dricas 

1-turitonte Z 	. 	_________ - 
CE. do 
extrato 

. 
Água 	Ca 

. 
Itg-t 	

'' 	1 	Na 
l•lCO 	- 

= ci Umidade 
- 
Umidade 

Agua 
disporstvel 

Equiva- 
lente de 

mmho,/ çm 
25nc 

% 	_______ 
4 

_______ 
mEllOOg d.T.F. -4 . lI3ltifl 15 atm m&xima umidade 

A <1 . 	. . 14,3 13,0 17 

B21t < . 6,9 13,4 19 

622t <1 . 15,5 12,8 17 

83t 
< . . 18,0 12,0 21 

Média das % de argila noB (exclusive E31 - 1 .6 Releçio textural: -- 
Média das % de argila no A 



PERFIL 38— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 66 MG (Zona do Alto Médio São Francisco). 

Data - 07108177. 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓF1CO Tb A moderado textura argilo-

sa/muito argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

Localização - Margem direita da estrada Pitarana—Montalvânia, distando 1,6 km da primeira. Munic( -

pio de Montalvânia. 

Situaçãoe declividade - Corte de estrada em terço médio de encosta, com 7% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Calcário. 

Material originário - Material proveniente da decomposição do calcário com influência de outras ro-

chas do Grupo Bambu(. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 

Altitude - 500 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar moderada e em sulcos repetidos ocasionalmente. 

Vegetação local - Pastagem de colonião. 

Vegetação primána - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Pastagem de colonião, guiné, sempre-verde e búfalo. 

A 	0-20 cm, vermelho-amarelado 5YR 416, úmido) everrnelho-amarelado(5YR 516,seco);árgila; 

moderada média blocos angulares; duro, firme, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

Bt 	20-70 cm. vermelho-escuro (2,5YR 316, úmido) e vermelho (2.5YR 416, seco); muito argiloso; 

moderada pequena blocos subangulares; cerosidade comum e fraca; muito duro, firme, mui-

to plástico e muito pegajoso. 

Observaç6es: 1) Presença de fendas verticais no horizonte 

2) 29 componente da associação TRSe1. 
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ANÁLISES FIICAS E QUI1MCAS 
PERFIL 38 

Amostra de labor. n9 77.1673 e 77.1674 

F'açôe da amostra total 
Compo.iç5o ar,nu1Omê5ca da 

erra f na (}en,,dada 

(cli,per550 com ItIaOH celgonl 
- - 

Argila 
rVupersa 

*grua era 

Grau de 
tlOutÇ50 

Silta 
g/cm3 

2 
Símbolo 

Pro*undidade 
cm 

CaI*iau 
>20 mm 

Caicalho 
20-2 mm 

Terra 
__f  

AreIa 
grog 
2-0.20 

Areia 
fina 

0.20-0,05 

Sura 
O 05- 
0002 

Argila 
<0,002 

% Argila 

Aparem. 

------ 

Real 

2nwn mm mm mm 
mm 

A 0-20 O O 100 5 11 314 50 140 20 0,68 

20-70 O Ó 100 3. 6 22 69 148 30 0,32 

pH 	1:2 5) 
Compleco ,orflso 

mE/lQOg >1 
- 

$orizontt e 
• 

100AI E 

Água KCI 1 N Ca4  Mg 

-_-.--.-.- -- 

l( Na*   AI °  
Velar 

soma 

S + AI 

A 6,7 5,7 7,14 	2,9 1,11 0,03 11,1* 0 2,3 13,7 83 o 2 

Bt 6,3 5,1 6,6 	14,3 0,140 0,02 11.3 04 2,14 13,7 82 O 2 

Ataque por H 3 SO4 	ci = 1.47 - 

N c " 	, Si0 Si01 AI O F.203 jl 

Horiaonra organico) livre 3 
11(i) 41(r) 

Ss0 2  A1 30 3  F. 30 3  'TiO 3  P,O MnO 

A 1,41* 0.19 8 13,9 10,2 5,1 0,28 2,32 1,76 3,13 

8i: 0,614 0,13 5 21,9 15,7 7,14 0,31* 2,37 1,82 3,32 

Pacta tatui-ada Sais solúveis feurtrgno 1:5) Constnies hídricai 
a. 

8 
Horisonne  

CEdo 
extrato Água Ca 	M 	Kt 	Na4 

HCO3 
Cl - 

Umidade Umidade 
Agui 

du,pon(v.I 
Equiva- 
lente de 

mmhoifcm 
250C 

'. _________ 	 ________ 
mEfl OOgdeT.F. 	s co = 

3 atm atm  
máxima umidade 

A- <1 

<1 23 

Releçio textural: 
M4di, dai % de argila no E (excluuive 534 
- ------------- - 
Mdi. dai % da argila no A 



PERFIL 39— DESCRiÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGiCAS 

Número de campo - 26 MG (Zona do Alto Médio So Francisco), 

Data - 19109177. 
Classificação - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa fase flores ra/caatinga relevo suave ondu/aco. 
Localizaço - Margem esquerda da estrada Montalvânia—Manga,distando 28,6 km da primeira. Municí-

pio de Montalvánia. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço médio de encosta, com 8% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A. Grupo Bambu(. Calcário. 

Material originário - Material proveniente da decomposição do calcário, com influência de outras ro-

chas do Grupo Bambu(. 

Relevo local - Suave ondulado. 

• Relevo regional - Ondulado. 

Altitude - 550 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar moderada. 

Vegetação local - Transição floresta/caatinga. 

Vegetação primária - Transição floresta/caatinga. 

Uso atual - Pastagem com capim-colonião. 

A 1 	0-10 cm. bruno-avermelhado (5YR 413, úmido) e bruno-avermelhado (5VR 514, seco); franco 

argila-arenoso; moderada média granular; muitos poros muito pequenos e pequenos, co-

muns médios; duro, friável, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

10-20 cm, bruno-avermelhado (2,5YR 414, úmido e seco); argila arenosa; fraca a moderada pe-

quena a média blocos subangulares e angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos, 

comuns médios; duro, friável, plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

B22 20-70 cm, bruno-avermelhado 12,5YR 414, úmido) e vermelho (2,5YR 416, seco); argila, mode-

rada média blocos subangulares e angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos, 

comuns médios; cerosidade pouca e fraca; duro, friável, muito plástico e pegajoso; transição 

gradual e plana. 

70-120 cm+, vermelho (2,5Y13 416, úmido) e vermelho (2,5YR 518, seco); argila; fraca média 

blocos subangulares e angulares com aspecto maciço poroso "in situ"; muitos poros muito 

pequenos; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso. 

Raízes - Muitas no A 1  e B it  e comuns nos demais horí2ontes. 

Observacão - 29 comoonente da associacão TRSe4. 
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PERFIL 39 	
ANALISES FIICAS E QUI)l1CAS 

Amostradelaborn9 77.2157 a 77.2160 
ComposiçiO granulomá*rica da Fe~e. di amostra total 	 line 	 Densidade Horizonte 	 ÍdiupocomNa0HciIgon 	''' 	Grau 	%Slt 	gkm3 

- - 	- - diepnaa floculaçffo _J_! 	 a 	a 
PlindIdade 	Calhaus 	Cascalho 	Teu. 	' 	 Arli 	emâua 	%Arg.le% 

Slmbolo 	tp 	>20 mm 20-2 mm <' 	2-0,20 0,20-0,05 	0,002 <o 	 Aparente 	Reil
mm 

A1 	O-lO 	O 	2 	9P 	114 	tQ 	18 	28 	23 	18 	0,61+ 

Bit 	10-20 	O 	2 	98 	12 	37 	16 	35 	27 	23 	0,46 

B22t 	20-70 	O 	1 	99 	ID 	33 	11+ 	143 	214 	11 	0,33 
B2 	70-120+ 	O 	2 	98 	10 	31+ 	13 	1+3 	34 	21 	0,30 

p+4().2,5) Complexo tortivo 
rnEllOOd 	. 	 > 1 	100AI' 

- 

a 
ÁgUa 	KCI iR 	Ce+ 	Mg+ 	ÍZ 	 A14 	I4 	

> . 	S + AI 
Honigontu-- 

Bit 	

5 

A1 	6,3 	5,4 	14,9 	1,4 	0,91 	0,03 	7,2 	0 	2,4 	9,6 	75 	O 	1 

6,3 	5,3 	5,3 	1,0 	0,57 	0,03 	6,9 	O 	2,3 	9,2 	75 	O 	1 

B22 	6,14. 	5,4 	5,1 	0,6 	0,27 	0,01+ 	6,0 	0 	1,14 	. 	7,14 	.81 	O 	1 

B23t 	6,14 	5,4 	14,5 	1,0 	0,17 	0,03 	5,7 	0 	1,2 	6,9 	83 	O 	1 

Ataque pci H2$04 	d 	1,47 
14 	c 	 SiO 	SiO3 	AÍ O 	F.30 

Hoeizarita loisénicol 	- - 	- 	 lii. 

SiO3 	Al203 	F.10, 	T,O 	P20,MnO IKI 	)Krl 	 ._ 

A1 	1,37 	0,17 	-8 	10,14 	8,5 	14,1 	0,28 	. 	2,08 	1,59 	3,25 	- 

BIt 	0,84 	0,12 	7 	12,7 	10,2 	6,0 	0,30 	 2,12 	1,514 	2,66 

B22t 	0,45 	0,10 	5 	16,5 	13,0 	5,7 	0,37 	 2,16 	1,69 	3,57 

623t 	0,32 	0,08 	4 	15,8 	12,5 	5,8 	0,31+ 	 2,15 	1,66 	3,38 

Pauta saturada 	 SaiS golúveia lextreto $ :5) 	 Constantei h(dncaa 

HiÍint* 	2  
C.É.do 	 - 

- 	ØXIFIt0 	Água 	ca*4. 	Mg' 	(+ 	Na 	- 	= 	Umidade Umidade 	Água 	Equpta- 
mmhos/cm 	% 	 CO = 	Cl - 	 diupon(ueI 

2 	
lente de 

5°C 	 mE/iOOg daT.F. 	3 	 Il3etm 	iSetni 	máxima 	umIdade 

A1 	<1 	 16 
<1 	. 	 15 

B22t 	<1 	 . 	 16 
B23t 	<1 	 . 	 . 	. 	 16 

Média dai % de argila ,to 8 l.xcluaive 83) 	- 

 

1 ,4 Rel.ç4o textural: -- 
Média das % de argila no A 



PERFIL 40— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 63 MG (Zona do Alto Médio So Francisco). 

Data - 03109178. 
Classificação - POOZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa fase flores ta/caatinga relevo ondulado. 
Localização - Estrada Januária—Cônego Marinho, distando 27,5km de Januária (rio São Francisco) e a 

23 km da entrada para o Colégio Agr (cola. Município de Januária. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço médio-inferior de encosta, com 9% de declividade. 

Formação geolõgica e litologia - Pré.cambriano A. Grupo Bambu(, Caicário. 

Material originário - Calcário com influência de material transportado localmente. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 610 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Praticamente ausente no local. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Formação secundária (capoeira). 

Vegetação primária - Transição tI oresta/caatinga. 

Uso atual - Pastagem plantada (capins colonião e guiné) em cerca de 10% da área. 

A 	0-20 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 313, úmido) e bruno-avermelhado (6YR 414, seco); 

franco argiloso; fraca a moderada pequena e média blocos subangulares e moderada média e 

grande granular; duro, friável, plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

Bit 20-35 cm, bruno-avermelhado-escuro (4YR 3/4, úmido) e bruno-avermelhado (5YR 414, seco); 

argila; moderada pequena a média blocos subangulares é angulares; duro, friável, plástico e 

pegajoso; transição gradual e plana. 

B 2 	35-100 cm+, vermelho-escuro (2,5YR 315, úmido) e vermelho-escuro (2.5YR 316,seco);argila; 

moderada a fraca pequena e média blocos subangulares e angulares; cerosidade comum e fra-

ca a moderada; muito duro, friável, plástico e pegajoso. 

Raízes - Muitas no horizonte A 1  e comuns no B. 

Observaçôes: 1) Nas vizinhanças do perfil ocorrem áreas com muita pedregosidade na superfície e na 

massa do horizonte A 1  deste solo; 

2) 2? componente da associação TRSe4. 
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PERFIL 1+0 	
ANÁLISES FIICAS E QUfteIICAS 

Arnostrade Iabor.n? 	711.15111 a 78.15113 

Horizonte Fraçtaa da amostr, total 
Composição gr.nsÍorntricl da 

e,,, Dansidade 
(dispersão com NOH calgon) Argila Gr. da 

% - d,ssrse 
.m 

Iloculaçã, 
, 

O Arg.a Ar.. Sul. 
- - 

Símbolo 
Si CSSCSIItO fine rgula £go. 

Rail  
%A 	1 

Apar.nte em o,os 

A 1  0-20 O 1 99 11 28 31 30 211 20 1,03 

20-35 O 1 99 9 25 26 110 31 23 0,65 

35-100+ O 1 99 10 22 23 45 38 16 0,51 

pH 112,51 Compltxo,ortivo 
rnEjlOQg 

- 

Horizonte a 1 100 AI44 ' 

Água KCIIN Mg K'  Na* AÍ44  1.1 
S + AI 

tomaI soma) 

A 1  7,3 6,11 9,7 1,3 0,80 0,04 11,8 O 1,1 12,9 91 O 111 

Bit 72 5,7 7,14 1,2 0,111 0,02 9,0 O 1,1 10,1 89 O 5 

82t 
7,0 5,3 6,8 1,11 0,31 0,02 8,5 O 1,11 99 86 O 11 

Ateauspc H 2 SO4 	d 	147 

N c 
- 

SiO 3  Si01 AI O Fs O ! 
Hor,zont. Iorgânicol % 

- 
Si0 2  *1 303  Fa203  TiO 2  P20, MnO cr 

A 1  1,64 0,18 9 11,2 7,8 3,9 0,26 2,4 1+ 1,85 3,111 

Bit 0,72 0,12 6 14,0 10,6 5,1 0,30 2,25 0,72 3,26 

82t 0,115 0,10 5 17,5 11,8 .6,1 0,34 2,52 1,90 3,04 

Pasta saturida Sua solúveii ea trato 15) Constantes hictricas 
+5 

llon,ont. 
8 
Z 

trato Água Ca '  Mg4 	
)(+ 	

Na*  

CE.do  
0g - 

 co = Cl - $04  Umidad, Umidad. 
Água 

dísporusal 
Ec+uula-
lenta di 

- 
rnmhoskm 

25°C 
% _______ 

mEllOOgdeT.F I13.;m 15.tm mirim. umidade 

A 1  <1 . 19 

Bit <1 18 

BZt <1 19 

Relação tmttural: MádiÍ das % da argila no E (au+cIuili83) - , 4 
Midi. das % la .rgil. no A 



PERFIL 41 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 44 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 21109177. 
Classificação - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa fase caatinga hipoxerótila relevo suave ondulado. 
Localização - Lado direito da estrada Mato Verde—Porteirinha, distando 8.4km da primeira e 40,3 km 

da segunda. Município de Mato Verde. 

Situação e declividade - Trincheira sob vegetação natural,.em terço médio de suave elevação. 

Formação geolôgica e litologia - Pré-cambriano Indiviso. Anfibolito-gnaisse. 

Material originário - Saprolità de anfibolito-gnaisse. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado com topos abaulados. 

Altitude - 520 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Poucos afloramentos de gnaisses na área. 

Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófila arbórea-arbustiva, constituída de macaqueira, surucaba, joão-

queiro, aroeira e braúna, entre outras espécies. 

Vegetaçâo primária - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva e arbórea. 

Uso atual - Algodão e pastagem, nas proximidades. 

	

A 1 	0-10 cm, bruno-avermelhado-escuro 12,5YR 314, úmido) e bruno-avermelhado (2,5YR 

seco); franco argilo-arenoso; fraca a moderada muito pequena e pequena blocos angulares e 

subangulares; poros comuns pequenos e muito pequenos; duro, friável, plástico e muito 

pegajoso; transição clara e plana. 

10-33 cm, bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 314); argila arenosa; moderada pequena blocos 

	

it 	
angulares e subangulares; poros comuns muito pequenos e poucos médios; muito duro, f ir- 

me. plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B2t 33-75 cm, vermelho-escuro (2,5YR 316); argila; moderada pequena a média blocos angulares e 

subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; duro, friável, plástico e muito pe-

gajoso; transição difusa e plana. 

83t 75-90 cm, vermelho-escuro (2,5YR 3/6); franco argiloso cascalhento; moderada pequena a mé-

dia blocos angulares e subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; duro, friâ-

vel, plástico e muito pegajoso; transição clara e ondulada (10-15 cm). 

	

C 	90.130 cm+, solo em mistura com rocha alterada; franco arenoso com cascalho. 

Raízes - Comuns muito finas e tinas no A 1 ; comuns muito finas e poucas finas, médias e grossas no 

Bit; comuns muito finas e poucas médias no 82t 
 e B 31 . 

Observações: 1) O horizonte B3t  é constitufdo de terra fina, cascalhos e calhaus de quartzo angulares 

e subangulares, bem como concreções de ferro; 

2) Preiença de dique de quartzo no perfil; 

3) A espessura do solo varia de um lado para o outro da trincheira; 

4) 19 componente da associação PE 11. 
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ANÁLiSES FIICAS E QUI1IIICAS 
PERFIL 14Q 

Amottrde1abor.n0  73.1541 a 78.15 1*3 

Comoaiço gr.nulon4trici dl 

Horlionti 
Fraçei da amoatri total teirra fina D.niidad. 

aIcm Idoi,er,5ocomN,OHc,IgonI Ar9iÍi 
GI,UdÍ %SI % - - disperti 

.mu. 
- 

 
tloculaç&o 

% 
S(mbolo 

Profundidade CaAiut Cascalho 

- 

:: Argila 
<2 

- 
%ArçiIa 
- 

Apar,nt. Riu 
0.70-0,05 ú02 

A 1  0-20 O 1 99 11 28 31 30 214 20 1,03 

Bi t  20-35 O 1 99 9 25 26 140 31 23 0,65 

B2 35-100+ O 1 99 10 22 23 1*5 38 16 0.51 

pH (1;2,5) 
o.npléaõiortivo 

mEI1009 
- 

1 > 
- 

Horlzonti-- Is  
100 ° E 

-a ________ 

Áuê KCI iR Ca' - K "  Na AI "  H4 J 
> - 54 AI 

- 

A 1  7,3 6,14 9,7 1,3 0.80 0,01* 11,8 O 1,1 12,9 91 O 14 

Bit 72 5,7 7,4 1,2 0,141 0,02 9,0 O 1,1 10,1 89 0 5 

B2t 7,0 5,3 6,8 1,4 0,31 0,02 8,5 O 1,4 9 0 9 86 o 1* 

Ataauspo H 2 504 	d = 1,47 

N c 510 5102 AI o F. O 

Hoizonti (orgMco* % « -- 
SI; * 1 20 3 F. 203  TiO3  P,0, MnO - 

A 1  1,64 0,18 9 11,2 7,8 3,9 0,26 2,414 1,85 3,14 

Bi t  0,72 0,12 6 114,0 10,6 5,1 0,30 2,25 0,72 3,26 

B2t 0,145 0,10 5 17,5 11,8 .6,1 0,34 2,52 1,90 3,014 

Pasta saturada Saia iolúv, axto 1:51 Conatautu hIdricai 
4-  

Horizonti Z 

' sraAu, Ca4 	 T 	Na1 
HCO 3  - 

- 
A9ua 

dIipon(nel 

Eu.vê- 

lanti da rim ho,/cm 
251C 

% 
nlEllOG9d.T.F. 

CO 
= 

1/]atm lSatm 
máaima umidada 

A 1  <1 19 

81t <1 18 

19 

M4di1 daiS di argila noS laxclutivu 63) 	
i • 14 R,IaçSo tantural: 

	

	 - 	-- - 
MédIa dai 5 di argila no A 



PERFIL 42— DESCRIÇÀO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 11 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 02106177. 

Classificação - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELa EUTRÓFICO Tb A moderado textura médial 
argilosa fase ceatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Salinas—Rubelita. a 14,0km de Salinas. Município de Salinas. 
Situação e declividade - Terço superior de elevação, com declividade de 3 a 8%. 
Formação geolágica e litologia - Pré-cambriano Indiviso. Milonito. 

Material originário - Saprolito da rocha citada com influência de material retrabalhado. 
Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 

Altitude - 430 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Formação secundária acaatingada (capoeira). 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Em outros locais o soto é bastante utilizado com pastagens de capirn-colonião. 

A 1 	0-10 cm, bruno (7,5YR 412); franco arenoso; fraca pequena blocos subangulares; poros comuns 

muito pequenos e pequenós e poucos médios; muito friável, ligeiramente plásticó e ligeira-

mente pegajoso; transição clara e plana. 

A 3 	10-28 cm, cinzento-avermelhado-escuro (5YR 412); franco argilo-arenoso; fraca pequena blocos 

subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos e poucos médios; muito friável, 

plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

28-48 cm, bruno-avermelhado (5YR 414); franco argiloso; fraca pequena a média blocos suban-

guIares; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente dura, muito friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B 21t  48-80 cm, vermelho-amarelado (5VR 416); franco argilosa;fraca pequena a média blocos suban-

guIares e angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; duro, friável, muito plástico e 

muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B 22t  80-160 cm, vermelho (2,5VR 518); franco argiloso; fraca pequena a média blocos subangulares 

e angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos e comuns médios; duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B 23t  160-200 cm+, vermelho (2,5YR 516); franco argiloso; fraca média a grande blocos subangulares 

e angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos e comuns médios; ligeiramente duro, 

muito friável, plástico e pegajoso. 

Raízes - Comuns muito finas, finas e poucas médias e grossas no A 1 , A3, B 1 ; poucas mnuitofinase 
finas nos demais subhorizontes. 

Observaç6es: 1) Presença de matacões e calhaus de quartzo e da rocha (milonito?) distribuídos na 

massa do solo; 

2) Ocorrência de crotovinas ao longo do horizonte 

3) 1? componente da associação PE9. 
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PERFIL 	
ANÁLISES FIICAS E QUIMICAS 

Ámoct ra de l abor. n0 	77.1339 a 77.13 144 

Honzonta 
Fraç5es da amoatra total 

Compoaiç5o granuIorntrica da 
terra 1 iia DenSidade 

Idispersio com NaOH ca190n1 
% 

Argila 

diaperaa 

água 

'' 

em 

Grau de 

floculaç5o 
% 

glcm3 

a 
Simbolo 

Profundidade Calfsuun 
>20 

Cascalho Terra 
fina 

Areia 
groasa 

A.tia 
fina 

Silte 
0.05- 

<0.002 

- 
% Argila 

- 

Aparente 

- 

Real 
cm mm 20-2 mm 

<7 mm 
2-020 

mm 
0,20-0,05 

mm 
0.002 
mm 

mm - 

A 1  0-10 O 2 98 9 145 28 18 13 28 1,56 - - 

A3  10-28 O 1 99 8 140 28 24 21 13 1,17 

Bit 28-48 O 1 99 7 34 27 32 29 9 0,814 

B2it 48-80 O 2 98 6 31 26 37 31 16 0,70 

822t 80-160 O 2 98 6 35 28 31 3 90 0,90 

B23t 160-200+ O 2 98 5 33 26 36 3 92 0,72 - - 

OH 11:2.51 
Complexo gortivo 

mE/lOOg 
100Al4' 

?lorizontg 
+4+ 

Água KCl 1N Co4+  ++ Mg + 
K Na' 

Valor 5 

(somaI Al 4  
+ 

H 
ValcwT 

(soma) 

S#AI 

A 1  5,7 4,7 2,0 1,14 0,58 0,01 4,O O 2,7 6,7 60 0 2 

A3  5,8 14,6 1,7 1,7 0,22 0,01 3,6 O 2.2 5,8 62 0 <1 

Bit 55 4,14 1,2 2,0 0,38 0,02 3,6 0,1 2,2 5,8 62 3 <1 

821t 5,14 14,2 0,7 1,5 0,76 0,02 3,0 0,4 2,0 5,4 56 12 1 

B22t 5,1 4,5 0,7 2,0 0,23 0,02 3,0 0,1 1,6 14,7 614 3 1 

8 23 t  1 	5,3 18 	1 6 2,7 	1 0,03 0,02 3,14 1 	0. 1,5 4,9 69 O 1 

Ataque por 14 250 4 	 d = 1,47 	, 

c 
N c 510 2 Al203 Fe203 

Horizonte (orgánicol 

% % .43 - 
F.203 

lan 
P4 - - - 

5102 Al 203  F. 20 3  Tio2  P20 5  MnO 
lKil Kr( 

a, 

A 1  113 0,11 lO 7,3 5,1 2,6 0,88 , 2,43 1,84 3,08 

A3  0,70 0,07 10 9,3 7,1 3,0 0,82 2,23 1,75 3,72 

Bit 0,48 0,06 8 12,7 9,9 4,2 0,82 2,18 1,72  3,70 

821t 0,38 0,05 8 14,5 11,6 4,7 0,86 2,13 1,69 3,87 

822t 0,11 o,o4 14 12,8 10,1 4,1 0,82 2,15 1,71 3,87 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1:5) ConstanteS h (driceu 

+ 
Horizonte 

' C E. do 
extrato Água 4+ 	1 	+ 	í 	4 

Mg 1 
HCO3- 

- Uldade Uclade 
Ague 

disponível 

s4Ive 

lentede mmfl*ftn % 	 t 
mE/lOOgdeT.F. 

- CO 3- 113 allo 15.tm 
máxima umidade 

A 1  1 14 

A3  1 15 

1 . 16 

821t 1 17 

B22t 
1 15 

B23t 1 16 

Mádia d % de argila noS lexclusiv6  B31 - 1,6  Relaço teirtural 
Mádia d % da argila no A 



PERF1L 43 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo —Amostra extra 19 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 01106177. 

Classificação - POOZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO tb A moderado textura média 

com cascalho/argilosa com cascalho fase floresta caducifôlia relevo ondulado. 
LocalizaçHo - Lado direito da estrada S(tio do Amparo—Comercinho. a 9.0 km de Sítio do Amparo. 

Munic(pio de Rubelita. 

Situação e declividade - Terço médio de encosta, com 8 a 15% de declividade. 

Formaç5o geolôgica e litologia - Pré-cambriano Indiviso. Gnaisse facoidal. 

Material originário - Saprolito da rocha supracitada. 
Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - Em torno de 600 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira a moderada. 

Vegetação local - Floresta caducifôlia. 

Vegetação primária - Floresta caducifôlia. 

Uso atual - Utilizado com pastagens de capim-coloniáo. 

A 1 	0-30 cm, bruno-escuro (10YR 313, úmido) ebruno (1OYR 513, seco); franco arenoso com cas- 

calho; muitos poros muitos pequenos e pequenos; macio, muito friável, ligeiramente plástico 

e ligeiramente pegajoso; transiço gradual e plana. 

B 11  30-60 cm, náb coletado. 

B 1  60-112 cm, bruno-amarelado-escuro (IOYR 414); franco argilo-arenoso com cascalho; poros 

comuns muito pequenos e pequenos; duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição gra-

dual e plana. 

822t 112-160 cm, bruno-amarelado (1OYR 518); argila com cascalho; poros comuns muito pequenos 

e pequenos; duro, muito friável, plástico e pegajoso; 

C 	160-180 cm+, horizonte de alteração da rocha (migrnatito). 

Raízes - Muitas muito finas no horizonte A 1 ; comuns muito finas e finas no B1 e  B2lt  e poucas 

muito finas no B 221 . 

Observação - 19 componente da associação PE5. 
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PERFIL 43 	
ANÁLISES FISICASE QUIMICAS 

Amostradetabor.n9 77.1353 a 77.1355 

Horizoiim 
Fr.ç6es da amoatra tota' 

Compoaiç5o granulorriátrica da 
t.. fi,ia Danaidada 

(dip.rito com NaOH calon AriIa Grau di 91Cm3 

J.  iap.ru 
em água 

locul 	i 

SfmboI 

- - 
Ar.ia Arua SiRi . 

<c002 

% AríIø 

Apaente F cm 0.20-0,05 

A 0-20 O 6 94 48 22 15 15 14 7 1,00 

B211: 60-112 O 7 93 31 19 .17 33 28 15 0,52 

B221; 112-160 O 9 91 27 11 16 46 2 96 0,35, 

pHi12,$) 0P1O$0t0 
m E1110011  > 1 

-. 

HOrizotts 
 

a 

100 AI 

A'ua KCI1N .ci" MgH K4  Na*  AI4 ' H1 
vaiarr S+AI >. 

(Bornal 

A 5,5 4,8 2,4 0,6 0,13 0,01 3,1 O 1,5 4,6 67 O 1 

B2lt 6,0 4,9 1,8 0,5 0,16 0,01 2,5 O 1,0 3,5 71 O 2 

B 
22t 

6,1 5,3 1,3 1,2 0,13 0,01. 2,6 O 0,9 3,5 74 0 1 

Ataque par H 3504 	d saí 147 . 

N c 
- 

SiO SíO AI O Fs O 
Iirs3 

! 
Horizonti (orgAiicoi 

SiO 3  A1 30, F.,03  1iO 3  PO MnO 
(Kil Kr 

cr 
ul 

A 0,64 0,08 8 7,8 6,4 1,0 0,17 2,07 1,88 10,05 

62it 
0,27 0,06 5 16,7 13,6 1,8 

- 

0,31 - 2,09 1,92. 11,86 

922 0,19 0,04 5 22,8 19,6 2,7 0,41 1,98 182 11,40 

Pe,ua satu r acia Sais ioíuvaii lextrato 1:5) 	. Conatantai t(dricaa 
+ a . 

8 
Horizonte  

C.E.do 

mm 
Ague Mg 1 	K 	Na1 

::- 
0 - 504= 

-- 

Umidade Umidade 

_______ 

diipn(w,I 

- 

I.t.de 
mE/lOOgd.T.F - 113*tm 15dm 

,cma umidaci. 

A <1  

B2i <1 . . 12 

B22 t  <1 . .. 15 

RutaçAo texturai: 
Módi. dai % di argil, noS I.xdusiveS) - 

-- 
Mgdie dai de arg Ii Ao A 



PERFIL 44— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 148 MG (Zona do Alto Médio São Francisco), 
Data - 21 11 0178. 

Classificação - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média 

fase floresta caducif6/ia de várzea relevo plano. 
Localização - Estrada Itacarambi—Januária. distante 6,9 krn deianuária. Munic(pio de Januária. 

Situação e declividado - Área plana de terraço fluvial (antigo), com O a 3% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Holoceno. 

Material originário - Sedimentos areno-argilosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 445 metros. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão, - Não aparente. 

Vegetação local - Floresta caducifólia de várzea. 

Vegetação primária - Complexo de floresta, caatinga e cerrado. 
Uso atual - Pastagens. 

A 	0-20 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 312); franco arFnoso; ligeiramente plástico e 

ligeiramente pegajoso.  

B t 	60-100 crn, coloração variegada amarelo-brunado (10YR 615) e bruno-amarelado (IOYR 518); 

franco arenoso; plástico e pegajoso. 

Observaçôes: 1) A vegetação da área é bastante complexa, englobando espécies de cerrado, caatinga e 

floresta; 

2) 19 componente da associação PEI4. 
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ANÁLISES FIICAS E QUI)SIICAS 
PERFÍL )1 

Amostrgde Iaboc.n9 78.2230 e 78.2231 
Compoiiçffo granulont, Ca da -. 

Horizonte 
J'raçõei da 5!flOstrS total terra fj, DanSidada 

(disperiio com NaOH calgon) Argila 
Greu de 

çicm 	. . 
- - - doperai 

floculeço 2 
Areia 

- 

Stmbolo 
IProfundidade 

cm 

CaIIiaue 
>20 mm . 

Cascalho 
20-2mm 

Tarra 

<' 
grossa 
2-0.20 

fina 
0,20-005 

Silte 
O 05- 
0.102 

Argila 
<0.002 

em águi % Argila 

Aparente Real 
2 mm 

mm mm mm. 
mm 

A 0-20 O O 100 20 49 19 12 9 	. 25 1,58 . 

Bt 60-100 O O 100 16 247 18 19 18 .5 0,95 . 

pH (12 5) 
Compleso tOrtivO  

-lorizonti - 
mE/lOOg >. 

E 

Água KCI IN Ca Mg 
(+ 

Al. H 
V&orT $ + Au 

A 5,24 5,3 6,2 0,9 	0,08 0,04 7,2 O 1,1 8,3 	. 87 O 	. 1 

Bt 7,3 6,2 7,3 0,1 	0,06 0,04  7,5 O 0,24 7,9 	. 95 . 	O 1 

Ataque por H 3504 	d = 1.47 . 
C c % - 	

-,. $i0 2  SiO3 Ar O 
..L. 

F,303 

Horizottelorgnico) 
1,1  

- 
3 

Íivr. So 
F. 2 03  

ElO 2  Al.O3  F. 20, TiO 2  .P 2 0 5  MnO CF ui 

A 0,51 0,12 li 5,8 3,1 1,8 0,23 3,18 2,32  2,69 

Bt 0,22 0,07 3 8,3 5,7 2,9 0,31 2,247 1,87 3,09 

Paira saturada Sais tolúveis )mitrato 1:51 Conatantes h(dricaa 

a. 

8 
HoriSonte  

CE.dü 

Água Ca Mg 	K4 ci - SOEm Umidade Umidade 
dispon(s.I leritede mm 

25°C • mEIlOOgdeTF. 113atnr Isatrn 
rnásimi umidade 

A 

Bt 1 . 	. 13 

Móclia da, % da argila no E )excluaise 53) 
Rtlaçla teatural: 

Média dai % de argiÍa no A 



PERFIL 45— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICASMORFOLÓGICAS 

Número de campo - 61 MG (Zona do Alto Médio São Francisco). 

Data - 24105178. 

Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura média 

fase flores ra/caa tinga relevo plano. 

Localização - Lado direito da estrada Montalvánia—Juvenília. distando 15,6 km do centro de Montal-

vánia (e 16,6 km de Juven (lia). Município de Manga. 

Situação e declividade - Superfície aplainada, com 2 a 3% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Calcários e 1 ilitos. 

Material originário - Material proveniente da decomposição de calcários e 1 lutos com influência de ma-

terial retrabalhado. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 480 metros. 

Drenagem - Bern drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Plantação de capim-guiné em área de vegetação recém-desrnatada. 

Vegetação primária - Transição 1 Ioresta/caatinga destacando-se no estrato arbóreo: baraúna, aroeira, 

pau-d'arco, angico, cedro, itapicuru e peroba. 

Uso atual - Área muito utilizada (cerca de 50%) principalmente com capins (guiné, colonião e búfalo), 

além de cultivos de mandioca, milho e feijão. 

A 1 	0-15 cm, bruno-escuro (7,5YR 414, úmido) e bruno (8,5YR 514. seco); franco arenoso; fraca a 

moderada pequena e média blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plás-

tico e ligeiramente pegajoso. 

B 11  25-40 cm, bruno-avermelhado (5YR 415, úmido) e bruno-avermelhado (6YR 416, seco); franco 

argilo-arenoso; plástico e pega joso. 

• 50-100 cm, vermelho-amarelado (5YR 4,516, úmido) e vermelho-amarelado (SYR 517, seco); 

francó argilo-arenoso; plástico e pegajoso. 

Raízes - Muitas finas e médias no A e comuns no B1. 

Observaç6es: 1) Os horizontes B eB foram coletados com trado holandês; 

2) Inclusão na área da associação PE3. 
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PERFIL 45 	
ANÁLISES FIICAS E QUI)JIICAS 

Amostrgdelabor.n9 78.0932 a 78.0934 

HO,izont. 
Friç5es da amp$trC total 

Composição gr.nulomCcrsca da 
terra fina Densidade 	- 

%- (disp.rs.4o çpm NaOH çIgon) Argila 
Grau de - 

% disperse 

em égua 
floculeçio 

% 
- 2 

2 	o 

S(mbolo 
Profundidade 

Areia 

2-.020 

Arca 

0.20-0,05 

Silte 

<0,002 

% Argila 
- 

ApCrenie Real 

A 1  0-15 O O 100 26 41 15 18 12 33 0,83 

Bi t  - 25 - 40 O O ''O 25 37 14 24 17 29 0,58 

82t 
50-100 O O 100 19 39 8 34 25 26 0,214 

pH(1.2,5) 
Cpmpleoo sortiro - 

mE/iDO9 
. iOOAI 

Horizonte 

Água KCl iR Ce M9' K+ Na+. Valor 5  Al 4  H :J 
se AI > 

A 1  6,2 5,3 3,6 1,0 0,21 0,02 4,8 0 2,4 7,2 67 O 

Bit 6,o 4,8 3,7 1,0 0,12 0,03 14,9 0 2,5 7,4 66 O <1 

B2t 5,9 4,7 2,7 1,1 0,06 0,03 3,9 0 1,9 5.8 67 O <1 •  

Ataque por HSO4 	d = 1,41 

C 
N c . AI 03 

F.203 

horizonte (orgânico) . 
% 

o  
F,20 

liviS 

5i0 2 	A1 30 3 	Fe 203 	TiO 	P 20 5 	Mç0 . cr 

A 1  1,00 0,10 lO 6,0 4,5 2,7 0,20 2,27 1,6 14 2,61 

13 0,54 0,08 7 9,1 6,8 3,7 0,27 2,27 1,69 2,89 
It 

B2t 0,31 0,06 5 12,7 10,3 3,9 0,33 2,10 1,69 4,14 

Pasta saturada Sais holuseis lextrato 1:51 Constante, hl'dricax 

+ 

8 C.E.do 
extrato Água Ca, 	Mg 	K 	Na' 

HCO3 
- c 1- so = Umidade Umidade 

Agua Equisa. 

ented 
mrto0%cm ' 

 mEu 00 g  da T F. 
Co 1/3 atm 15 atm 

A 1  <1 . 8,2 5,1 11 

<1 10,1 7,0 13 

1 7,4 4,5 15 

MÕdIC dag % de argila isa E (exclusiva 53) - 
ReteçSo textural: 

Média das % de argila no A 



PERFIL 46 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTiCAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 32 MG (Zona do Alto Médio São Francisco). 

Data - 26110177. 
Classificação - PODZÓLICO VERMELHO.AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média 

fase floresta /caatinga relevo suave ondulado. 
Localização - Margem direita da estrada Itacarambi—Manga. distando 400 metros de Missões. Munic(-

pio de Ltacarariibi. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço superior de encosta, com 4% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo BambuL 

Material originário - Material proveniente da decomposição de rochas do Bambui', com possível in-

fluência de material retrabaIhado 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Altitude - 500 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar moderada. 

Vegetação local - Mata secundária. 

Vegetação primária - Transição floresta/caatinga. 

Uso atual - Pastagem com colonião, guiné, sempre-verde e búfalo; utilizado também com culturas de 

subsisténcia (milho, feijão) e algodão herbáceo. 

A 1 	0-15 cm, bruno-escuro (7,5VR 412. úmido) e bruno (7,5YR 514, seco); franco arenoso; fraca 

pequena a média granular; muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns médios; ligei-

ramente duro, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição clara e plana. 

Bit 	15-30 cm, bruno (7,5VR 514, úmido) e bruno-forte (7,5YR 516. seco); franco argilo-arenoso; 

fraca pequena blocos subangu lares e angulares; cerosidade põuca e fraca; poros comuns pe-

quenos e médios; duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso, transição gra-

dual e plana. 

30-120 cm+, bruno-avermelhado (5YR 414, úmido) e vermelho-amarelado (5YR 516, seco); fran-

co argilo-arenoso; fraca pequena blocos subangulares e angulares; cerosidade comum e fraca; 

poros comuns pequenos e médios; duro, friável, plástico e pegajoso. 

Raízes - Muitas no A 1 , comuns no B e B 2t . 

Observação - 39 componente da associação LEe7. 
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PERFIL 46 	
ANÁLISES FIICAS E QU1i,IICAS 

Amostradelabor.n? 77.2502 a 77.2504 

Compoaiço granulomtrica dl 

Horizonte 
Fr,ç&es de amoitra total tarra f,,. Denaidada 

/cm 3  Idi,p5rdo com NaOH calQon) Argila 
Grau d % Silte - duiperta 

em águ, 

' 

ful, 
% % Argila 

 
SfrnboIo 

Profundidade 

cm 
Calhau, 

>20 mm 
Cascalho 
20-2 mm 

Terra 
fina 

Areia 
grossa 
2-0.20 

Areia 
fina 

0.20-0.05 
0,05- 
0.002 

Arguta 
<0.002 

- 

Aparente 

- 

Real 

<2 mm 
mm mm mm 

mm 

A 1  0-15 O O 100 22 514 12 12 7 142 1,00 

Bit 15-30 0 O 100 15 52 13 20 11+ 30 0,65 

30120+ 0 O 100 15 17 12 26 18 31 0,146 

pif 41:2.9) 
Compleeosoçtmvo 

mEhOOg - 1 
Horizonti 

100 AI44  
E 

Ague KCI1N a 
++ 

Mg K4  Na' 
Valor 

Al''  
+ 

41 
Valor T 5 +Al""  

morna) Cioma) 

A 1  6,6 5,9 4,1 	1.0 0,95 0,02 6,1 O 0,7 6,8 90 O 4 

Bi t  5,7 47 2,2 	0,7 0,31 0,02 3,2 O 1,2 4,14 73 O 2 

B2 t  59 5,1 2,8 	0,8 0,28 0,02 - 3,9 0 0,3 4,2 93 O 

Ataque po H 2504 	d = 1.47 

Horizonte 
N c 510 3  Su02 Al203 F.203 

Corgilnicol 

% % M AO R livre O 

910 3  Al 20 3  F40 3  TiO2  P20 MaO 
Ki) (Kr) 5 

O ia 

A 1  1,03 0,14 7 4,3 2,8 1,9 0,16 2,61 1,82 2,31 

Bit 0,41 0,07 6 7,2 5,1 2,3 0,214 2,10 1,86 3,147 

B2t 0,21 0,07 3 10,3 7,2 3,8 0,26 2,143 1,82 2,97 

Pasta aalurada Saia iolúoei, lextrato 1:51, Constante. h(dricas 
+ 
xl 

Ilorizonta 2 

extrato Agu C:a' 1 	Mg 	1 	K+ 	Na" 

C.E.dc,  
HCO3 

- - 504 Umidade Umidade 
Água 

dinpon(vel 

Equiva-

antada 

- 
mmho,/cm 

25°C 
% 

'E/lOOdSTF 
CO3°° l/3atm 151tm 

m éxima umidade 

A 1  <1 9 

Bit <i 10 

B2 t  li 

Média da, % de argila no B Ce*cIuti 83) - 
R,lsSo textural -  

Média de. %de ergiluno A 	
1,9 



PERFIL 47 - DESCRiÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÕGICAS 

Número da campo - 10 MG - Ti_ (Zona de Itacambira). 

Data - 06102176. 
Classificação - PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média 

fase caatinga hipoxerá fila relevo suave ondulado. 
Localizaç5o - Margem esquerda da estrada Janaúba—Porteirinha, distante 13.5 km de Janaúba. Muni-

ci'pio de Porteirinha. 

Situaço e declividade - Corte de estrada em terço superior de elevação. com  5% de declividade. 

Formaço geológica e litologia - Pré-cambriano Indiviso. 3naisse e granito. 

Material originário - Saprolito de gnaisse, com influência de recobrimento pouco espesso areno-

argiloso. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Altitude - 560 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Erosão - Laminar ligeira e em sulcos repetidos ocasionalmente. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Panos naturais. 

A 1 	0-20 cm, bruno-amarelado-escuro (IOYR 414, úmido) e bruno-amarelado (10YR 514, seco); 

franco arenoso; fraca muito pequena e média granular; poros comuns muito pequenos e 

pequenos; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 

transiç5o clara e plana. 

A 3 	20-50 cm, bruno-amarelado (10YR 514, úmido) e bruno-amarelado-claro (10YR 614, seco); 

franco arenoso; fraca muito pequena a média granular; poros comuns muito pequenos e 

pequenos; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição abrupta 

e plana. 

B 
it 

 50-80 cm; bruno-forte (7,5YR 516); franco argilo-arenoso; fraca pequena e média blocos suban-

guiares; poucos poros muito pequenos e pequenos; cerosidade pouca e fraca; duro, friável, 

plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

B2t 80-150 crn+, bruno-forte (7,5YR 516); franco argilo-arenoso; fraca pequena e média blocos 

subangulares; cerosidade comum e fraca; duro, friável, plástico e pegajoso. 

Raízes - Comuns nos horizontes A 1  e A 3  e poucas no B 1 e B 2 . 

Observações: 1) Atividade biológica intensa no horizonte A 1 ; 
2) Áreas escurecidas no horizonte Bt.  provavelmente de material dos horizontes supe-

riores; 

3) Presença de carvo no horizonte A 1 ; 

4) 29 componente da associaç5o LVe1. 
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PERFIL 147 	
ANÁLISES FIICAS E QUIhICAS 

Amoctra da labor. n? 

- Compo$içiO grsm.Jlomátricx da 

Horizort. 
Fraçxea da amo4ta total tarra 4 i08 

Argila 

D,m,dad, 

g/cm 

:. 

ldixDerxSO com NxOH cglgonl Oxu da %Si 
_... 

Símbolo 
Profundidade Chaut 

0205 
005- 

Argila %Arld 

Ar,nte Real 
<2m 

A 1  0-20 O 2 98 31 38 18 13 9 31 1,38 1,44 2,60 145 

A3  20-50 O 2 98 30 38 20 12 10 17 1,67 1,55 2,63 141 

Bit 50-80 .0 2 98 26 32 19 23 :20 13 0,83 1,53 2,60 41 

82t 80-150+ O 1 99 25 29 ia 28 17 39 0,64 1,69 2,60 12 

pH 41-254 
Complexo xotiao 

mE/lOOg 

- 

,4 
- 

ozonte - 	 - - ______ ________ 
aO 

_______ 
+++ 

+ AI 

E 

Água KCI 1 fá Ca'4  Mg' K '  Na' Al''  H' 

A 1  6,1 5,0 2,9 1,2 0,19 0,01 14,14 0,1 1,14 5,8 76 2 2 

A 3  5,9 14,8 2,2 1,2 0,09 0,01 3,5 0,1 0,9 14,5 78 3 1 

14 1 5 3,1 1,3 0,06 0,01 14,5 0,1 0,8 5,14 •83 .2 1 

BZt 5,9 4,5 2,9 	.2,3 0,06 0,01 5,3 o,i 0,6 6,0 88.... 2 1 

Ataque por H 2SO 4 	d 	147 

N 
Si0 2  Si02 AI O 

..L 
F.201  - 

o 140r,zonti orgânico) - - 
F.O3 

liwe 
. 

Si02  AlO 3  F,1 0 3  TiO2  P20, MnO 

A 1  1,19 0,11 11 6,1 3,14 1,6 0,10 o,o14 - 3,05 2,35 3,33 - 

A3  0,56 0,08 7  6,1 3,3 

---- 

1,1 0,09 0,02 - 3,114 2,59 14,70 - 

B 0,33 0,07 5 10,2 6,7 1,9 0,15 0,02 - 2,59 .2,19 5,52 - 
It 

B2 0,17 0,06 3 11,7 8,6 2,3 0,17 0,03 2,31 1,98 5,85 

Pa,ta taturada Sai, aalúveig lextrato 151 Con,tant,g h(dncxa 

+ 

8 
Horizonte  

CE.do  
extrato 

minhoa/cin 
Água Ca 	Mg'' 	K' 	Na' 

% - 

HCO2 
= Cl - 

Umidade 

- 
Umidade 

Água 

dixponlael 

- 
Equ ma. 

lente da 

• 25°C mnE/IOQg de T.F e 1/3.trn I5atm 
máxima umidade 

A 1  <1 .. 16 

A3  <1 . . . - ;. .114 

<1 .. ;--• . 	-. . . .17 

62t <1  

Mádia dxx % de argila noS léx 	 - 204 Relaç4o teuturõl: 
Mádia 	dea % di argila no A 



5—TERRA ROXA ESTRUTURADA SUMI LAR 

Compreende solos com horizonte B textural, não hidromórficos (fig. 56), com argila de 

atividade baixa, com muito pequena distinçãb entre os horizontes (sobretudo os subhorizontes B) ,  
baixo gradiente te,çturaí, profundos, com estrutura em blocos bem desenvolvida pelo menos em um 

ou mais subhorizontes do B 21 , cores vermelhas e presença de cerosidade nas superfícies dos elemen-
tos estruturais. 

Características do horizonte B 
t que distinguem estes solos das Terras Roxas Estruturadas: 

a - Fe 2 0 3  (proveniente do ataque sulfúrico) com valores menores que 15%; e 

b - TiO 2  (proveniente do ataque sulfúrico) com valores menores que 1,36% na maioria 

dos subhorizontes do B t . 

Na área estudada, estes solos possuem seqüência de horizontes A B e C, com horizonte A 

compreendendo A 1  ou A 1  e A3  e com horizonte Bt  usualmente compreendendo B1,B211,  B221e 

mesmo, freqüentemente, B23 e  B 24t. podendo estar ausente o horizonte de transição Bit.  A espes-

sura do A + Bt é geralmente superior a 2 metros. Apresentam-se com textura argilosa ou muito argi-

losa. - 

O horizonte A tem espessura entre 15 e 35 cm nó tipo moderado e entre 25 e 50 cm no tipo 

chernozêmico (fig. 56); estrutura moderada em blocos e/ou granular, textura argilosa ou muito argilosa 

e com transições claras e planas para o horizonte B 1 . 

O horizonte B  possui uma espessura normalmente superior a 1 metro, chegando a atingir 

mais de 2 metros em alguns perfis; tem coloração vermelha ou vermelho-escura; textura muito argilosa 

ou argilosa, cujos teores de argila, em muitos perfis, s5o superiores a 70%; estrutura comumente mode-

rada em blocos subangulares e angulares, mas ocorrendo também a prismática, a qual pode estar rela-

cionada com a relação cálcio/magnésio trocáveis inferior a 1,0; a consistência é dura a muito dura em 

solo seco e firme ou friável em solo úmido. A presença de cerosidade neste horizonte é marcante. 

No presente levantamento, constatou-se que esta classe compreende solos Ãticos, Dístróficos 
e Eutróficos, sendo que os dois primeiros abrangem pequenas extensões na área mapeada, em relação 
aos Eu tróficos. 

Os Á/icos se caracterizam essencialmente pela saturação com alumínio trocável superior a 

50% e valor da saturação de bases trocáveis (V%) menor que 50%. Por vezes a saturação com alumínio 
trocável no horizonte A 1  é inferior a 50%, nâ'o chegando mesmo a ultrapassar os 20%. Apresentam ain-
da, caracteristicamente, no horizonte Bt  alto grau de floculação, baixa atividade de argila (quase sem-

pre T <13 mE/RIO g de argila após correção para carbono), baixa relação silte/argila (<0,6), relação 

molecular Ki menor que 2,0, pH em água 4,5 a 5,5, soma de bases trocáveis (5) inferior a 1 mE e valor 

T superior a 4 mE; os teores de ferro total resultante do ataque sulfúrico situam-se em torno de 10%. 

São solos provenientes da alteraçâ'o de siltitos, argilitos e ardósias, com possível influência de cobertura 

de material argiloso; ocorrem sob clima Aw de Kpen, correspondendo ao 4bTh de Gaussen, com 5 a 

6 meses secos e precipitações pluviométricas médias anuais da ordem de 800 a 1.100 mm; relevo plano 

e suave ondulado de áreas dissecadas de çotas mais baixas em relação ás elevações circundantes que 
são, comumente, as chapadas; e a vegetação é de cerrado (fig. 59) caducifólio ou de transição entre 
floresta caducifólia e cerrado. 

Os Distróficos foram separados dos Áticos por não apresentarem saturação com alumínio 
trocável maior que 50% apesar de terem, neste mesmo horizonte, saturação de basés (V) menor que 

50%. São, assim, solos distróficos sem serem álicos e apresentam, quando comparados com estes, soma 

de bases trocáveis (S) ligeiramente maior, bem como uma relação cálcio/magnésio trocáveis significa. 

tivamente algo mais elevada. Afora isso, Distróficos e Áticos são similares, tanto na maioria das carac-

terísticas físicas, químicas e mineralógicas, como também nos seus relacionamentos com o meio- 
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ambiente, com ligeira exceço na parte referente à vegetaço. a qual, nos solos Distráficos é repre-

sentada somente por formaç5o de transiçffo entre floresta caducifólia e cerrado. 

Os solos Eutró ficas so morfologicarnente similares (fig. 56) aos seus homólogos Álicas e 

Distróficos, diferenciando-se destes por apresentarem, essencialmente, saturaço de bases (V) acima 

de 50% (quase sempre superior a 70%), atividade de argila mais elevada (entre 10 e 24 mE) erelaço 

molecular Ki também mais elevada, compreendida entre 2,0 e 2,2, além de apresentarem fertilidade 

natural média a alta e abrangerem as maiores extensões em reIaço à área total mapeada da classe 

Terra Roxa Estruturada Similar. 

Sá'o solos rnoderadamente ácidos a praticamente neutros, com pH em água superior a 6,0, 

com grau de floculaç5o de argilas baixo e com alumínio trocável normalmente ausente. Sâo prove-

nientes Ma alteraçâ'o de calcários e/ou ardósias do Grupo Bambu( referido ao Pré-cambriano A, com 

ou sem influência de argilitos e siltitos referidos ao Bambu(. O clima nas áreas dos solos Eutróficos 

é o Aw de Kppen e o 4bTh de Gaussen, com chuvas médias anuais de 700 a 1.200 mm; o relevo varia 

de plano até forte ondulado, predominando entretanto os relevos suave ondulado e ondulado (fig. 57); 

e a vegetação é de floresta caducifólia ou de transição entre floresta e caatinga (fig. 58), mas ocorrendo 

também pequenas áreas com caatinga hipoxerófila. Em algumas áreas, estes solos apresentam rochosi-

dade (principalmente de calcários) e/ou pedregosidade. 

Quanto ao uso agrícla nas áreas de Terra Roxa Estruturada Similar, de um modo geral, 

verifica-se que somente os solos Eutró ficas s5o atualmente muito aproveitados, principalmente com 

pastagens onde se destacam os capins colonià'o e guiné; as culturas mais observadas nas áreas destes 

solos foram as de algodão, milho, mamona e feijão. Nas áreas dos solos Áticos e Distróficos notou-se 

apenas a derrubada da vegetaço existente para a produção de carvão. Ë muito baixa a fertilidade natu-

ral destes solos, onde os valores de cations trocáveis sâ'o muito baixos, além da presença de teores 

elevados de alumínio trocável, que são superiores a 60% logo aos 15-20cm de profundidade nos solos 

Áticos. 
Numa análise geral, verifica-se que todos estes solos prestam-se para agricultura e pecuária, 

especialmente os solos Eutróficos, porquanto estes, além das suas excelentes propriedades físicas, são, 

em grande parte, de alta fertilidade natural, e, quando se apresentam em relevo plano e suave ondu-

lado, oferecem condições totalmente favoráveis ao uso intensivo com a mecanização. As limitações ao 

seu uso, nestas áreas, diz respeito somente à falta d'água, que pode ser corrigida com irrigações. Se irri-

gados, tais solos alcançarão alta produtividade. Podem ser considerados entre os melhores solos mapea-

dos na área, embora ocupem extensões pequenas em relação a área total mapeada. As áreas de relevo 

mais acidentado (fig. 57), dos solos Eutráficos, são mais apropriadas ao uso com pastagens plantadas. 

Quanto às más condições de fertilidade natural e a forte acidez dos solos Âlicos e Distrófi-

cos, podem ser corrigidas através de adubações e calagem, o que é justificável, principalmente por se 

tratar de solos com boas propriedades físicas e que ocorrem em áreas de relevo plano e suave ondu-

lado. 
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Fig. 56 

Perfil de Terra Roxa Estruturada Similar 

Eutró fica A chernozêmico textura argilosa 
fase transição flores ta/caatinga, em área da 

associaç5o TRSe2. Município de Montes 

Claros. 

Fig. 57 - Relevo e uso (pastagem) em área de Terra Roxa Estruturada Similar Eutró fica A moderado 

e chernozêmico, na estrada Montes Claros—Mirabela. Área da associa çâb TRSe2 
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Fig. 58 - Relevo e vegetaç5o (transiçao floresta/ceatinga) de Terra Roxa Estruturada Simifar Eutró-

fica A moderado textura argilosa e muito argilosa, a 18 km de Monta/vênia, em direção a 
Monte Rei. Área da associação TRSe4. 



No presente levantamento de solos, a classe Terra Roxa Estruturada Similar ficou subdivi-
dida conforme a relação seguinte, 

5.1 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR ÁLICA A moderado textura muito argilosa. 
fase floresta caducifólia/cerrado e cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associaço TRSa. 

5.2 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR DISTRÓFICA e EUTRÓFICA A moderado e 
chernozémico textura argilosa. 
fase floresta caducifólja/cerrado relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associaçgo LEde. 

5.3 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILÃR EUTRÓFICA A moderado e chernozêmico 
textura argilosa e muito argilosa. 	- 
fase floresta /caatinga relevo suave ondulado. 

29 componente da associaçâo PE1. 
fase rochosa e nâ'o rochosa floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu-
lado. 

19 componente da associação TRSe2. 

fase pedregosa e n5o pedregosa f/oresta/caatinga relevo plano, suave ondulado e ondulado. 

29 componente da associaç5o PE2, 

5.4 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado e chernozêmico 

textura argilosa. 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

29 componente da associação LEe1. 

5.5 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SiMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 

e muito argilosa. 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

i? componente da associaço TRSe1. 
fase f/oresta/caatinga relevo plano e suave ondulado 

19 componente da associaç5o TRSe3. 
fase floresta/caatinga e caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

39 componente da associação PE3. 

fase pedregosa e nio pedregosa floresta /caatinga relevo ondulado e forte cindulado. 

19 componente da associaço TRSe4. 
fase erodida a nio erodida pedregosa e nâo pedregosa floresta/caatinga relevo suave ondu-

lado, ondulado e forte ondulado. 

49 componente da associação PE7. 

5.6 - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa. 

fase erodida e nifo erodida pedregosa e no pedregosa floresta/caatinga relevo suave ondu-

lado, ondulado e forte ondulado. 

39 componente da associação Re2. 
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PERFIL 48— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTER ISTICAS MORFOLÕGICAS 

Número de campo - 9 MG (Zona de Montes Claros). 

Data - 28105177. 

Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR ÁLICA A moderado textura muito argi-. 

losa fase transiçao floresta caducifólia/cerrado relevo plano. 
Localização - Estrada à direita da estrada Montes Claros—Janaúba, a 5,0 km da Mercedes Benz, entran-

do 1,0 km para a direita. Município de Montes Claros. 

Situação e declividade - Topo de baixa elevação, com declividade entre 3 e 8%. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambuf. Siltito. 

Material originário - Produto de alteração de siltito com possível influência de cobertura de material 

argiloso. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 

Altitude - 630 metros: 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira a moderada. 

Vegetação local - Transição floresta caducifól ia/cerrado com ocorrência de pau-d'arco, bloco-de-juriti, 

pau-terra, aroeira, sucupira, pereira, barbatimão, catingueira, amargoso e macambira. 

Vegetação primária - Transição floresta caducifólia/cerrado, cerrado e mesmo espécies típicas de caa- 

tinga. 

Uso atual - Locairnente não utilizado. 

A 1 	0-15 cm, vermelho (1OR 416, úmido) e vermel ho-ama re lado (SYR 416, seco); argila; moderada 
média blocos subangu lares e angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos e poucos 
médios; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

A 3 	15-33 cm. vermelho-escuro (1OR 316); argila; moderada pequena a média blocos angulares e 
subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos e poucos médios; duro, friável, mui-
to plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B 21f  33-75 cm, vermelho-escuro (10H 316); muito argiloso; moderada média prismática composta de 
moderada média a grande blocos angulares e subangulares; muitos poros muito pequenos e 
pequenos; cerosidade comum e forte; muito duro, friável, plástico e muito pegajoso; transi-

ção difusa e plana. 

B 22  75-165 cm, vermelho-escuro (10R 316). muito argiloso; média prismática composta de modera-
da pequena blocos angulares e subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; 
cerosidade comum e forte; muito duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição 
difusa e plana. 

B 23 t 165-200 cm, vermelho (1OR 416), muito argiloso; moderada média prismática composta de fra-
ca a moderada pequena a média blocos angulares e subangulares; muitos poros muito peque-
nos e pequenos; cerosidade comum e forte; duro, friável, muito plástico e muito pegajoso. 

B 241  200-250 cm+, muito argiloso. 

Raízes - Comuns finas e médias, no horizonte A; muito finas, poucas médias e grossas, no B;  e 

poucas, muito finas e finas, até o B 23 t. 

Observaçôes 1) ID perfil, exposto ao sol durante alguns meses, torna-se bastante coeso; 
2) Predomínio da cerosidade nas superfícies verticais dos subhorizontes B 21 t e  B2 2t; 
3) Os subhorizontes B 2 , t  e principalmente o B 24 t apresentam-se mais friáveis, com 

aspecto típico de B latossólico; 
4) Área em desmatamento para obtenção de lenha; 
5) Horizonte B24t  coletado com trado; 

6) 19 componente da associação TRSa. 
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PERFIL 48 	
ANÁLISES FIICAS E aUI1i1CAS 

Amostra de labor. n9 77.1328 a 77.1333 
- 

Horizonte 
Eraç&ea di emostia totil 

ompoeiçio granulolMtfiCa de 
terra fina Oen$dade 

ldispmagocomNaOHCeÍgon) ArgIa 
Grauda %Silte % d.spersl 

igue 

- 

em 
fIUIO 

s 
° 

- 
Sfmbolo 

Profundidade Calhaui 
>20 mm 

Casca lho 
20-2 mm 

T ,rra 	
•gs 

<2mm 
2-0.20 

mm 
cm 

 

Areia 
fina 

0.20-05 1 
mm 

Adia 
005- 
0.002 
mm 

Argila 
<0,002 

"°' 

- 
Argila 

Aparente 

- 

- 

Real 

A 1 . 0-15 0 O 100 16 14 23 47 31 34 0,49 

A3  15-33 O O 100 li 10 20 59 48 19 0,34 

Bzlt 33_75 O O 100 4 5 12 79 5 94 0,15 

822t 75-165 0 0 100 4 5 f2 79 O loa 0,15 

823t 
165-200 O O 100- 5 6 12 77 O 100 0,16 

B24 200-250+ O O 100 5 5 13 77 O 100 0,17 - - 

pil (1:2.5) 
Complexo sortico 

mI1009 >1 lOCAl 444  
Horizonte a 

4+4 

Agua KCI 1 N ivi' Kh 
+ Valor 5 

(coma) H 
Valor 1 

(som,) 

> + AI 

A, 5,2 4,3 2,1 1,4 0,34 

--- 

0,02 3,9 0,4 s,1 8,4 46 .9 <1 

A 3  4,5 3,8 0,8 0,2 0,10 0,03 1,1 2,0 3,5 6,6 17 65 <1 

021t' 
4,8 3,9 , 0,6 0,6 0,03 0,01 1,2 2,0 2,9 6,1 20 63 <1 

822t 
4,8 4,0 0,5 0,02 0,01 0,5 2,0 2,9 5,4 9 80 <1 

B23t 4,9 4,0 O 5 0,02 0,01 0,5 1,9 2,2 4,6 11 79 <1 

B 24t 1 4,8 4,0 0 5 - 0 9 02 0,01 0,5 2,2 2,3  
' 

5,0 10 SI <1 

Ataqu, por H 2 504 	d = 1.41 
o . O 510 2  $10 2 Al203 Fe0 3 

Hritont. (orgd r,ico( 
% A0 20 2  

(Ki) 

R203 
Kr) 

F.303 
Iivr, -0 

5 
N 

5iO 3  AI 20 2  F1 20 3  TIO 2  P 2 0 3  MnO 

A 1  1,74 0,17 10 18,0 14,8 7,0 0,32 - - 2,07 1,59 3,32 - 

A3  0,95 0,14 7 	22,4  19,0  8,0 0,35 2,00 1,58 3,73 

B21t 0,44 0,07 6 	29,6 :26,5 10,3 0,42 1,90 1,52 4,04 

B22t 0,38 0,06 6 	30,3 26,8 10,0 0,43 1,92 1,55 4,21 

B23t 0,28 0,06 5 	29,1 25,9 9,9 0,45 1,91 1,54  4,11 

824t 0,29 0,06 5 	29,8 26,4 9,9 0,45 . 1,92 1,55 4,18 

Paxt,, $aturada Saia loltaveiS (extrato 1:51, Constante, hídrica, 
+5 

Horizonte Z 1 
CEdo 
exir,to 

- 
Água Ca4h 	1 	Mg 	K4 	f 	Na' 

°3 Umidade Umidade 
Adua 

dixponínel 

Equiva- 

1entde 
mmhos/cm 

25°C 
% ___ 	 ________ ________ 	 _______ mÉIlOOgdaT.F. 

, 	C0Ç 3eim l5atm 
m una umidade 

<1 18,4 15,5 22 

A3  <1 19,4 17,1 22 

<1 -, - 24,3 21,4 28 

B22t <1 fl -  23,1 20,5 26 

823t 
<1 . 23,1 20,3 26 

824t 1 . -. . 26 

Média dai % da argila no 5 (exclu,weB3( 
Relaçio textiaral: -- 	- 	 j,5 

 
Média dai % da ergui no A 



PERFIL 49 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 46 MG (Zona de Montes Claros). 

Data - 06104178. 

Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR ÁLICA A moderado textura muito argi-

losa fase transiçio floresta caducifólia/cerrado relevo suave ondulado. 

Localização - Lado direito da estrada Montes Claros—Janaúba, 0.5 km após o Posto Fiscal (próximo 

ao Girador). Munic(pio de Montes Claros. 

Situação e declividade - Terço médio de encosta suave, com 3 a 8% de dectividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Siltito e ardósia. 

Material originário - Material proveniente da alteraçáb de rochas do Grupo Bambu(, com poss(vel in 

fluência da cobertura de material argilosa. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 

Altitude - 610 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Formação secundária arbustiva (capoeira). 

Vegetação regional - Transição floresta caducifólia/cerrado e cerrado caducifólio. 

Uso atual - Sem utilização agr(cola no local. 

A 1 	0-18 cm, bruno-escuro (7,5YR 414); argila; moderada pequena e média granular; poros comuns 

muito pequenos e pequenos; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição clara e plana. 

A 3 	18-30 cm, vermelho-amarelado (5YR 416); muito argiloso; moderada pequena granular e blocos 

subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; firme, plástico e muito pegajoso; 

transição clara e plana. 

B l't  30-45 cm, vermelho (2,5YR 416); muito argiloso; moderada pequena e média blocos subangula-

res; poucos poros muito pequenos e pequenos; cerosidade comum e moderada; firme, plásti-

co e muito pegajoso; transição clara e plana. 

B 2t  45.130 cm+, vermelho (2,5YR 416); muito argiloso; moderada média blocos subangulares 
poucos poros muito pequenos e pequenos; cerosidade abundante e moderada; duro, firme, 

plástico e muito pegajoso. 

Raízes - Muitas finas, médias e grossas no A 1 , A 3  e B; poucas e finas no B 25 . 

Observaç6es: 1) Presença de concreções ferruginosas tipo "chumbo de caça" nos horizontes A 1  e A 3 ; 

2) O perfil encontrava-se úmido; 

3) 19 componente da associação TRSa. 
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• 	 ANÁLISES FIICAS E QUI)!ICAS 
PERFIL 149 

Amostra de Íabor. fl9 78.0673 a 78.0676 

Fí.ç6ei da imoxtri total 
CompoaicSo grinulomêtricl de 

IS?TC 	, Denrdade 
++orizont, 

+ditpsrsio tom NaOH c.I.onl Argila Grau de 
Icm3 

+4 -  dittter$6 

em £4ui 
Iloculaçio 
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- 

2 
TS,ri 

Ai. AriS 51111 
ArIa 
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Símbolo 

em 
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>20 mm 

Cascalho 
20-2 mm 2-0.20 

005- 
<0002 Aparente Real 

<2mm mm  

A 1 	0-18 - 	O 3 97 13 9 29 1+9 36 27 0,59 

A3 	18-30 O 2 98 8 5 24 63 147 25 0,38 

Bit 	30-145 O 1 99 14 4 20 72 24 .61 0,28 

BZ t 	145-130+ O 1 99 3 3 17 77 O 100 0.22 

t12S . 	
- Complexo nortivo 

mEIlOOÇ 

- 
> 

- 

-lOripate 
o a 

100A1 
Ë '----.---- 

Água 	KC1 +N Cs '  Me I( 	- Al44  + 
x 	• S $ Al 

A 1 	5,4 1+,1 1,1 1,7 0,41 0,02 3,8 0,9 3,3 8,0 1+8 19 1 

A3 	5,1 3,8 0,3 0,8 0,28 0,02 1,4 3,2 1,3 5,9 24 70 <1 

Bit 	5,2 3,8 0,7 0,21+ 0,02' 1,0 3,6 1,5 6,1 16 78 <1 

82t 	
5,4 3,9 06 0,20 0,01 0,8 3,7 1,2 5,7 11+ 82 <1 

Ataque por H 2$04 	d = 4,47 . 

c SÍO 2  SO AI O F.03 
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N 
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- 
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......._.2 
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N % 
SíO A1 30 3  Fe 30 1  TIO 3  P30, MnO 

4K) lKrl  

A 1 	1,25 0,18 7 	18,7 16,0 8,7 0,31 1,99 1.148 2,88 

A3 	1,09 0,16 7 	22,5 19,7 11,7 0,31 1,914 1,41 2,64 

Bit 	0,56 0,114 1+ 	26,4 22,2 9,9 0,35 2,00 1,56 3,55 

0,30 - 	0,12 3 	29,2 214,3 10,8 0,37 2,04 1,59 3,53 

1 
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+4 

mEilOOgd.T.F. 	•  co 3 1/3etm t5etm 
máxima umidade 

A 1 	<1 23 

A3 	<1 • 26 

Bit 	<1 29 

o 
2t 	

<1 • 32 

Mdle dia +4 de argila no B (exclusive Bg4 
Ralaçio texturel ---------------- 	 1 , 3 

MdIe dae +4 da irgile no A 



PERFIL 50 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 117 MG (Zona de Montes Claros). 

Data - 13104178. 
Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR DISTRÓFICA A moderada textura muito 

argilosa fase floresta caducifólia/cerrado relevo suave ondulado. 

Localização - Estrada Engenheiro N avarro— Boca iúva, distante 0,8 km da estrada asfaltada de Enge-

nheiro Navarro. Munic(pio de Engenheiro Navarro. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço médio de encosta suave, com 3 a 8% de declivi-

dade. 

Formação geolôgica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Siltito e ardósia. 

Material originário - Material proveniente da alteração de rochas do Grupo Bambu(, com provável in-

fluência de material do Terciário/Quaternário. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 

Altitude - 610 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Campos antrópicos. 

Vegetação regional Transição floresta caducifólia/cerrado. 

Uso atual - Sem utilização agr(cola no local. 

A 	0-20 cm, vermelho-escurc.. 4 9 5Y11 316, úmido) e vermelho 112,5Y13 416. seco); argila; fraca e 

moderada pequena a média blocos angulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; 

ligeiramente duro, firme, plástico e pegajoso. 

B2t 60-100 cm,vermelho-escuro (lOA 316); muito argiloso; moderada a forte média e grande blocos 

angulares e subangulares; poucos poros muito pequenos e pequenos; cerosidade comum e 

moderada; duro, firme, plástico e pegajoso. 

Raízes - Comuns no A e poucas no horizonte B2. 

Observação - 29 componente da associação LEde. 
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ANALISES FIICAS E QUI+1ICAS 
PERFIL 50 

Amot.deIabor.n9 78.0700 e 78.0701 
Compo,içk granuíomótrica di 

Horizont. 
Fraç&.s da amoatr# tot,l 

% 
terra fins DiriSididi 

- 	91cm 3 	- - Idi.pmiEo om NaOH caigoni AgiIe Grau da % - dispersa 

em água 
fIocuIaço •- 

% Argila 
2 

2 

Slmbolo 
Ptofndidade 

cm 

Calhaus 
>20mm 

Catcaího 
20-2mm 

T•i 
fina 

Ar*ie 
roma 
2-0.70 

Areia 
fina 

0.20-0.05 

Silte 
0.05- 
0002 

Argila 
0,002 ADiIflte 

- 

Real 

2mm mm mm m,,t 
mm 

A 0-20 O 1 99 10 5 25 60 41 32 0,42 

82t 60-100 O O 100 3 2 li 84 O 100 0,13 

- 
pIf II2.5l 

Complico Corlivo 	 - 	- 
mEIlOOg > 1 

Iforizonli . 	e 
5 

Al 4  
E ------ 

•1•4.1• 
S+AI 

Água KCI1N Ca- Mg K4.  Na4.  Ai H 

A 6,2 5,1 6,3 2,2 0,53 0,03 9,1 O 3,9 13,0 :70 O 1 

B2. 4,9 4,2 1,5 0,1+ 0,27 0,02 2,2 0,8 3,1 6,1 36 27 < 1 

Atequi por H 2SO4 	d = 1.47 

N c SIO 2  Si02 AI O F.203 

« Horizonti lorgánion 8 - 23 

SiO Al 2 0 5  F. 20 3  TiO 2 P 2 O MitO 

1,91+ 0,18 II 223 20,2 10,3 0,31 1,88 1,42 3,07 

B2t 0,42 0,07 6 	29,2 25,2 12,5 0,143 1,97 1,50 3,16 

Pau a laturida Saie fOIu4.iii 1#xtato 1 51 Conatanta, hidrica, 
4.,. 

Horizont. Z 	________  

CEdo 
setrato Aiva Ca 	

ffg++ 	
f( 	Na* 

HCO 3  - 
= CI- 

Umidade l.Jmjdada 
Aiva 

diepon(vul 

- 
Euraa- 

unta de mrnho,/cm 
251c 

% 
1- 	 mEllOOgd.T.F. 

* " 
miximi umidade 

<1 27 

BU  <1 32 

R*iuçffo texturel Mádji 
diaS da siIe noS (e*ciui83) - 

Média da, 5 da argila no A 



PERFIL 51 - DEsCRIÇÂO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 51 MG ('ona de Montes Claros). 

Data - 30105178. 
Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFUCA A chernozêmico textura 

argilosa fase transiç5o f/oresta/caatinga relevo ondulado. 

Localização - Lado direito da estrada Montes Claros—Januária, a 3 km da primeira, contados a partir 

da travessia sobre a linha férrea. Município de Montes Claros. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço inferior de elevação. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Calcários e filitos. 

Material originário - Proveniente da alteração de calcários e filitos. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado, forte ondulado e suave ondulado. 

Altitude - 690 metros. 

Drenagem - Bem drenado. . 	 ,. 	 . 
Pedregosidade - A mais ou menos 300 m do perfil, afloramentos de calcário que são significativos na 

área. 

Erosão - Laminar ligeira e moderada. 
Vegetação local - Pastagem de colonião e espécies como braúna (Schinopsis), aroeira (Astronium) e 

barriguda. 

Vegetação primária - Transição floresta/caati nga. 

Uso atual - Bastante pastagem de colonião e cultura do milho. 

A 1 	0-30 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 212, úmido) e cinzento-avermelhado-escuro (5YR 

412,5, seco); franco argiloso; moderada pequena e média blocos subangulares; muitos poros 

muito pequenos e pequenos, comuns médios e poucos grandes; muito friável, muito plástico 

e muito pegaoso; transição clara e plana. 

A 3 	30-48 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); franco argiloso; moderada a forte muito pe- 

quena, pequena e média blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos, 

comuns médios e poucos grandes; muito friável, muito plástico e muito pegajoso; transição 
• 	clara e plana. 

B 215  48-90 cm, vermelho-escuro 12,5YR 316); argila; moderada a forte muito pequena, pequena e 

• 	média blocos subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos; friável, muito plásti- 

co e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

B22t  90-145 cm+, vermelho-escuro (2,5VR 316); argila; moderada a forte muito pequena, pequena e 

média blocos subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos e poucos médios; 

firme, muito plástico e muito pegajoso. 

Raízes - Muitas no A e poucas no B f . 

Observaç5es: 1) O horizonte A pode tratar-se de um Ap; 

2) A cor a seco co horizonte A só foi tirada posteriormente e a consisténcia a seco não 

foi dada por encontrar-se o solo bastante úmido; 

3) O solo apresenta um aspecto brilhoso como se fosse cerosidade; 

4) Boa atividade biológica fazendo com que material da superfície fosse encontrado até 

noB 

5)  19 crponente da associação TRSe2. 
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PERFIL 51 	
ANALISES FIICAS E oulMicAs 

Amostra de labor. n9  78,2138 a 78.21 1+1 

Fr,ç6ei di ,mo,tr. tatu 
Compo.içSo gmnulomáUici da 

ur. jjp 
A.iIe 

Demidadi 

glcm 3  - +dispsfno com NaOH ceIon+ G,au de %Sult. 'e" 
em 	água 

floculaçáo - ___________ 
o 	. 

Simbola 
Profundidade 

cm 

CuII,mii 
>20 mm 

Caucelho 
20-2 mm 

Tarra  
lina 

<m 

Areia 
grama 

O 

Aisía 
hni 

0,20-0,05 

Silti 
o o- 
0002 

Argila 
<0.002 

% Argila 

Aparente Real 

A 1  0-30 O O 100 11 18 40 31 21 32 1,29 

A3  30-40 O 1 99 15 15 33 37 31 16 0,89 

B21t 1+8-90 O 1 99 14 10 20 56 1+1+ 21 0,36 

90-11+5+ O 1 99 10 13 19 58 1+6 21 0,33 

pU (12.5+ 
Complexo lortivo 

mE/lOCg 

Horizonte 

Âçus KCI 1H Ca' M944  K4  'li AI4" 

54 Al4 ' 

A 1  5,7 5,3 13,2 1,6 0,16 0,07 15,0 o 4,0 19,0 79 O 1 

A3  5,9 5,1 11,0 1,1 0,09 0,05 12,2 O 2,5 14,7 83 O. 1 

821t, 6,3 5,2 9,6 1 9 8 0,08 0,04 11,5 0 1,8 13 1 3 86 o 

822t 6,7 5,5 8,3 1,0 0,07 0,01+ 9,4 O .1,1+ 10,8 87 O 1 

Ataque por 1.12504 	d = 1,47 

N c S10 510 
A,103  •  o fj,) 

o" Horizonte lorginico) 1 
' ----a,. ++_! 

23 F,203 1) 
N 

- 

S10 2  Al 20 3  

- 

FI 2 03  TIO 2  P 20 MnO, 
(Kif 4Kr o 

A 1  2,36 0,21 li 	12,5 9,3 6,4 0,22 2,28 1,59 2,28 

A3 0,96 0,10 lO 	15,3 12,0 8,+, 0,24 2,17 1,50 2,2 '4 

B21t 0,1+8 0,10 5 	21,8 19,3 10,1+ 0,28 1,92 1,43 2,91 

822t 0,31+ 0,09 4 	2,3 19,0 11,0 0,31 

+ 

1,91 1,39 2,71 

e 
Paste ,aturad, Saia ,oIúv,i. (extrato 1 :s+ Conwtantet h(drica, 

Horizonte Z 
C.E.do 
CatraIa Água 	ca' Mg' 	K" 	Na1' 1'g - - SO4  = Umidade 

- - - 
Umidade 

Auue 
ditpon(vel 

Suiva- 

lent, Ci 
mmhoçlcm 

25'C 
% _______ 

mEtlOOgda'r.P. 
co 113,tm lSetm 

máxima umidade 

A 1  <1 19,5 13,0 23 

A3 
 

<1 17,8 12,3 22 

821t <1 20,3 16,0 23 

B22t <1 20,1 15,8 - 23 

Rslaçio t,x*urek 
Média dia % de argila rio 5 IuxcÍualvaB3I 
- 
Mádl. .ix. % .1. eroilii no A 



PERFIL 52 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTiCAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo —27 MG (Zona do Alto Médio So Francisco). 

Data - 19109177. 

Classificação - TERRA NOVA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÕF1CA A moderado textura muito 

argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
LocaIizaço - Margem direita da estrada Montalvânia—Pitarama, distando 9,4 km do rio Cochá. Muni-

cípio de Montalvânia. 

Situaçêo e declividade - Corte de estrada em terço inferior de elevaç5o, com cerca de 5% de declivi-

dade. 

Formaç5o geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambuí. Calcário. 

Material originário - Produto da aiteraço do calcário com influência de outras rochas do Bambuí. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 

Altitude - 580 metros. 

Drenagem - Bem drenado.. 

Pedregosidade - Ausente. 

Eroso— Laminar severa. 

Vegetação local - Pastagem de capim-colonizo. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Pastagem de capim-colonizo, guiné, búfalo, etc. 

A 1 	0-25 cm, bruno-avermelhado (2,5YR 414, úmido) e bruno-avermelhado (2,5YR 514. seco); mui- 

to argiloso; moderada muito pequena a pequena blocos subangulares; muitos poros muito 

pequenos e pequenos, comuns médios e grandes; duro, firme, plástico e pegajoso; transiç5o 

clara e plana. 

B 2 	25-50 cm, bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 314, úmidô) e vermelho (2,5YR 416, seco); muito 

argiloso; forte pequena blocos subangulares e angulares; muitos poros muito pequenos e 

pequenos, comuns médios e grandes; cerosidade comum e moderada; muito duro, muito 

firme, plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B 
22t 

 50-90 cm, vermelho-escuro (2.5YR 316, úmido) e vermelho (2,5YR 416, seco); muito argiloso; 

forte pequena blocos subangulares e angulares; muitos poros muito pequenos e pequenos, 

comuns médios; cerosidade comum e moderada; muito duro, muito firme, plástico e muito 

pegajoso; transiç5o difusa e plana. 

B 
23t 

 90-120 cm+, vermelho-escuro (2,5YR 316, úmido) e vermelho (2.5YR 418, seco); muito argi-

loso; moderada pequena blocos subangulares e angulares; poros comuns pequenos e médios; 

cerosidade comum e moderada; muito duro, firme, plástico e muito pegajoso. 

Raízes - Muitas no A 1  e B21,  comuns no B 22 . 

Observações: 1) Presença de rachaduras verticais ao longo do perfil, principalmente no horizonte B; 

2) 19 comoonente da associaco TRSe1. 
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ANÁLISES FIICAS E QUI1vICAS 
PERFIL 52 

Amotrad,Iabor,n° 77.2161 a 77.216 1+ 

Horlzcnts 
Fraç.s da amoat.a total 

Composiço 5ranulon,4trici da 
t*rra fina Dentdadv 

%• Idispe..40 com NaOH calgon) Argitt Grau de 
glcm3 

% ds.taa 

•m$ul 
floculiçio 

= 

- 
Stmbolo 

Profundidade 

cm 

Caíhaut 
>20 moi 

Ca.calho 
20-2 mm 

- 
Terra 

<2 mm 

Ara 

2-0.20 
moi 

1Areia 
fina 

0,20-0,05 
mm 

Si"' 
0.05- 
0.002 
m,y 

,rie 
<0002 

mm 

- 
%Aila 
- 

Aparente Reil 

A 1  0-25 O O 100 3 3 34 60 143 28 0,57 

B21t 25-50 O O 100 2 2 214 72 53 26 0,33 

B22t 50-90 O O 100 3 2 22 73 47 36 0,30 

B231: 90-120+ O 0 100 2 2 23 73 59 19 0,32 

pil 41754 
Complaxo lortivo 

mEIlOOg >1 
Høriao,ts 1.un 

100AI" 

Aua KCI 1N c.' ut' 

- 

+ ValorS 

(mmcl AI4  
+ 

(4 
ValorT 

tcmra) 

S4AI4 ' _ 
- 

A 1  6,2 5,6 9,7 3,9 1,57 0,04 15,2 O 2,6 17,8 85 O 3 

B21t 6,2 5,14 8,1 3,9 0,72 0,03 12,8 O 1,8 14,6 88 O <1 

822t 6,7 5,7 7,6 	£4,2 0,75 0,04 12,6 O 1,0 13,6 93 O <1 

823t 7,0 5,9 8,2 14,8 0,59 0,04 13,6 O 0,9 114,5 94 O <1 

Ataque por HSO 4 	d = 1,47 

N C $i0 2  5i02 AIO Fa O 23 
Horizontu lorgnicol 

% 3O3 livr* 
14 - 

- 
,3o, 

5iO 3  Al 20 3  F. 20 3  TiO 3  P30 2  MnO  
(Kil (Kr) . 5 

A 1  1,98 0,214 8 15,8 12,2 6,3 0,28 2,20 1.66 3,03 

B21t 0,82 0,17 5 22,1 16,9 8,0 0,32 2,22 1,71 3,31 

B22 t  0,51 0,11 5 22,2 17,0 8,3 0,33 2,22 1,69 3,21 

823t 0,145 0,10 5 23,6 17,8 8,3 0,32 2,25 1,714 3,36 

Feita laturida Saia eoluvei. (extrato 1:51 Con.tantax hdrucas 

Horizonte Z 	__________ 
C..do 
eatrlto 

,nmho,lcm 
&9u 
- - 1 	- 

Ca 	 Na' 
14CO3 

- cí - so4= Umiduda Umidade 
Água 

disponivel 

Equrva. 

(ante de 

81 

- 25°C 
% 

IflE1009dSTF. 
, 	CO 1/3atm 15atm 

méxima umidade 

A 1  cl • 25 

<1 214 

B22 c - 23 

B23t <1 • 24 

ReIeçSot.xturcl: Mddla da, % de argila no B (excluaix.83) - 

M4dia d % de argila noA 	
1,2 



PERFIL 53— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTiCAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 62 MG (Zona do Alto Médio So Francisco), 

Data - 25105178. 

Classificação - TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÕFICA A moderado textura muito 
argilosa fase floresta caducifó lia relevo suave ondulado. 

Localização - Ladø esquerdo da estrada Montalvânia—Bras(Iia, via Poções, distante 10,0 km do centro 

de Montalvânia. Munic(pio de Montalvãnia. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço inferior de encosta, com 6% de declividade 

Formação Geológica e litologia - Pré.cambriano A. Grupo Bambu(. Calcário. 

Material originário - Material proveniente da decomposição do calcário com influência de outras 
rochas do Grupo Bambui'. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado com algumas partes alcançando relevo ondulado. 
Altitude - 600 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Plantação de capim-guiné. 

Vegetação primária -. Floresta caducifólia, destacando-se no estrato arbóreo, entre outras espécies, a 

aroeira, a baraúna, o itapicuru, a barriguda e o juá. 

Uso atual - Área bastante cultivada (cerca de 80%), principalmente com pastagem de capins guiné e 

colonião, além de culturas de algodão, milho, feijão, mandioca, mamona e cana-de-açúcar. 

A 	0-16 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 313, úmido) e bruno-escuro (7,5YR 414, seco); argila; 

moderada a forte pequena e média blocos angulares e subangulares e média granular; duro e 

muito duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição clara e plana. 

B It  16-35 cm, bruno-avermelhado-escuro (3,5Y13 314, úmido) e bruno-avermelhado (5VR 4/4, 

seco); argila; moderada pequena e média blocos angulares e subangu lares; cerosidade comum 

e moderada; duro e muito duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual e 
plana. 

B 2t  35-75 cm, vermelho-escuro (2,5YR 316, úmido) e vermelho (2,5YR 416, seco); muito argiloso; 

moderada pequena e média blocos angulares e subangulares; cerosidade comum e moderada; 

duro e muito duro, friável, muito plástico e muito pegajoso. 

Raizes - Muitas finas e médias no A 1 , comuns finas e poucas médias no B 2 t. 

Observação - 1? componente da associação TRSeI. 
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ANÁLiSES FIiCAS E QUICAS 
PERFIL 53 

AmotrdeIabor.n? 78.0Ç a 78.097 

Fraçei de emoitra total 
CompoíiÇo grinuIointràca di 

temi fini D,nlidade 
HOr.OntS 

(dseper,o com Ft,ou çeionI Argola 

égua •m 

Grau 

% 
' 

% Argila 

91cm 

T STC 
Ai•ii Ar,ia 1 	Sufi 

Argila 

Slmbolo 
Prçfundididi 

cm 

C.Ihaua 
>2Omm 

Ceecailro 
20-2mm 

prol,. 
2-0,20 

iria 
0,20-0,05 

O 05- 
àoa2 <0,002 Aparenta RiaL 

7mm 
mm mm mm 

mm 

A 1  0-16 O O 100 8 23 26 143 27 37 0,60 

Bit 16-35 O O 100 5 17 20 58 39 33 0,314 

82t 
O O 100 4 13 17 66 42 36 0,26 

H 11-2 
Complexo aortluo 

mE/lOOp 1 
- 

100 Ai 
.  
E Hrizonti .2 • 

4+4 

Agui KCl IN Mg4+  K4' Na AI444  H 

A 6,6 5,8 9,1 2,7 0,83 0,04 12,7 O 2,7 15 9 4 82 O 3 

Bit 
6,14 5,14 7,3 	2,1 0,66 0,04 10,1 0 2,5 12,6 80 O 1 

B2 6,7 5,6 7,1 2,7 0,22 0,04 10,1 O 1,9 12,0 814 o c 1 

Ataqueperll 3 SO4 	d= 1,47 

P11 
SiO $i02  

Ho.ízonta lorgéníca) L... bvrI O - - - 
- 

510 3  Al 20 3  F.203  1102 P20 5  MnO ' 

A 1  2,142 0,20 12 13,0 10,6 5,6 0,28 - 2,09 1,56  2,97 

Bit 1,09 0,14 8 17,7 14,7 7,9 0,32 2,05 1,52 2,92 

BZt 0,59 0,11 5 22,2 18,2 8,7 0,33 2,07 1,59 3,28 

Pista situreda Sse sOluveil l.xtrato 151 Constantei h(dricax 
4,. 

- 
Horiconti  

C.Edo 
extrato Agir. 1( 	Na' 

HCO 3  - 
- so Umidadi Umidade 

Água 

dsponrel 
£qur,a- 

linti de 
mmho.lcm 

25°C 
%  ________ 

mEl100gdiT.. 
co = 

3 atm etm 
máxima umidade 

<1 24 

Fi t  <1 22 

B 
2t  <1 25 

Média dai % d. vglla no 9 lexcludua B) 	
14 Ret.çSO textw.1: 

Média dei % da arçil, tiO A 



6— BRUNIZEM AVERMELHADO 

Compreende solos com horizonte B textural, nâb hidromórficos, que se caracterizam por 

apresentar horizonte A chernozêmico sobre horizontes subjacentes Bt com argila de atividade alta. 

Possuem nítidas diferenciações de horizontes na seqüência A - Bt - C, quer pela cor, quer pela estru-

tura. Cornumente possuem espessuras do A + Bt que indicam solos moderadamente profundos, mas 

ocorrem solos rasos, por vezes litólicos e menos freqüentemente solos profundos. As nítidas diferen-

ciações de horizontes resultam em transições claras ou muitas vezes abruptas entre o A e B.  Ë comum 

encontrar-se no horizonte Bt a presença de superfícies de compresso e de fricção ou deslizamento, em 

decorrência de expansões e contrações do material argiloso (argilas 2:1) e, no raro, cerosidade reco-

brindo unidades estruturais. Quimicamente apresentam principalmente, ao longo dos perfis, alta satu-

raçáb de bases e reação moderada ou neutra, oque corresponde praticamente a ausência do alumínio 
trocável. 

Na área mapeada, estes solos apresentam A chernozémico com espessura de 18 a 30 cm, ou 

menos espesso no caso de Brunjzem Avermelhado litólico; têm transições abruptas do A para o Bt.  As 

cores do horizonte A (solo úmido) so brunoavermelhado-escuras ou bruno-escuras a muito escuras, 

nos matizes SYR a 1 OYR, com valor e croma 2 ou 3; quando seco este horizonte apresenta-se cinzento-

avermelhado-escuro, nos mesmos matizes supracitados, sendo o valor de 2 a 4 e croma 2; possuem tex-

tura argilosa e estrutura moderada ou forte granular e em blocos subangulares. 

O horizonte B t tem espessura de 50 a 80 cm nos solos moderadamente profundos, sendo 

muito pouco espesso no caso de solos com caráter litólico. A coloração deste horizonte varia do bruno 

ao bruno muito escuro, em matizes 5YR a 7,5YR valor 3 ou 4 e cromas de 2 a 6; textura argilosa ou 

muito argilosa e estrutura moderada a forte em blocos subangulares e angulares. Notou-se a presença 
de cerosidade no B 

2t  e de superfície de fricção ou deslizamento no B3. 

So solos, em geral, praticamente neutros, com pH em água entre 6,5 e 7,0, saturação de 
bases (V) de 85 a 95% e com alumínio trocável praticamente ausente. 

São desenvolvidos de rochas do Grupo Bambu(, sob clima Aw de Koppen e 4bTh de Gaus-

sen, sendo o número de meses secos 5 a 6 e chuvas médias anuais de 800 a 1.000 mm; relevo suave 
ondulado e vegetação de floresta caducifôlia. 

Estes solos ocupam pequenas extensões na área mapeada; em sua quase totalidade, são apro-

veitados com pastagens de capins colonião, sempre-verde e guiné, bem como com culturas de subsistên-

cia (milho, feijão e mandioca). São solos de alta fertilidade natural, com boa reserva de minerais primá-

rios facilmente decomponíveis que constituem fontes de nutrientes para as plantas. As poucas limita-

ções ao seu uso dizem respeito à falta d'água e susceptibilidade à erosão. Neste último caso, o proble-
ma pode ser contornado com práticas conservacionistas adequadas. 

Esta unidade compreende apenas a fase que se segue. 

6.1 	- BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa/muito argilosa. 

fase floresta caducifólla relevo suave ondulado e ondulado. 

39 componente da associação TRSeI. 
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PERFIL 54— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 28 MG (Zona do Alto Médio São Francisco). 

Data - 19109177. 

Classificação - BRU NU ZEM AVERMELHADO textura argi 1 osa/muito argilosa fase floresta caducifólia 

relevo suave ondulado. 
Localização - Margem esquerda da estrada Montalvánia—Pitararna. distando 4.7 km da ponte sobre o 

rio Cochá. Munic(pio de Montalvânia. 

Situação e declividado - Corte de estrada em terço inferior de elevação, com cerca de 6% de declivi-

dade. 

Formação geolôgica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Calcário. 

Material originário - Decomposição de calcário com influência de outras rochas do Bambu(. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relego regional - Suave ondulado e ondulado. 

Altitude - 550 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar moderada. 

Vegetação local - Floresta caducifólia. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia. 
Uso atual - Área intensamente utilizada com pecuária, destacando-se os plantios de capins colonião, 

guiné e elefante. Para agricultura destacam-se os plantios de milho, feijão e algodão herbceo. 

A 1 	0.20 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido) e cinzento-avermelhado-escuro (5YR 

412. seco): argila; moderada a forte grande granular e forte pequena blocos angulares e sub-

angulares; poros comuns pequenos, médios e grandes; duro, firme, plástico e pegajoso; tran-

sição abrupta e plana. 

B2t 20-50 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 314, úmido) e bruno-avermelhado (SYR 414, seco); 

muito argiloso; forte grande blocos angulares e subangulares; poros comuns muito pequenos 

e pequenos; cerosidade comum e modeada duro. firme, muito plástico e muito pegajoso; 

transição clara e plana. 

83t 50-100 cm+, bruno-escuro (7,5YR 414, úmido) e bruno (7,5YR 514, seco); muito argiloso; 

moderada grande prismática; poucos poros muito pequenos e pequenos; "slickensides" pou-

cos e fracos; muito duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso. 

Raízes - Muitas no horizonte A 1  e comuns no B 2 . 	- 

Observações: 1) Rachaduras verticais no horizonte B 21 , atingindo 2 a 4 cm de largura no horizonte 

2) 30  componente da associação TRSe1. 
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PERFIL 54 	
ANALISES FICAS E OU1MICAS 
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7 - PLANOSSOLO 

Compreende solos com B textural, horizontes superficiais de textura mais leve (normalmen-

te arenosa ou média) contrastando abruptamente com horizontes subjacentes de acentuada concentra-

ção de argila, mostrando feiç6es associadas com umidade (coresde reduçffó e/ou mosqueado) em de-

corrência de drenagem imperfeita ou má por situarem-se em posiçães topQgrâfic?5 baixas que permi-

tem uni excesso de umidade durante certo período do ano. 

A mudança textural abrupta é evidenciada no campo através de uma faixa muito estreita que 

separa o horizonte eluvial A mais leve do horizonte subjacente de textura mais pesada, que é observada 

mais nitidarnente quando o solo está seco ou com teores baixos de umidade. Um ou mais horizontes 

subsuperficiais destes solos apresentam-se adensados em decorrência dos teores elevados de argilã dis-

persa, dando conseqüentemente um baixo grau de floculação. Nos solos argilosos ou muito argilosos, 

são freqüentes as superfícies de compressão, ou mesmo superfícies de fricção ou deslizamento quando 

são de argila de atividade alta (grupo das esmectitas). 

Na área estudada ocorrem somente solos eutróficos, solódicos ou não solôdicos e com argila 

de atividade alta (Ta) ou baixa (Tb). Possuem seqüência de horizontes A - Bt - C, com espessura do 

A .+ Bt usualmente de 95 a 150cm e com relação textural variando de 1,8 a 2,8. O horizonte A é fraco 

ou moderado, com espessura entre 5 e 25 cm, textura arenosa ou média e apresentando-se maciço, ou 

com formação de estrutura fraca granular e em blocos subangulares. O horizonte B 
t 

possui espessura 

entre 80 e 130 cm, com coloração variando dentro do matiz 1OYR, do bruno âo cinzento claro ou ao 

amarelo-brunado, com valor e croma de 4 a 6; textura argilosa ou média, estrutura prismática ou colu-

nar (quando o solo está seco) composta de blocos angulares e subangulares, consistência muito dura a 

extremamente dura para solo seco e firme a muito firme para solo úmido. 

São solos moderadamente ácidos a moderadamente alcalinos, com pH em água normalmente 

entre 6.0 e 8,0 no horizonte Bt  e entre 5,8 e 6.8 no horizonte A; possuem alta saturação de bases (V), 

constatando-se variaçôes de 55 a 97%; e com alumínio trocável normalmente ausente. 

Na área mapeada estes solos ocorrem unicamente nas várzeas, sendo, portanto, desenvolvi-

dos de sedimentos do Holoceno. Encontram-se sob condiç6es de clima Aw de Kcppen e 4bTh de Gaus-

sen, com chuvas médias anuais de 800 a 1.000 mm; relevo plano de várzea e vegetação de floresta 

caducifólia e caatinga de várzea. 

Constituem solos de boa fertilidade natural, bastante utilizados com pastagens, principal-

mente com o capim-colonião, mas que apresentam limitaç6es fortes pela falta d'água no período séco 

e pelo excesso d'água no período chuvoso. São mais indicados para o uso com pastagens, conforme já 

se verifica em4vários locais. 

Esta classe compreende apenas a fase que se segue. 

7.1 - PLANOSSOLO SOLÓDICO e NÃO SOLÕDICO EUTRÓFICO Ta A moderado textura are-

nosa e média/média e argilosa. 

fase floresta caducifólla de várzea e caatinga dé várzea relevo plano. 

29 componente da associação Ae3. 

8— CAMBISSOLO 

Integram esta classe solos com horizonte 8 incipiente ou cámbico, não hidrornórficos, cujas 

características correspondem em grande parte à definição de "cambic horizon" do Soil Taxonomy 

(ESTADOS UNIDOS, 1975). Apresentam seqüência de horizontes A, (B) C (figs. 60 e 64) pouco dife-

renciados, com baixo gradiente textural entre o A e o (6), baixa ou alta capacidade de troca de cations 

e que possuem, em quantidades variáveis, argilominerais do grupo 1;1 e/ou 2:1 e minerais primários 

facilmente intemperizáveis, podendo estes estarem ausentes em alguns solos; podem ocorrer também 
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minerais interestratificados. Trata-se, portanto, de material mineral já aterado que constitii um hori-

zonte (B) incipiente, com desenvolvimento de cor e de estrutura (há casos de horizonte maciço), com 

ausência de estrutura da rocha ernrnais aué metade do volume de todos horizontes. 

Sêo solos aue no apresentam evidências de sicinificátiva iluviacàb e nà'o têm as propriedades 

que so diagnósticas de um horizonte argílico ou de horizonte éspódico. Quando desenvolvidos de 

rochas carbonatadas, podém apresentar carbonatos livres acumulados em um ou mais horizontes sub-

superficiais. checiando. em alciuns perfis, até à superf(cie e. neste caso. evidências de intemperizac5o de 
feldsnatose outros minerais orimái-ios silicatadcs facilmente decomnnnívéis nodem ser insignificantes. 

óu ausentes. 

Déntre osCambissõlos. sào encontrados solos rasos a orofundos.variacode cor desdeama-

relaaté vermelho-escura. arçiila de atividade alta ou baixa e com saturacãode bases baixa(muitas vezes 

com elevados teores de alúm (nio trocável) a'alt. 

Müitos Cambissolos com argila deatividade baixa, sobretido os profundos ou de profundi-

dade média, assemelham-se aos Latossolos, mas que diferenciamse destes por ümaou mais das seguin-

tés caracter(sticas: 

1) Mais de 4% de minerais orirnários menos resistentes ao Tntemoerismo: 

2) Relaco siRe/argila maior que 0.60 nos solos de zonas úmidas e maiorquie 0,70 em solos 

de zona semi-árida; 

3) Caoacidàde de tróca de cation (T). após correço para carbono, maior que 13 mE/100 g 

de argila; e 

4) Relaçào molecular KI maior que 2,20 na rniõria dos subhorizontes do(B). 

Nà presente levantamento, os Cambissolos mapeados compreendem solos AI/cose Eutró-

ficas. 

Os Áficos apresentam-se •com textura mais freqüéntemente argilosa, so rasos a moderada-

menteprofundos, bem ou moderadamente drenados, fórtementeácidos. tendo saturacâ'ocorn alum( 

nio trocável acima de50% culás variaçôes vâ'o de 50 a 75% para solosconi valor V del5 a40%e de 

75 a 93% paraos solosque apresentam valorV abaixo de lb%;ver'ticando-se assim que a SaturaÇaO 

de bases (V) e tanto mais baixa quanto maior for a saturação com aluminio apresentam baixo conteu 

dode bàses trocáveis; onde o valor S varia dé 0,5 a 2,2 mE relaçá'o molecular Ki entre 2,10 e 2,60 e 

relação silte/argila maior que 0,6 no horizonte (B). Anresentam comumente horizonte A moderado, 

ocorrendo muito pouco o A fraco; o horizonte (B) tem espessuras riardo de 50a75 cm;com colo-

ráçffo (solo úmido) vermelhõ-amarelada nos mátizés5YRa7,SYR. comvalor 5a'6e croma 6a 8 

sendd a estrutúra fracámente desenvolvida em blocos. 

So solos desenvolvidos de rochas do Pré-cambriano A, principalmente d'siltttose arenitos 

e também de ardósias; ocorrem sob clima Aw de Koppen,correspbndendo predominantemente ao bio-

clima 4bTh de Gaussen, sendo as preciptaçôes pluviométricas médias anuais de 700 até 1.250 mm, 
sendo  mais freqüentes as precipitaçõesde 1.000 a1100 mm: ocorre também  ó bioclima 4cTh de 

Gaussen; o relevo, com mais freqüência, é suave ondulado e ondúlado, mas aoarece também o forte 

ondulado; e a vegetaç5o é representada predominantemente pelo cerrado subcaducifólio ou ento 

caducifólio, mas verificando-se ainda formaçôes de transico entre florestae cerrado. Em muitas áreas 

de solos Álicas, principalmente naquelas de encostas de chapadas, foram constatados trechos de solos 

erodidos, freqüentemente apresentando pedregosidade. 

Os Carnbissolos Eutró ficas (fig. 60) s5o atiueles que apresentam saturaco de bases acima de 

50%, cujas variaç6es do valor V ericontradosvào de 57% até 100%, enquanto o alun(nio trocável é 

ausente ou praticamente ausente, e o percentual de saturação com este cation segundo a relação de 

Kamprath pode; no máximo, chegar a 5-10%, oque corresponde às menores pe rcentagens do valor V 

(em.torn6 de 60%) no horizonte (B). Sào solos de textura variando de média até muito argilosa$ bem 

a rnoderadamente drenados,comreaço pH (en -i água) muito variada, indo desde fortdmehte ácida até 

moderadamente alcalina (pH 4,6 a 8,4). 
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Fig. GO 

Perfil de Cambissolo Eutró fico Ta C carbo-

nático A chernozêmico textura média fase 

rransiçao floresta /caatinga relevo plano e 

suave ondulado substrato calcário. Municí-
pio de Janaúba, distante 40 km de Novo 

Oriente. Área da associa ç5o CE2. 

Fig. 61 - Relevo e vegetaçllo (vê-se agrupamento de embarés) (Ou barrigudas) em área de Cambisso-

lo Eutró fico Ta e Tb C carbonático e náo carbonático. Área da associa ç5o L Va29. Muni-

cípio de Espinosa. 



Quando os Cambissolos Eutróficos sâ'o desenvolvidos de calcários ou de materiais bastante 

influenciados por calcários (podendo ou nâ'o compreender solos carbonáticos), apresentam o complexo 

sortivo saturado ou próximo à saturaç5o, o que nâb acontece com os Cambissolos Eutráficos origina-

dos de outros materiais, embora se apresentem com saturação de bases sempre superior a 50%. 

Estes solos apresentam rélação molecular Ki superior a 2,00, com valores compreendidos 

entre 2,10 e 3,00. O horizonte A apresenta-se mais freqüentemente moderado, ocorrendo também o 

chernozêmico, com espessura até cerca de 30 cm. O horizonte (B) é usualmente pouco espesso (50-

85 cm), de cotoraço vermelho-amarelada, bruna e bruno-amarelada, nos matizes 5YR a 10YR, valor 4 
ou 5 e cromas de 4a 8; e a estrutura tem desenvolvimento fraco ou moderado, de tamanho pequeno ou 

médio em blocos subangulares e angulares. A atividade de argila (valor T após correçà'o para carbono) 

neste horizonte é alta ou baixa, sempre maior que 13 mE/iDO g de argila. O horizonte C apresenta-se 

alterado, evidenciando as rochas que lhes deram origem; algumas áreas de Cambissolos Eutróficos origi-

nados de calcários apresentam perfis com C carbonático. 

Em grande parte, os solos Eutróficos (fig. 60) so desenvolvidos de calcários do Grupo 

Bambu( (Prê-cambriano A) e, em menor proporç5o, de siltitos e ardósias do mesmo Grupo; ocorrem 

também solos cçm substrato gnaisse e sedimentos do Holoceno. So encontrados sob condições de 

clima Aw de Kppen, correspondendo predominantemente ao tipo climático 4bTh de Gaussen, com 

pouca ocorrência do tipo 4cTh, bem como do 4aTh; as chuvas médias anuais variam desde 650 mm 

até 1.200 mm, sendà mais freqüentes as precipitações da ordem de 800 a 1.000 mm. O relevo mais 

freqüente encontrado nas áreas destes solos é o suave ondulado (fig. 61), mas verificando-se também 

os relevos plano., ondulado e forte ondulado; foram constatadas poucas áreas apresentando pedrego-

sidade e solos erodidos. A vegetaço predominante é representada por uma facies de transição (fig. 61) 

entre floresta caducifól ia e caatinga h ipoxerõfila (floresta/caati nga); ocorrem também, isoladamente, 

formações de caatinga hipoxerófila e de floresta caducifólia, bem como áreas de várzeas com florestas 

caducifólia e subcaducifólia e formações complexas com espécies de floresta, caatinga e cerrado. 

No aproveitamento agropecuário atual dos Cambissolos, de um modo geral, verificam-se que 

os Ãlicos sá'o muito pouco utilizados (fig. 65), devido nâ'o só à baixa fertilidade natural dos mesmos, 

como também às limitações decorrentes da falta d'água; foram constatadas nas áreas deste solos algu 

mas culturas de subsistência (mandioca, milho e feij5o) e pecuária extensiva precariarnente realizada 

em meio à vegetação natural. Para serem aproveitados com agricultura e/ou pecuária, os solos Álicas 

devem ser racionalmente corrigidos e adubados, a fim de principalmente eliminar do complexo Sorti-

vo o alum(nio trocável e suprir os solos com nutrientes, principalmente com fósforo. As áreas mais 

acidentadas ou que apresentem pedregosidade e solos erodidos, devem ser destinadas ao reflorestamen-

to e à preservação da fauna e flora existentes. 

Contrariamente aos Álicas, os Cambissolos Eutró ficas so relativamente muito utilizados, 

tendo sido constatadas bastante culturas de milho, feijáo, algodão (fig. 62) e mamona, como também 

pastagens plantadas de capins guiné, colonià'o (fig. 63) e sempre-verde. So solos de alta fertilidade 

natural que abrangem grandes áreas favoráveis a uma mecanizaço intensiva, porém que apresentam 

limitações decorrentes da falta d'água. A irrigaçàb, sendo viável, deve ser feita, a fim de se obter uma 

alta produtividade destes solos. Pequenas adições de fertilizantes podem ser feitas, especialmente com 

relação ao fósforo. Nas áreas de relevo acidentado, serão necessárias as práticas conservacionistas, 

sendo o seu uso destinado mais às pastagens plantadas. A cultura de soja, que é bem adaptada às con-

dições do clima vigente, deve ser experimentada nas áreas deste solos. As culturas do feijo e da cana-

de-açúcar dever5o alcançar alta produtividade nestes solos, desde que racionalmente sejam feitas irriga-

ções e adubações complementares. 
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Fig. 62 - Cultura de algodio em área de Cambissolo Eutró fico Ta e Tb A moderado e chernozêmico 

- 	 rex tara argilosa fase transiç5o flores ta/caa tinga substrato calcário, ardósia e si/tiro. Área da 

associa çáo PE2. Munic(pio de Sâ'o Francisco. 

Fig. 63 - Pastagem com capim-coloniüo sobre Cambissolo Eutró fico, em área da associa çâro  PE2. 

Município de Sao Francisco. 



Fig. 64 

Perfil de Cambissolo Álica, na estrada 

Jequitaí—Ãgua Boa—Montes Claros. 

Fig. 65 - Relevo e vegeta çao de Cambissolo Álico Tb textura argilosa e siltosa fase pedregosa e n5o 
pedregosa substrato si/tiro e ardósia. Área da associaçâb Cal. Município de Montes Claros. 



Segundo o caráter álico e eutrófico, presença ou não de horizonte C carbonático, atividade 

de argila alta ou baixa, tipo de horizonte A. classes de textura e fases de vegetação, relevo e substrato, 

os Cambissolos foram subdivididos de acordo com a relação que se segue. 

	

8.1 	- CAMBISSOLO ALI CO Tb A moderado textura argilosa. 

fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado substrato si/rito e ardósia. 

39 componenteda associação LEe2. 

	

8.2 	- CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa e siltosa. 

fase cerrada subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e ardósia. 

2? componente da associação LVa18. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa floresta caducifólia/cerrado e cerrado 

subcaducifólio e caducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato si/tito e ardósia. 

29 componente da associação Ra9. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrada subcaducifólio e caducifólio 

e floresta caducifólia/cerrado relevo suave ondulado, ondulado e farte ondulado substrato 

siltito e ardósia. 

.29 componente da associação Ra1O 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave 

ondulado e ondulado substra to siltito e ardósia. 

39 componente das associações LVa 10 e LVa1 1. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave 

ondulado, ondulado e forte ondulado substrato siltito. 

19 componente da associação Ca2. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifólio e caducifólio 

relevo ondulado e forte ondulado substrato si/rito. 

1? componente da associação Ca3. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifólio e caducifólio 

e floresta caducifólia/cerrado relevo suave ondulado e ondulado substraro siltito e ardósia. 

19 componente da associação Cal. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado caducifólio relevo suave ondu 

lado e ondulado substrato si/tito e ardósia. 

29 componente das associações LVa14 e Ral. 

fase pedregosa e não pedregosa cerrado caducifólio relevo suave ondulado e ondulado subs-

trato siltito. 
29 componente da associação PVa. 

fase pedregosa e não pedregosa cerrado caducifólio relevo suave ondulado e ondulada subs-

trato si/rito e ardósia. 

39 componente da associação LVa1 3. 

8.3 - CAMBISSOLO ALI CO Tb A moderado textura argilosa, siltosa e média. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado caducifólio e subcaducifó/io 

relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e ardósia. 

29 componente da associação Ra2. 

8.4 - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa e média. 

fase erodida e não erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado subs-

trato si/rito e arenito. 

39 componente da associação PE13. 

fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifólio e caducifólio 

e floresta caducifólia/cerrado relevo suave ondulado e ondulado substrato si/rito e arenito. 

1 9 componente da associação Ca4. 
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8$ - CAMB1SSOLO ÁLICO Tb A moderado textura média e argilosa. 

fase erodida e nio erodida pedregosa e nio pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave 

ondulado, ondulado e forte ondulado substrato arenito e siltito. 

19 componente da associaço Ca5. 
fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa cerrado caducifólio e subcaducifó/ia 

subs trato arenito e siltito. 

29 componente da associaçio Ra3. 

8.6 - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A fraco e moderado textura argilosa e média, 

fase eroçj/da e não erodida cerrada subcaducifólfo relevo suave ondulado e ondulado subs-

trato siltito e arenito. 

49 componente da associaçâ'o AQal. 

8.7 - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A fraco e moderado textura média. 

fase pedregosa e não pedregosà cerrado subcaducifól,o relevo suave ondulado e ondulado 

substrato arenito e siltito. 

29 componente da associação LVa23 e 39 da associaço LVa22. 

8.8 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb A moderado e chernozêmico textura argilosa. 

fase floresta caducifólia relevo suave ondulado substrato calcário. 

39 componente da associação LEe1. 
fase flores ta/caatinga relevo suave ondulado substrato calcário e siltito. 

39 componente da associação PE 1. 

8.9 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb A moderado e chernozêmico textura argilosa e siltosa. 

fase floresta/caaringa relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato calcário, 
ardósia e siltito. 

30 componente da associação Rei. 

8.10 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb A moderado textura argilosa. 
fase floresta/caatinga relevo suave ondulado substrato calcário. 

29 componente da associação LEe6. 

8.11 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado e chernozêmico textura argilosa. 
fase floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato calcário, 

ardósia esiltito. 

29 componente da associação Re3. 
fase rochosa e não rochosa f/oresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu-

lado substrato calcário, ardósia e siltito. 

39 componente da associação TRSe2. 

8.12 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa. 
fase floresta/caatinga e caatinga hípoxerá fila relevo plano e suave ondulado substrato cal-

cário. 

29 componente da associação PE1 
fase erodida e não erodida floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato cal -

cário, ardósia e si/tito. 

39 componente da associação Ca4. 
fase erodida e não erodida pedregosa e não pedregosa floresta/caatinga relevo suave ondu-

lado, ondulado e forte ondulado substrato calcário. 

29 componente dã associação Re2. 
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fase erodida e nSo erodida pedregosa e náb pedregosa floresta/caatinga relevo suave ondu-

lado, ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e siltito. 

39 componente da associaço PE7. 

fase pedregosa e nio pedregosa floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado substrato 

calcário, ardósia e siltito. 
39 componente da associação TRSe4. 

8.13 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura média e argilosa. 

fase complexo de floresta, caat!nga e cerrado, todos de várzea, relevo plano substrato sedi-

mentõs do Holoceno. 

29 componente da associaçgo PE14. 

fase floresta caducifôlia e floresta/cerrado de várzea relevo plano substrato sedimentos do 

Holoceno. 

29 componente da associação PE15. 
fase caatinga hipoxerá fila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse. 

19 componente da associaçgo Ce4. 

8.14 - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb e Ta C carboriético e no carbonético A moderado e cher-

nozémico textura argilosa e média. 

fase floresralcaatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário e siltito. 

29 componente da associaço LEe2. 

8.15 - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb e Ta C carbonético e ngo carbonático A moderado textura 

argilosa; 

fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário. 

29 componente da associaç5o TRSe3. 

8.16 - CAMBISSOLO EUTFÕFlCO Tb e Ta C carbonático e ngo carbonático A moderado textura 

média e argilosa. 

fase floresta/caatinga e ceatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado substrato cal-

cário. 
29 componente da associaçffo LVa29. 

8.17 - CAMB1SSOLO EUTRÓFICO Ta e Tb A moderado e chernozêmico textura argilosa. 

fase pedregosa e n5o pedregosa floresta /caatinga relevo plano, suave ondulado e ondulado 

substrato calcário, ardósia e siltito. 

39 componente da associaç5o PE2. 

8.18 - CAMBISSOLO E(JTRÓFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário e ardósia. 

29 componente da associação Rali. 

8.19 - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa e média, 

fase floresta caducifólia e subcaducifólia de várzea e caatinga de várzea relevo plano, substra-

to sedimentos de Ho/oceno. 

29 componente da associaç5o Ae2. 

fase floresta/caatinga e floresta caducifólia e subcaducifólla de várzea relevo plano substrato 

sedimentos do Holoceno. 

29 componente da associação Ael. 
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8.20 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta e Tb A moderado textura média e argilosa. 
fase erodida e nSo erodida caatinga hipoxerá fila relevo suave ondulado, ondulado e forte 
ondulado substrato gnaisse. 
29 componente da associação PE 11. 

• 	fase erodida e nSo erodida caatinga hipoxerá fila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
gnaisse. 

• 	39 componente da associação PE 12. 

8.21 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta e Tb C carbonático e no carbonático A moderado textura 
argilosa. 

fase floresta /caatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário. 
29 componente da associaço LEe4. 

8.22 - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta e Tb C carbonático e n5o carbonático A moderado textura 
argilosa e média. 

fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário. 
19 componente das associaçôes Ce2 e Ce3. 

fase f/oresta/caatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário e sedimentos do Holo-
ceno. 

Isoladamente constituindo a unidade de mapeamento Cel. 
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PERFIL 55— DESCRiÇÃO GERAL. E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 17 MG (Zona de Montes Claros). 

Data-19/10177. 

Classificação - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa fase cerrado subcaducifólio 

relevo ondulado subst4ra to siltito. 
Localização - BR-365, na entrada de Água Boa, a 1,0 krn do centro. Município de Claro dos Poçôes. 

Situação o declividade - Terço superior de encosta, com declividade de 8 a 15%. 

Formação geolágica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambuí. Siltito. 

Material originário - Proveniente da alteração do siltito. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 900 metros. 

Drenagem - Moderadarnente drenado. 

Pedregosidade - Presença de concreçôes e calhaus de quartzo na superfície. 

Erosão - Laminar moderada a severa. 

Vegetação local - Cagaiteira, pau-terra, barbatimão e capim-de-campina. 

Vegetação regional - Cerrado su bcaducifól io. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

A 	0-9 cm, amarelo-brunado (IOYR 618, úmido) e amarelo (1OY13 816, seco); argila siltosa; maciça; 

poucos poros médios e muitos muito pequenos e pequenos; duro, friável, plástico e pegajo-

so; transição clara e plana. 

t13 1 ) 9-22 cm, bruno-amarelado (10YR 518); argila siltosa; fraca pequena a média blocos subangula-

res; poucos poros médios e muitos muito pequenos e pequenos; duro, friável, plástico e 

pegajoso; transição clara e plana. 

(13 2 ) 22-54 cm, amarelo-avermelhado (7,5Y14 618); argila siltosa; fraca pequena a média blocos sub-

angulares; poucos poros médios e muitos muito pequenos e pequenos; duro, muito friável, 

plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

(B 3 ) 54.84 cm, twuno-forte (7,5YR 518); argila siltosa; fraca pequena a média blocos subangulares; 

poucos poros médi muitos muito pequenos e pequenos; transição difusa e ondulada 

(28-36 cm). 

C 	84.110 cm+, vermelho-amarelado (5YR 518) e amarelo-avermelhado (7,5YR 716); franco argilo- 

siltoso; duro a muito duro, firme, plástico e pegajoso. 

Raizes - Poucas no A e (6k)  e raras nos demais horizontes. 

Observaç6es: 1) Concreç6es de ferro no horizonte (B); 

2) 19 componente da associação Cal. 
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PERFiL 55 - ANÁLISE MiNERALÓGICA 

A 	Cascalho - 80% de concreçôes areno-argi lo-ferruginosas he mat (ticas, Ii mon (ticas, magnet (ticas, 

manganosas, algumas com quartzo incluso; 20% de quartzo, grâbs angulosos e subangulosos, 

superfície irregular, fosco, com aderência e incrustaço ferruginosa, brancos e averme-
lhados. 

Areia grossa - 60% de concreç5es areno-argilo-ferruginosas hematíticas e limoníticas, mangano-

sas e magnet(ticas; 39% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos, subarredondados, super-

fície irregular, brilhantes e foscos, com aderência e incrustaço ferruginosa, brancos, averme-

lhados e incolores, alguns idiomorfos; 1% de detritos. 

Areia fina - 80% de quartzo, gros angulosos, subangulosos, superf (cio irregular, brilhantes e 

foscos, com aderência e lncrustaço ferruginosa, brancos, avermelhados e incolores; 20% de 

concreções areno-ferruginosas hemat(ticas, magnet(ticas, algumas manganosas, fragmentos 

s(licos, turrnalina verde-oliva e detritos. 

(13 1 ) Cascalho - 95% de concreç8es areno-argiÈo-ferruginosas hemat(ticas, limonl'ticas, com quartzo 

incluso, magnet(ticas, algumas com aderência manganosa; 5% de quartzo, grêos angulosos, 

subangulosos, subarredondados, superfície irregular, brilhantes e foscos, com aderência fer-

ruginosa, brancos, avermelhados e incolores, alguns idiomorf os. 

Areia grossa - 60% de concreçôes areno-argilo-ferruginosas hematíticas, limoníticas, magneti-

ticas, algumas com aderência manganosa; 40% de quartzo, gros angulosos, subangulosos, 

subarredondados, superf(cie irregular, geralmente foscos, com aderência e incrustaç5o ferru-

ginosa, brancos, avermelhados e incolores, alguns idiomorfos; traços de detritos. 

Areia fina - 95% de quartzo, gros angulosos, subangulosos, subarredondados, superfície irre-

gular, brilhantes e foscos, com aderência e incrustaç5o ferruginosa, brancos, avermelhados e 

incolores; 5% de material areno-argilo-ferruginoso hematítico, limonítico, rnagnet(tico, man-
ganoso. 

(B 	Cascalho - 75% de concreçôes areno-argilo-ferruginosas hemat(ticas, limoníticas, magnetíticas, 

manganosas, algumas com quartzo incluso; 25% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos, 

superfície irregular, foscos, com aderência e incrustaçâ'o ferruginosa, brancos, avermelhados 

e incolores, presença de quartzo idiomorfo. 

Areia grossa - 75% de concreçôes areno-argilo-ferruginosas hematíticas, limoníticas, magneti'ti-

cas, manganosas, geralmente com quartzo incluso; 25% de quartzo, grãos angulosos, suban-

gulosos, superfície irregular, brilhantes e foscos, com aderência e incrustaç5o ferruginosa, 
brancos, avermelhados e incolores. 

Areia fina - 95% de quartzo, gros angulosos, subangulosos, superfície irregular, brilhantes e 

foscos, com aderência e incrustaç5o ferruginosa, brancos, avermelhados e incolores; 5% de 

material areno-argito-ferruginoso hematftico, limonítico, rnagnet(tico; traços de turmalina 

verde-oliva e de detritos. 
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PERFIL 55 	
ANALISES FIICAS E QU1'MICAS 

Amostra de labor. n9  77,2479 a 77.2483 

Horixonte FrESta da amoutrá total 
Camposiçio 	anulomátrica da 

terra fin. Deneidadi 

(dieparilo com NaOH calgon) Argila 

dittarr,a 
Grau da 

floculaç 5o 
% Silto 

gicm3 

1 1 Areia Areia Sura 
- - - 

$(mbolo 
Profundidade Calhaua 

> 
Cascalho Terra 

fina 
groua fina 0,05- 

Argila 
<0,002 

água em % % Argila 
Aparente Real 

cm 20 mm 20-2 mm 
< 2 mm  

2-020 
mm 

0.20-005 
mm 

0,002 
mm - - - - - - 

A 0-9 O 6 94 8 4 45 43 29 33 1,05 

(8 1 ) 9-22 0 O 100 5 2 43 50 O 100 0,86 

(8 2 ) 22-54 O O 100 3 1 47 49 O 100 0,96 

03 ) 54-84 O O 100 1 1 54 44 O 100 1,23 

c 84-110+ O O 100 2 1 59 38 O 100 1,55 

pH (1:2.5) 
Complexo ,otivo 

mEIlOOg >1 
Horizonte as 

100A14" 
E 

Água KCI 1N c3" Mg 
+ 

Na 
ValorS 
(coma) AI H+  

ValorT 
(,om) 

S+AI > _, 
a. 

A 4,4 3,6 o 7 0,14 0,20 1,0 2,2 1,6 4,8 21 69 2 

0 1 ) 4,3 3,8 O 6 0,11 0,12 0,8 2,0 1,0 3 0 8 21 71 1 

02 ) 4,3 3,8 O 3 0,08 0,14 0,5 2,6 0,5 3,6 14 84 I 

(B3 ) 4,2 3,8 06 0,06 0,14 0,8 2,6 0,1 3,5 23 76 1 

C 4,5 4,0 O 6 0,06 0,07 0,7 2,2 0,2 3,1 .23 76 1 

Ataque po H 2504 	d - 1,47 

Horigont (orgaptico) N 
% 

C 
1 5i02 5u0 2 Al203 Fs10 3  

livre 

aS 
5- - 8 F.203 N 203 

( 1(i) (1(r) 3 
Si0 2  Al 20 3  Fe 2 O 3  TiO3  p 201 MnO a 

tu 

A 0,74 0,11 7 18,5 14,9 11,6 0,25 2,11 1,41 2,02 

(B 1 ) 0,46 0,08 6 21,3 17,5 10,9 0,27 2,07 1,48 2,52 

0,24 o,o8 3 24,8 18,4 10,0 0,28 2,29 1,70 2,89 

(B 3 ) 0,13 0,08 2 25,9 18,1 9,2 0,29 2,43 1,84 3,09 

C 0,05 .0,08 1 24,8 16,8 9,8 0,27 2,51 1,83 2,69 

Paita taturada . 	 Sai, tolúveji lextrata 1:51, Conatans.ea hIdr,cae 

8 
Horizonte  

C.E. do 
extrato 

mrnhoalcm 
Água 

1 	- 
1 	+ 	

Na' 
% 	 1 ______ 

HCO - 
CO Ç 

CI 

- 

SO= 

- 
Umidade 
1/3atm 

midade 
Ut5stm 

Água 
diepon(vaI 

Equtva 
lente de 

- 25°C mE/l00 gd,T.F. - 1 u máxima umidadi 

A 4 24,1 17,4 26 

8 1) 3 . 25,2 19,9 28 

(82) 4 . 27,1 20,6 28 

(B 3 ) 4 28,3 19,9 30. 

C 2 28,6 18,2 31 

Mddia dm % de argfla noS (exclueive B3) 
RelaçSo textural: 

Mddia da, % de argil, no A 	
- 1 ,2 



PERFIL 56 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 18 MG (Zona de Montes Claros). 

Data-19/1O/77. 
CIassificaço - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa fase erodída cerrado subcadu-

cifólio relevo ondulado substrato siltito. 
Localização - Lado esquerdo da estrada Sã'o Joá'o da Vereda—Coraço de Jesus, a 15 km de So Jogo 

da Vereda. Munic(pio de Coração de Jesus. 

Situação e declividade - Terço superior de encosta, com declividade de 8 a 15%. 

Formação geológica e litologia - Prê-cambriano A. Grupo Bambu". Siltito. 

Material originário - Proveniente da alteração do siltito. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 820 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar moderada a severa. 	 .. . . .,. 

Vegetação local - Çerrado subcaducifólio, com ocorrência de pau-terra, aroeira-de-cerrado, gonçalo, 

tingui e paineira. 

Vegetação regional - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

A. 	0-4 cm. amarelo-avermelhado (5YR 618, úmido) e amarelo-avermelhado (5YR 716, seco); fran- 

co argilo-siltoso; maciça; poros comuns médios e muitos muito pequenos e pequenos; duro, 

friável, muito plástico e muito pegajoso; transição abrupta e plana. 

(B 1 ) 4-14 cm, amarelo-avermelhado (5YR 618); argila siltosa; fraca pequena a média blocos subangu-

lares; poucos poros médios e muitos muito pequenos e pequenos; muito duro, firme, muito 

plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

B 2 ) 14-49 cm. vermelho-amarelado (5YR 518); argila-siltosa; fraca pequena a média blocos subangu-

lares; poucos poros médios e muitos muito pequenos e pequenos; muito duro, firme, muito 

plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

(B 3 ) 49-69 cm, vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila siltosa; fraca pequena a média blocos subangu-

lares; poucos poros médios e muitos muito pequenos e pequenos; transição gradual e ondu-

lada (17-23 cm). 

C 	69-90crn-f. franco argilo-siltoso. 

Observação - 39 componente da associação LVaI1. 
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PERFIL 56 - ANÁLISE MINERALÓGICA 

A 	Cascalho - 98% de concreções ferruginosas escL.iras e hemat(ticas, algumas com inclus5es de 

quartzo, algumas apresentando manganês; material argilo-ferruginoso e areno-argilo-ferru-

ginoso, hemat(tico e limonítico, alguns com inclusões de pequenos gr5os de quartzo; 1 % de 

qúartzo, gr&os subarredondados e arredondados, incolores e brancos, superfícies regulares; 

1% de concreçôes magnetíticas; traços de piroxênio e detritos. 

Areia grossa - 61%de concreções ferruginosas escuras, ferro-argilosas hematíticas (em maior %), 

limoníticas e poucas argilosas claras, algumas com manganês, algumas com inclusões de grãos 

de quartzo; 30% de quartzo, grãos subangulosos, subarredondados, arredondados e bem arre-

dondados, superf(cies regulares e irregulares, incolores, poucos amarelados; 7% de concre-

ções magnetíticas; 2% de detritos (fragmentos de raízes e sementes); traços de pinta. 

Areia fina - 70% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados e bem arredondados; 20% 

de concreções ferruginosas, ferro-argilosas, heniatíticas (em maior %), limoníticas e manga-

nosas; 10% de detritos; traços de turmalina, grâos idiomorfos, zirco, gr5os idiomorfos e 

biotita intemperizada. 

B 	Cascalho - 80% de concreçôes ferruginosas hematíticas (em maior %). limoniticas e poucas 

escuras, algumas com inclusões de grãos de quartzo, algumas com manganês; 20% de concre-

ções magnet(ticas;.traços de quartzo, grêos subangulosos, subarredondados, arredondados, 

superfícies regulares e irregulares,. incolores e pinta. 

Areia grossa - 68% de concreções ferruginosas escuras, ferro-argilosas hematíticas (em maior %), 

limoníticas, argilo-ferromanganosas, algumas com inclusões de quartzo; 30% de quartzo, 

gros subangulosos, subarredondados, arredondados e bem arredondados, superfícies regu-

lares e irregulares, incolores e poucos amarelados; 2% de concreçôes magnetíticas; traços de 

detritos. 
Areia fina - 70% de quartzo, gr5os su barredon dados, arredondados e bem arredondados, super-

fícies regulares e irregulares, incolores e amarelados; 30% de concreções argilo-ferruginosas 

hematíticas, limoníticas e uma ou outra argilosa clara, algumas com inclusões de quartzo, 

algumas com manganês e poucas concreções magnetíticas; traços de turmalina, grãos sub-

arredondados, arredondados e idiomorfos, biotita intemperizada, molibdenita, ilmenita e 

detritos. 

B 2 	Cascatho - 98% de concreçôes ferruginosas escuras, ferro-argilosas hematíticas (em maior %), 

limon(ticas, algumas com inclusões de grffos de quartzo, poucas com manganês; 1% de 

quartzo, grãos subangulosos, subarredondados e arredondados, superfícies regulares e irre-

gulares, incolores; 1% de concreções magnetíticas; traços de pinta e detritos. 

Areia grossa - 40% de quartzo, gros subarredondados, arredondados e bern arredondados, 

superfícies regulares e irregulares, incolores; 30% de concreções magnetiticas; 30% de con-

creções, ferro-argilosas hematíticas (em maior %), concreçôes ferruginosas escuras, uma ou 

outra argilosa clara, algumas com inclusões de quartzo, algumas com manganês; traços de 

detritos. 
Areia fina - 75% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados e bem arredondados, super-

fícies regulares e irregulares, incolores; 25% de concreções argilo-ferruginosas hemati'ticas 

(em maior %), limonítícas, poucas argilosas claras e magnetíticas, algumas com inclusões de 

quartzo; traços de turmalina, zirco, grãos idiomorfos, rutilo, fragmeritos de sílica em basto-

netes, ilmenita e detritos. 

B 3 	Cascalho.— 100% de concreçôes ferruginosas e ferro-argilosas, hernatítícas e limoníticas, algu- 

mas com inclusões de quartzo e poucas concreções manganosas. 
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Areia grossa - 35% de concreçôes ferruginosas, ferro-argilosas, limoníticas e hemat(ticas, pou-

cas ferromanganosas, algumas com inclusões de grâ'os de quartzos; 34% de quartzo, gros 

su barredon dados, arredondados e bem arredondados, superf(cies regulares e irregulares, 

incolores; 30% de concreções magneUticas; 1% de detritos; traços de pinta e ilmenita. 

Areia fina - 90% de quartzo, grãos subangulosos, subarredondados, arredondados e bem arre-

dondados, superf(cies regulares e irregulares; 10% de concreçôes ferruginosas, ferro-argilosas, 

ferro-argilo-manganosas; traços de zirco, grffos idiomorfos; traços de. ilmenita; traços de 

biotita intemperizada, turmalina, zirco, mica muscovita, rutilo e detritos. 

C 	Areia grossa - 69% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos, su barredon dados, arredondados 

e bem arredondados, superf(cies regulares e irregulares, incolores, brancos, alguns com 

pontos ferruginosos e poucos com inclusões de turmalina; 20% de concreçôes ferruginosas 

hematfticas, ferro-argilosas, hemat(ticas e lirnion(ticas, algumas com manganês, algumas com 

inclusões de pequenos gr5os de quartzo; 10% de concreçôes niagnetticas; 1% de detritos; 

traços de mica muscovita. 

Areia fina - 83% de quartzo, gros subarredondados, arredondados e bem arredondados, super-

f(cies regulares e irregulares, incolores, leitosos na maioria; 10% de concreções ferro-argilosas 

hemat(ticas e limoníticas, algumas com manganês, algumas com inclusões de grãos de 

quartzo e poucas concreções magnetíticas; 7% de mica biotita intemperizada e muscovita. 
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PERFIL 6 	
ANÁLISES FIICAS E QuIMuCAS 

Amoztrgdelabor,n9 77.2484 a 77.2488 	.. - 

Horizonte 
Fraçea da êmomr. total 

Composiçgo granuIom1ric. da 
urra fina Denuidada 

disprado com NaOIt c.Igon) - Argola Grau c gfcm 3  - 
diapersa 

lIoculaçSo Ol o 
Aa Areia Salta 

- - - 

• 5(mbolo 
Prolundidade CaIhua 

>20 mm 
Ca,calho 
70-2 m m 

Terra 
• groaxa 1 pra 0.05- 

, 
<0.002 

emdgua %Argila - 
Aparente Real 

cm 
<2 mm 

2-0,70 
aTam 

0,20-0,05 
mm 

0,002 
mm 

mm 

A 0-4 0 4 96, 11 8 49 32 23 28 1,53 

(B 1 ) 4-14 O O 100 4 3 43 50 39 22 0,86 

(B 2 ) 1449 O 1 99 2 3 43 52 O 100 0,83 

0 49-69 O O 100 1 2 45 52 O 100 0,87 3  
C 69-90+ O O 100 1 1 68 30 O 100 2,27 - 

p1) (1:2,5) 
Complexo lortivo 

mE/lOOg 1 
Hoizont 

> 
- Agu. KCl 1N ..+# 

.. 
++ 

Mg K4  
+ 

Na 
Valor S 

(jorna) 
Al++ H 

Valor 1 

zornal 

A 6,7 5,6 6,6 3,4 2,37 0,12 12,5 O 1,3 13,8 91 O 11 

(B 1 ) 5,0 3,9 0,9 015 0,95 0,10 2,5 1,6 1,3 5,4 46 39 

4,6 3,9 0,6 0,5 •0,25 0,06 1,4 2,4 0,4 4,2 33 63 

(83 ) 4,4 3,8 0,7 1,2 0,15 0,11 2,2 2,9 0,6 5,7 39 57 

C 4,6 3,9 0,7 0,8 0,10 0,16 1,8 2,9 0,1 4,8 38 62 

Ataque por HS0. 	d = 1,47 - 

Horizonte 
c 

lorgãnicol 
N 

% 

c •. 5i0 2  SiOx Al203 F.20 

livri 

5 

N - - - - - 
(Ki) (K,) 

Fs0 
o 

SiO 3  Al 20 3  F. 2 0 3  TI0 1  P20, MnO  o 
Lá 

A 3,11 0,32 10 16,9 11,3 6,7 0,27 2,54 1,84 2,64 

0,57 0,11 5 20,5 14,6 7,3 0,25 ' 2,39 1,81 3,14 

0,39 0,08 5 22,4 16,1 7,6 0,28 2,37 1,82 3,32 

(83 ) 0,24 0,08 3  22,5 16,1 7,5 0,28 2,38 1,83 3,36 

C 0,11 0,07 2 22,1 14,4 5,4 0,20 2,61 2,10 4,18 

P,at, amurada Saii loldugi, (extrato 1:5) - 	.. 	Conatante. h(drica 

Horizonte 
ffi 1  
Z 1 

C.E.da - - - - - 

mmhoa/cm 
extrato Água Ca 	Mg 	1 	K4 	N a 

% 	 1 	
- 

° I _ Cl - 504  Umidade Umidade 

1I3am l5atm 

Água 
diapon(vel 

Equiva- 

lente de 

- 250C - 
_________ 

PTIE/100 gdet.F. maima umidade 

A 1 23,3 18,6 27 
(B) 2 22,5 17,1 26 

( 82) 1 23,4 17,5 26 
(83) 2 23,2 17,5 26 
C 3 24,0 11,6 29 

RaIaçgo textura Médii da, % de argila no Eleacludus E 

Mêdiadaa%deergilanoA  



PERFIL 57— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 119 MG (Zona do Alto So Franciso). 

Data-21/05/78. 

Classificação - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa fase erodida campo cerrado 

relevo suave ondulado substrato siltíto. 
Localização - Estrada Várzea da Palma—Joaquim Felipe, via Fazenda Bela Vista e Serra do Cabral. 

10,6 km antes de Bela Vista e aproximadamente 16 km ao norte de Lassance. Município de 

Lassance. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço superior de suave onduIaço. 

Formação geolôgica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambuí. Siltito. 

Material originário - Proveniente da aIteraço do siltito. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Altitude - 650 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar moderada e severa. 

Vegetação local - Campo cerrado com pau-terra, lixeira (Curateila) e Calliandra sp. 

Vegetação regional - Campo cerrado e cerrado. 

Uso atual - No observado localmente. 

A 	0-5 cm, bruno-forte (7,5YR 516, úmido) e amarelo-avermelhado (7,5YR 616, seco) franco 

argilo-siltoso; fraca pequena e média blocos subangulares; muitos poros pequenos e muito 

• 	pequenos e poucos médios; friável, plástico e pegajoso; transiç3o clara e plana. 

B 	5-40 cm. vermelho-amarelado (5YR 5/8), mosqueado pouco, pequeno e distinto, amarelo 

(IOYR 818); franco argilo-siltoso; fraca a moderada pequena a média blocos subangulares; 

poucos poros médios, muitos poros pequenos e muito pequenos; muito friável, plástico e 

pegajoso; transiço gradual e plana. 

B 2 	40-90 cm+, vermelho-amarelado (5YR 518); franco argilo.siltoso; fraca a moderada pequena e 

média blocos subangulares; poucos poros médios, muitos poros pequenos e muito peque-

nos; muito friável, plástico e pegajoso. 

Raízes - Comuns no A e poucas nos demais horizontes. 

Observaçôes: 1) Solo coletado úmido; 

2) Pequenas concreç5es, possivelmente de manganês, so comuns em todo o perfil; 

3) 29 componente da associação Ral. 
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PERFIL 57 - ANÁLISE MiNERALÓGICA 

A 	Cascalho - 98% de concreções areno-argilo-ferruginosas hematíticas, limoníticas, magnetíticas, 

geralmente com quartzo incluso; 2% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos, subarredon-

dados, superfície irregular, fosca, com aderência ferruginosa, brancos; traços de detritos. 

Areia grossa - 70% de concreções areno-argilo-ferruginosas hematíticas, limoníticas, magnetí-

ticas em proporção dominante, algumas com quartzo incluso, de pirite, de biotita intempe-

rizada em pacote; 29% de quartzo; grâ'os angulosos, subangulosos, subarredondados, arre-

dondados, superfície irregular, brilhante e fosca, com aderência e incrustação ferruginosa, 

brancos, avermelhados e incolores; 1% de detritos. 

Areia fina - 50% de quartzo, gr5os angulosos, subangulosos, subarredondados, superfície irre-

gular, brilhante e fosca, com incrustação ferruginosa, geralmente brancos e incolores; 50% 

de material areno-argi lo-ferruginoso hematíti co, li mon (tico, magnetítico em proporço 

dominante e argilosos claros, turmalina verde-oliva, ilmenita,  rutilo avermelhado e detritos. 

(131) Cascalho - 97% de concreçôes areno-argilo-ferruginosas hematíticas, limon(ticas e magnet(ticas, 

algumas com quartzo incluso, de material areno-argilo-ferruginoso hematítico e limonítico, 

com quartzo incluso e mica; 3% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos e arredondados, 

superfície irregular, fosca, com aderência ferruginosa, brancos. 

Areia grossa - 60% de concreç6es areno-argilo-ferruginosas hematíticas, limoníticas e magnet(-

ticas, de material areno-argilo-ferruginoso limonítico e alguns magnetíticos com quartzo 

incluso e mica; presença, de pinta; 40% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos, subarre-

dondados, arredondados, superfície irregular, brilhante e fosca, com aderência e incrustaço 

ferruginosa, brancos e incolores; traços de detritos. 

Areia fina - 55% de quartzo, gr5os angulosos, subangulosos, subarredondados, superfície irregu-

lar, brilhante e fosca, alguns com aderência e incrustação ferruginosa, brancos e incolores; 

44% de material areno-argilo-ferruginoso hematítico, limonítico, rnagnetítico, rutilo averme-

lhado, pinta limonitizada, biotita7 intemperizada e muscovita em placas; 1% de detritos. 

(132) Cascalho - 98% de concreções areno-argilo-ferruginosas hematíticas e. limoníticas, algumas com 

quartzo incluso, magnet(ticas, de material areno-argi lo-ferruginoso geralmente 1 imon (tico, 

com mica inclusa; 2% de quartzo, grãos subangulares, su barred on dados, superfície irregular, 

fosca, com incrustação ferruginosa, brancos. 

Areia grossa - 90% de material areno-argilo-ferruginoso geralmente limonítico, com mica inclu-

sa, de concreções areno-argilo-ferruginosas hematíticas, limoníticas e magnetíticas; 10% de 

quartzo, grãos angulosos, subangulosos, subarredondados e arredondados, superfície irregu-

lar, brilhante e fosca, com incrustaço ferruginosa, brancas e incolores e feldspato intempe-

rizado; traços de detriios. 

Areia fina - 55% de material areno-argilo-ferruginoso limon(tico, hematítico e alguns magnetí-

ticos, muscovita, biotita intemperizada? e turmalina verde-oliva; 45% de quartzo, grãos angu-

losos, subangulosos, subarredondados, superfície irregular, brilhante e fosca, com incrusta-

çâo ferruginosa, brancos e incolores e feldspato inteniperizado; traços de detritos. 

(15 3 ) Areia grossa - 90% de material areno-argilo-ferruginoso, geralmente limonítico com mica inclu-

sa, de concreç6es areno-argilo-ferruginosas hemat(ticas, algumas com quartzo incluso, limo-

níticas, magnet(ticas; 10% de quartzo, gr'os angulosos, subangulosos, superfície irregular, 

bri!hante e fosca, alguns com aderência e incrustaço ferruginosa, brancos e incolores; pre-

sença de fragmento calcário; traços de detritos. 

Areia fina - 55% de material areno-argilo-ferruginoso limonítico e hematítico, alguns magnet(-

ticos e ilmenita? magnética; 44% de quartzb, grãos angulosos, subangulosos, subarredonda- 
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dos, superfície irregular, brilhante e fosca, alguns com incrustaço ferrugíosa, brancos e 

incolores, muscovita e biotita intemperizadaem placas; 1%de detritos. 

C 	Areia grossa - 98% de material areno-argilo-ferruginoso geralmente lirnonítico com mica inclusa 
em proporç5o dominante, concreções areno-argilo-ferruginosas hematíticas, algumas com 
quartzo incluso e algumas magnetíticas; 2% de quartzo, gros angulosos, subangulosos. sub-

arredondados, superfície irregular, tosca, com incrustaçáo ferruginosa, brancos, alguns aver-

melhados e incolores; traços de detritos. 
Areia fina - 55% de material are no-argi lo-ferrugi noso geralmente limonítico; 45% de muscovita 

em placas em proporção dominante, algumas biotitas intemperizadas, quartzo, grãos angulo-

sos, subangulosos, superfície irregular, brilhante e fosca, com incrustço ferruginosa, aver-

melhados e incolores e detritos. 

226 



PERFIL 	
ANALISES FIICAS E QUIMICAS 

Amostradelabor.n9 	78.21114 a 78,2146 
Composç5o granulo,ndUiCa da 

Horizonte 
.aç6es da amostra total terra fina Densidtde 

91cm3 ldisperio com NaOH celgorrl Argila GtU de % % divarsa 

em I9U8 
% 

llulaç 
% % Argila 

° S(mbolo 
Profundidade 

cm 

CalhtuS 
>20 mm 

Cascalho 
20-2 mm 

- 
Terra 

j 
grossa 
2-0,20 

Areia 
fina 

0,20-0.05 

' 
0,05- 
0,002 

Argile 
<0.002 AparecIa 

- 

Real 

2mm 
mm mm mm 

mm - - - 

A 05 O 11 96 5 3 62 30 21 30 2,07 

(Di) 5-40 0 2 98 11 2 59 35 O 100 1,69 

( 8 2) 40-90+ o 1 99 3 2 57 38 O 100 1,50 

pH 11:2.51 
Comple,oaorfiso 

mEIlOOg 1 
Horizontu  

> 

Atua KCI 1 Ca+ Mg" Ke Na" 
Valor $ 

Al4  H 
Valor 1' 5 4 .. 

5 a. 
Isoma) Isoma) 

A 14,4 3,8 O 4 0,11 0,05 0,6 0,9 2,1 3,6 17 60 <1 

(Di) 5,3 11,2 O 2 0,04 0,03 0,3 1,7 0,4 2,11 13 85 <1 

(BZ) 5,4 11,2 O 2 0,05 0,03 0,3 1,8 0 s 2 2,3 13 86 

Ataque po' H 2504 	d 	1,41 

c 
N c $ 02  510 2 AÍ201 F.201 

Horizonta (orgdnicol 
1 2°3 

R0 3 4 2 •22 
livre 

% 
. 	d 

N 

Si0 A10 Fa0 2  TiO 2  P20 MnO 
(Ki) Kr) 

' uJ 

0,66 0,11 6 11,6 9,7 6,3 0,17 2,03 1,44 2,111 

0 1 ) 0,36 0,09 11 13,3 12,0 6,z 0,22 1,89 1,42 3,03 

( 6 2) 0,17 0,07 2 14,7 12,6 6,6 0,22 1,98 1,49 2,99 

Pasta Ilturada Sail solúveiC (,xtrCto 1:51 CondenSei h(drrcas 

+ 
lforizont. 

C.E. do 
•xtraro 

hoa/cm mm 

- - 
Água 

- 
Ca4" 	Mg' 	K+ 	Na* 

% 
1lCO3 

- 
'° 

- 

-- 
= 4 

- 
Umidade 

- 
Umidade 

Água 

doponoel 

- 
Equiva- 

lentade 

- 250c - 	 mEilOOgdeT.F. 
co 1l38tm 1 	m 5,t 

máxima umidade 

AH 1 21 

(B 1 ) I 22 

( 8 2) I 23 

Mádia daa % de orgila no B (e*cludive 83) - 
Relaçio textural: 

Média das % da argila na A 



PERFIL 58 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 136 MG (Zona do Alto Médio So Francisco). 

Data - 29/05178. 

C)assificaçâo - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa fase floresta caducifólia/cerra-

do relevo suave ondulado substrato siltito. 
LocaIizaço - Lado direito da estrada SSo Francisco-55o Joaquim, distando 5,5km depois da ponte 

sobre o rio Pardó. Município de Januária.. 

Situação e declividade - Terço médiõde colina suave, com 6% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Prá-cambriano A. Grupo Bambu(. Siltito. 

Material originário - Produto de alteraç5o de siltito com influência de material retrabalhado. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado, possuindo algumas partes com relevo ondulado. 

Altitude - 550 metros. 

Drenagem -. Bem a moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Pastagem plantada em área recém-desrnatada de floresta caducifólia/cerrado. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia/cerrado. 

Uso atual - Área bastante utilizada (cerca de 50%1. principalmente com pastagem plantada, além de 

cultivos de milho, feij5o. mandioca, mamona e algodâo. 

A 1 	0-20 cm, bruno-escuro (1OYR 313, úmido) e bruno 0OYR 314, seco): franco argilo-arenoso; 

fraca pequena e média blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso. 

(B 22 ) 60-110 cm, bruno-forte (7,5YR 516); franco argiloso: plástico e pegajoso. 

Observaç6es: 1) O (B 22 ) foi coletado com trado holandês; 

2) Ocorrência de alguns pequenos aflorarnentos de arenito silicificado verificados na 

área: 
3) 19 componente da associaçáo Ca4. 
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PERFIL 58 	
ANALISES FIICAS E QUI)eIICAS 

Amoatrgdelabor.n9 78.0943 e 78.091.14 
Compotiçffo granulomdzric.a da 

Horizonti 
Fraçaa da amoatra total te,a fina Denjídade 

glcm3 (diapersio com NaCH calgoni Argila Grau de % diapema 

em água 
IIocuIaçu _._!_ - o ° 	5 

? ProfUfldid.da Ihaui Cascalho 
fj 

Artia 
5Otte 

Areia 	1  Silte . % Argila 

Neal S(mbolo 
2mm 

0.20-0.05 
mm 

ApCrente 

mm mm mm. 

0-20 0 O 100 19 31 20 30 18 4 0 0,67 

(822) 60-110 0 O 100 11. 28 21 37 23 38 0,57 

pH (1.2.5) 
Complezo ,c.'tino - 

. mEu 

- 
OOg 

- - 
+4+ 

100AI 
Horizonli a 

Água KCI1N Ci Mg K '  Na4 Al'4  H4 

tt 

laomal (missal 

A 1  5,6 4,14 2,5 1,3 0,19 0,06 14,1 0,2 4,1 8,4 1.9 5 1 

22 5,2 3,9 0,9 0,8 0,09 0,04 1,8 1,8 2,6 6,2 29 50 1 

Ataque por H 2 SO4 	d = 1,47 

N c -- 
. °2 

0 2 AI O Fe203 
Horizonte 4orgnico) 

% 
- 
Al209 

---- ......L! 
F.Og 

(ire O 
N 

5102 Al 203  Fi 203  TiO 2  P20 1  MnO 
KrJ 

cr 
ul 

1,22 0,11 11 9,2 6,2 2,8 0,20 - 2,52 1,96 3,147 

22 0,41 0,07 6 13,9 11,0 5,8 0,27 2,15 1,61 2,97 

Paata maturada Sais aOIúveiC leetrato 1:51 Conatantea h (drica, 

+'. 

Horizonte 
C.E.do 

.nmhoa)cm 
setreto Água Ca 	 -' 	Na' 

% 
Og - = Cl - SO4  Umidade Umidade 

Agua 

disponivel 

Equica-

lente de 

25°C mC/ lOOg diT.F .   co 2 cim atm 
mcima umidade 

A 1  1 17 

( 822) .1 20 

R.IaçSo *s'itural: Médl.dag%d. argila 
noS Ie,c)u,lv,83) 

Média de, % da argila no A 



PERFIL 59— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

NCimero de campo - 49 MG (Zona de Montes Claros). 

Data - 26105178. 

Classificação - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta A chernozémico textura argilosa fase floresta/caatinga 

relevo ondulado substrato calcário. 
Localizaçéo - Lado direito da estrada Juramento—Fazenda do Dimas, a 3,0 km de Juramento e 1.1 km 

após a sede da Fazenda. Munic(pio de Juramento. 

Situaço e declividade - Corte de estrada em terço inferior de elevação em um sentido, e terço supe. 

nor em outro. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Calcário e ardósia. 

Material originário - Proveniente da alteração das referidas rochas. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado, forte ondulado, e suave ondulado. 

Altitude - 550 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Pouca em área próxima ao perfil. 

Eroso - Laminar ligeira e moderada. 

Vegetação local - Pastagem de capim-coIonio e algumas espécies lenhosas e arbóreas, como braúna e 

aroeira. 

Vegetação primária - Transiç5o floresta/caatinga com aroeira, cedro e braúna, entre outras espécies. 

Uso atual - Pastagem de colonio em mais de 60% da área e cultura de milho, entre Outros. 

A 1 	0-10 cm, bruno-escuro (1OYR 313, úmido) e bruno (1OYR 513, seco); argila; moderada média 

blocos subangulares; poros comuns pequenos e poucos médios; duro, firme, plástico e pega-

joso; transição clara e pJana. 

A 3 	10-32 cm, bruno-escuro (9YR 313, úmido) e bruno (9YR 513, seco);argila; moderada pequena 

a média blocos subangulares: poros comuns pequenos e poucos médios; duro, firme, plástico 

e pegajoso; transiço difusa e plana. 

(13 1 ) 32-55 cm, bruno (7,5YR 412); argila; moderada pequena e média blocos subangulares; poros 

comuns pequenos e poucos médios; duro, firme, plástico e pegajoso; transição difusa e 

plana. 

(B 2 ) 55-70 cm+, bruno (7,5YR 412); argila; moderada a forte muito pequena e pequena blocos suban-

guIares; poros comuns pequenos e poucos médios. 

flaIzes— Comuns no A 1  e poucas nos demais. 

Observaç8es. 1) Na massa do solo presença de pequenos pedaços 0-2 cm) de ardósia ou siltito semi-

alterado; 

2) Na área, os Cambissolos mais representativos aparecem com cores bruno-averme-

1h adas; 

3) 29 componente da associaç5o Re3. 
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PERFIL 	
ANÁLISES FIICASE QUIn1ICA 

Amostradalabor.ri? 78.2130 a 78.2133 

Horizonte 
Fraças de amoutri total 

CompOtiÇSO granulométrica da 
terra fina 

(dieper10 	NaOH calgonl om Argila 
Dentidade 

51cm3 - 
diipersn 

água 
% 

em 

Grau de 
Iculaçlo 

. 
. 

J. 
Slmbolo 

Profundidade C.Iftaui Cascalho *rrs 
Areia Areia 

020-005 

Silte 

0 

Argila 
2 

% Argila 

Aparente 

- 

Real 

2mm mm rn,fl mrn mm 

A 1  0-10 O 7 93 9 2 48 41 27 34 1,17 

A3  10-32 O 2 98 4 2 47 47 243 9 1,00 

(8 1 ) 32-55 O 1 99 4 •2 48 46 39 IS 1,04 

55-70+ O 2 98 2 1 38 59 49 17 0,62, 

pH 11:2 SI 
- 	 Complexo sotivo 

mEIlOOg 1 AI 4  100 

- 

Honzonta 4+-e 
S 4 AI 

Ague KCl 1 r9 Ca' 4  Mip K Na Al l-4 

> 

A 1  5,9 5,2 	13,0 2,2 0,51 0,11 15,8 O 3,9 19,7 80 O 2 

A3  6,6 5,4 	12,8 1,8 0,17 0,10 14,9 O 2,0 16,9 88 O 1 

(Bi) 6,3. 5,3 13,4 1,1 0,20 0,13 14,8 o 3,1 17,9 83 O 1 

02 ) 6,6 5,4. 13,7 2,8 0,16 0,10 16,8 O 1,9 18,7 90 O 

Asaqu. pw H g SO4 	d = 1.47 

c % SiO SiO3 AI o Fe 103  5at  

Horizonte Iorgãnicol 
« 

SiO 3  AI 30 F.203  TiO3  I'O MitO 
tKO (CII Í 

A 1  2,28 0,35 7 19,7 14,6 . 	8,3 O,24 2,29 1,68 2,76 

A3  1,49 0,28 5 21,8 16,6 7,5 0,28 2,23 1,73 3,47 

0 1 ) 1,04 0,27 4 20,5 15,6 7,6 0,27 2,23 1,71 3,22 

( 62) 0,74 0,16 5 24,2 19 1 2 8,6 0,31 2,14 1,67 3,50 

+ Pista saturada Sai, ,olveiÍ Iextrato 1 Constantet h(dricaa 

8 
Xtrato Água sa4  Mg 	i 	Na' 03 

- 504= Umidade Umidade di,ei .: 
mm 

25°C mEllOOg deT.F. 	s 3 113etm 15atm máxima umidade 

A 1  1 30,6 17,7 29 

A3  1 . 24,7 15,9 . 25 

(Bi) 1 . . 	. . 26,3 17,0 27 

( 6 2) 1 23,7 16,4 26 

Mádia dai % de argila noS exclusive 531 
ReIgçio facturei: 	- 1,2  

Mádia da, % de argila no A 



PERFIL 60— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 48 MG (Zona do Alto Médio S5o Francisco). 
Data - 10104178. 

CIassificaço - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta A chernozêmico textura argilosa com cascalho fase 
flores ta/caatinga relevo plano subs trato ardósia. 

LocaIizaço - Lado esquerdo da estrada Brasília de Minas—Sá'o Francisco, distante 48.7 km de Brasí-

lia de Minas. Município de So Francisco. 

Situação e declividade - Corte de estrada em área plana, com O a 3% de declividade. 

Formação geolõgica e litologia - Prá-cambriano A. Grupo Barnbuí. Ardósia. 

Material originário - Produto da alteraç5o da ardósia sob influência de cobertura de material retraba-
(hado argilo-arenoso. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 700 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Transiç5o florestafcaatinga com ocorrência de aroeira, barriguda e canaf(stula. 
Vegetação primária - Transiço florestafcaatinga. 

Uso atual - Próximo ao local cultura de mamona. 

A 	0-30 cm, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 312, úmido) e bruno acinzentado-éscuro 

(IOYR 412. seco); franco argilo-siltoso; moderada pequena blocos subangulares; poros 

comuns muito pequenos e pequenos, poucos médios e raros grandes: ligeiramente duro, 

firme, muito plástico e muito pegajoso; transição clara e plana. 

(B1) 30-43 cm, bruno-escuro (10YR 313); franco argiloso com cascalho; fraca pequena blocos suban-

guIares; poros comuns muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, firme, muito plásti-

co e muito pegajoso; transiçê'o clara e plana. 

(B2) 43-73 cm, coIoraço variegada composta de bruno (10YR 613) e bruno-amarelado-escuro 

(10YR 414); franco argiloso; fraca e moderada pequena e média blocos angulares e subangu-

lares; ligeiramente duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transiço abrupta e ondu-

lada (26-35). 

Leito '73-85 cm, mistura de seixos de quartzo com material do solo; argila; poucos poros muito peque-
de 	nos e pequenos; transiçá'o abrupta e ondulada (10-15 Cm). 

seixosJ 

IIC 	85-102 cm, bruno-amarelado (10YR 614) e vermelho-amarelado (5YR 416); argila; fraca média 

blocos subangulares; poucos poros muito pequenos e pequenos; firme, muito plástico e 
- 	muito pegajoso. 

A 	lO2cm+. 

Raízes - Comuns no horizonte A e poucas no (13 1 ) e (B 2 ); raras no C e na camada de seixos rolados. 

Observaç5o - 30 componente da associaç5o PE2. 
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PERFIL 60 	
ANALISES FIICAS E Qu1MICAS 

Arnostradelabor.n9 78.0682 a 78.0686 

I4oçhzonti 
Fraç&t da amoltra tat,1 

Compo$içO grariuIomuica da 
ter, 	, Denidade 

91cm3 

- 
ta ldiaperao coNaOH caifon( AgiIa Grau de % Sua % - di.per,a 

em égua 
floculaçio 

% 

Sfmbolo 
Profundidade 

cm 

Calhaue 
>20 mm 

Ciacalho 
20-2 mm 

Areia 
graiti 

2 

Atei 
fina 

0.20-0.05 

SiÍto 
005- 
0,002 

Argili 
<0,002 

- % Argila - 
Aparente 

- 
Real  

<3 
MOI mm mn 

mm 

A 0-30 O 1 99 li 2 1+7 34 27 21 1,38 

(B) 30-143 O 18 82 18 3 40 39  32 18 1,03 

(B 2 ) 43- 73 O 9 91 26 2 33 39 37 5 0,85 

leito 
do 73-85 31 41+ 25 21 2 31 46 39 15 0,67 

selos 
II 	C 85-102 O 	1 9 91 7 1 	2 	1  34 1  57 147 18 O • 60 

+.+ (12,51 
Complexo sorlivo 

m€/lOOg > 1 
Horonts -- at 

100 AI 

Água KCl IN c.+4  ++ K N + ValorS 

liomal AI'' 4  
+ 

H 
V,IorT 

(toma) 

_ S+AI''' 

A 6,9 5,8 15,1+ 3,5 0,30 0,05 19,3 O 1,8 21,1 91 O 5 

(B) 6,9 5,2 12,3 4,8 0,21 0,05 17,1+ O 1,14 18,8 93 O <1 

(B 2 ) 7,1 5,5 11,2 6,0 0.12 0,05 17,4 O 1,3 18,7 93 O <1 

leito 
do 7,0 5,6 10,1 5,9 0,19 0,06 16,3 O 1,1 17,14 914 O 

sei xos 
ii 	C 7,1 5,6 9,1+ 6,7 0,13 0,09 16,3 O 1,1 17,4 914 O <1 

At,qu, por I-fSO 	 d = 1,47 

o N c 
- 

502 SÉO2 A1303 - 
Fe O S 

o,. 
Horixonte lorgénico) Íivri - F. 30 3  

Si0 2  Al 20 t F. 103  TiO2  P20 MitO ér 
Id 

A 1,67 0,26 6 18,5 11,5 6,7 0,20 2,74 1,99 2,69 

0 1 ) 0,59 0 P 20 3  21,8 13,8 8,0 0,23 2,69 1,96 2,71 

(B 2 ) 0,145 0,18 3 23,4 114,9  9,5  0,25 2,67 1,90 2,1+6 

leito 
do 0,1+6 0,18 3 23,1 15,5 9,1 0,24 2,53 1,84 2,67 

sei xos 

II 	C 0,28 0,11 
1 

3 	28,0 18,5 8,4 0,30 2,57 2,00 3,46 

Pmta taturida Sai, tolúxei, lextrato 1:5) Conitantei hidricia 
4. 

- 
Horizanta  

•atrato Água Cx44
+ 

Mg 	K 	Na+ 

C.E.do  
fICO- 

ci - so4= Umida de Umidade 
diipon(vei 

Equ,va- 

lenta da 
mmhotlçnf 

250C - % 
mEIlOOgd.T.F. 

CO 3  f/3atm l5atm 
máxima umidade 

A <1 25 

<1 22 

(B2 ) <1 214 
leito 

do <i 24  
seixos 

II 	C <1 29 

Média dat % da agilt no 6 (excluam. 63) 
Rei aço taxtural: 	- 1,2  

Média dai di argila no A 



PERFIL 61 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGiCAS 

Número de campo - 47 MG (Zona de Montes Claros). 

Data - 07/04/78. 

Classificação - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Ta C carbonático A chernozémico textura média fase 

- floresta/caa tinga relevo plano substra to calcário. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Janaúba—Novo Oriente, distante 35,9 krn de Novo Oriente. 

Município de Janaúba. 

Situação e declividade - Corte de estrada em área plana, com O a 3% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambuí. Calcário, 

Material originário - Proveniente da alteração do calcário. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 510 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Transição floresta/caatinga. 

Vegetação regional - Transição florestalcaatinga. 

Uso atual - Capim-colonião e sempre-verde. 

A 	0-13 cm, bruno-acinzentado muitoescuro (1OYR 312, úmido) e bruno-escuro (1OYR 413, seco), 

franco; moderada muito pequena a média blocos subangulares; poros comuns muito peque-

nos e pequenos, poucos médios e grandes; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; 

transição clara e plana. 

A 3 	13-30 cm, bruno-escuro (10YR 413) e bruno-amarelado-escuro (10YR 414); franco argiloso; 

moderada pequena e média blocos subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos 

e.poucos médios e grandes; duro, firme, muito plástico e pegajoso; transição clara e plana. 

(8 1 ) 30-60 cm, bruno-escuro (7,5YR 414), franco argiloso; moderada média blocos angulares e suban-

guIares; poucos poros muito pequenos e pequenos e raros grandes; duro, firme, muito plásti-

co e muito pegajoso; transição clara e plana. 

(B) 60-100 cm, bruno-amarelado (10YR 516); franco argiloso; moderada média blocos angulares; 

poucos poros muito pequenos e pequenos; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição 

abrupta e ondulada (3546 cm). 

C 	100-1 20 crn+, amarelo-brunado (1OYR 616), mosqueado abundante e distinto, branco (1OYR 

812); franco; fraca pequena blocos subangulares; poucos poros muito pequenos e pequenos; 

firme, muito plástico e muito pegajoso. 

Raízes - Comuns no A 1  e A 3  e poucas no (13 1 ) e (B 2 ). 

Observações: 1) O mosqueado do horizonte C é constitu(do de concentrações de CaCO 3 ; 

2) O perfil encontrava-se úmido; 

3) 19 componente da associação Ce2. 
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PERFIL 	61 	
ANÁLiSES FI1CAS E QUI1áIÍCAS 

Amottradalabor.rt9 78.0677 a 78.0681 

Horizonte 
Fraçam de amoatra total 

ompociço granulomdtrica da 
terra fina Dancidde 

ldi,pem5a com NaOH calgon) 
% 

Argila 

 dsparsa 

emágua 

Grau da 

flocullçSo 
% Sil 1e 

1cm 5 	3  

hit 

S(mboio 
Profundidade 

cm 

Calheu, 
mm 

CatialhO 
20-2mrn 

Terra 

<"r 

Aniiia 

2-oo 

Areia 
fina 

0,20-0,05 

Silta 
°° 

Argila 
<0,002 

- 
%Argilg 

Aparente 

- 

- Re,) 

mm mm mm  
0,002 
mm 

AI  0-13 O O 100 19 27 30 24 18 25 1,25 

A3  13-30 O O 100 18 25 29 28 24 14 1,04 

(B 1 ) 30-60 O 0 100. 16 23 28 33 28 15 0,85 

(B2) 60-100 O 1 99 15 23 29 33 28 15 0,88 

C 100-120+ O 

- 

12 88 

- 

. 	20 14 40 26 

- 	- - - - - - 

20 15 1,54 

-  1 -  

pU 11:2,5) 
Complexo cortivo 

m/i00g 
> 1 Horizonte 

f00AI 

Água KCI há, Ca' Mg 
+ 	, 

K Na* 
Valor $ 

A1 1' H4 
Valor T 5 > * 

lsoma (coma) 

A 1  7,5 5,9 13,1 1,4 0,91 0,04 15,5 O O 15,5 100 O 7 
A3  7,7 6,2 11,3 1,9 0,87 0,04 14,1 O O 14,1 100 O 

(Bi) 7,7 6,2. 12,0 2,0 0,59 0,17 14,8 o o 14,8 100 O 

(B2) 8,4 6,2 13,0 1,3 0,07 0,73 15,1 O O 15,1 100 -  O 

C 	- 8,8 6,8 5,0 1,4 0,02 0,55 7,0 O O 7,0 100 O <1 

Ataque por H 2SO4 	d = t,47 

Horiuontt 
c 

loránlcø) 
N 

% 
c . 5i0 2  S02 

Ç 
Al3O .F.30 3  

lar. 

! 
. 	O '  - 42°3 

1(11 (Kr) 
F.3 O 

a 
Si0 2  A1 20 1  Fe303  TiO 2  P203 MnO . . 

Lki 

A 1  1,76 0,27 7 9,0 6,0 4,2 .0,13 2,55 1,76 2,24 o 
A3  0,89 0,17 5 11,4 7,3 4,6 0,14 2,65 1,89 2,49 O 

(B 1 ) 0,42 0,13 3 13,1 8,9 4,4 0,18 2,50 1,90 3,17 0 
02 ) 0,19 0,08 2 14,0 9,3 5,1 0,18 2,56 1,90 2,86 o 
C 0,08 0,07 1 11,0 6,9 3,5 0,09 2,71 2,05 3,09 32 

+ PaUa .a*urada Seu 	goluveii (extrato 1:51 	 - Con,tantet h(dricaa 

Horizonte Z 1 
8j 

- 
__________ 

C.E.do - I 	- - - - 
extrato 

mríchoxlcni 
Agui c. 	pifg++ 	 Na I% = CI - so4= Umidade Umidade 

113 at m l5atm 

Água 

dicpoa(vel 

Equiva. 

ient da 
- 250C - ° 	mEf10 gd.T.F. 	 * máxima umidade 

A 1  <-1 _______ 18,5 10,9 20 , ., 
A3  <1 17,5 11,0 18 

(Bi) 1 . . 	. 18,0 11,4 19 
5 0,93 36 0,9 0,6 0,02 1,13 19,1 11,7 22 

c 8 0,92 32 5,0 0,4 0,01 0,69 16,7 9,0 17 

Ralaçto textural: Médiadm%erglla_na 5 (excluela, 8- , 

Mádig dei % de argila no A - 



PERFIL 62— DESCRIÇÃO GERAL E CAACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 50 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 29105178. 

CIassificaço - CAMBISSOLO EUTRÓF1CQ Ta A moderado textura média fase caatinga hipoxeró fila 

relevo ondulado substrato gnaisse. 
Localização - Estrada Riacho dos Machados—Porteirinha, distante 15,3 km de Porteirinha. Município 

de Porteirinha. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço superior de encosta, com 8 a 20% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Pré-cambriano Indiviso. Gnaisse. 

Material originário - Saprolito de gnaisse. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 630 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Ausente. Em outros locais ocorrem afloramentos de rocha. 

Erosão - Laminar moderada. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila. 

Vegetação regional - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Capirn-colonio e milho. 

A 	0-20 cm, bruno-avermelhado-escuro (5Y13 314, úmido) e bruno-avermelhado (5YR 414, seco); 

franco; fraca a moderada pequena a média blocos subangulares; poros comuns muito peque-

nos e pequenos e poucos médios; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transiçffo 

clara e plana. 

(B1) 20-35 cm. bruno-avermelhado-escuro (5Y13 314); franco; fraca a moderada pequena e média 

blocos subangulares; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos e poucos médios; 

ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso: transiç5o gradual e plana. 

(B2) 35-85 cm, vermelho-amarelado (5Y11 418); franco; moderada pequena e média blocos subangu-

lares; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos e poucos médios; ligeiramente duro, 

muito friável, plástico e pegajoso; transiç3o clara e plana. 	 - 

(B3) 85-1 05 cm, vermelho-amarelado (5YR 418); franco; fraca a moderada muito pequena e pequena 

blocos subangulares; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos e poucos médios; 

ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transiçffo clara e plana. 

C 	lO5cm+. 

Raízes - Muitas no A, comuns no (B 1 ) e (82)  e poucas no (8 3 ). 

Observação - 19 componente da associaç5o Ce4. 
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PERFIL 62 	
ANALISES FIÍCAS E QUIMICAS 

Amottradelabor.n9 78.2134 a 78.2137 

Horiaoøt. 
Fraç&ec da amostra total 

Compo,,ço granuíontdtsica da 
terra fina Densidade 

Idiaperada com NaOH calgoni Arada 
Grau de gIc,3 

% - d.eperaa 

em água 

% 
% 

Símbolo 
Profundidade Calhau, 

> 20 mm 
Cascalho 
20-2 

Terra 
Areia 
grossa 

Areia 
fina 0,05- 

Argila % AriIa 
floculaçío  

Aparente Real cm mm 
<2 mm 

2-0,20 
mm 

0,20-0,05 
mm 

0,002 
mm 

mm - - 

A 020 0 7 93 28 15 31+ 23 15 35 1,48 

0 1) 20-35 O 3 97 29 15 31 25 i6 36 1,24 

02 ) 35-85 O 3 97 27 15 31 27 21 22 1,15 

(B3 ) 85-105+ O 4 96 28 15 32 25 16 36 1,28 

pHIl 2$+ 
Complexo aortivo 

mE/100g 

Horizonte 
i00AI4 

E ______ 

Agi... KC+ 111 Ca" Mg 
+ 

K 
+ 

N 
Valor 5 

Al4 ' H 
Valor T > S 4  AI444  

Q. (somaI aoma) 

A 6,2 5,5 9,3 1,7 

- 

0,27 0,07 11,3 O 1,8 13,1 86 O 1. 
(B) 6,2 5,0 8,9 2,1 0,16 0,08 11,2 O 2,3 13,5 83 O 

(Bz) 6,2 4,7 '°7 10,4 0 1,9 12,3 85 O 
(83 ) 6,0 4,7 8,0 2,8 0,12 0,08 11,0 O 1,4 12, 1+ 89 O 

Ataqu, por 11 2504 	d = 1,47 

Horizonte 
c 

iorgánical 
11 c $0 sio AI01 F.203 

um. - O - 
- A0 

IKi) 
R203 
(Kr) 

SiO Al 203  Fa 203  'rio2 
1'20 MnO 

'-a 

A 1,55 0,19 8 11,5 8,2 5,5 0,37 2,38 1,67 2,34 

( 6 1) 1,02 0,12 9 13,1 9,3 5,0 0,41 2,39 1,78 2,91 

( 8 2) 0,56 0,08 7 14,1 10,0 5,7 0,41+ 2,40 1,76 2,75 
(B 3 ) 0,41 0,08 5 14,8 10,3 5,8 0,42 2,1+4 1,80 2,78 

+ 
Pasta saturada S4iagoICjexja lextrato 151 Constantes lsídricaa 

Horizonte 
' 

extrato 
mmhoa/crn 

Água Ci"  
% 

 - 
Mg"" i 	K 	Na" 1 NCO5 

cor Cl - so4= Umid,d. Umidade 

ll3atm 

- 

l5atm 
diipon(veí 

A5ua - Equiva- 

lente de 
25°C _______ mE/lOOgdeT.F. máxima umidade - $ 

A 1 17,0 9,5 19 
(Bi) 1 16,6 10,3 19 

1 14,4 9,1 16 
(6 3 ) 1 13,8 8,1+ 17 

RIlaçSo t,xturel: Mddla da, % da argila noS (excluaiee °- 
 

Mddia da, % da argila tio A 



PERFIL 63— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 60 MG (Zona do Alto Médio So Francisco). 

Data - 23105178. 

Classificaçâo - CAMBISSOLO EUTRÕ FICO Tb A moderado textura argilosa fase floresta/caatiflga 

relevo plano substrato calc,ft!o. 
Localização - Lado esquerdo da estrada Itacarambi-Manga, distante 15,0 km da primeira. Município 

de Itacarambi. 

Situação e declividade - Superfície aplainada, com 2% de declividade. 

Formação geol6gica e litologia - Pré.cambriano A. Grupo Bambu(. Calcário, 

Material originário - Produto da alteraço do calcário com possível influência de material retrabalha-

do de cobertura. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 450 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. - 

Vegetaço local - Transição florestafcaatinga. 

Vegetação primária - Transição florestafcaatinga e caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Área bastante utilizada (cerca de 50%), especialmente com pastagens de capins guiné e 

napier, além de culturas de milho, feijffo, mandioca, algodão e mamona. 

A 1 	0-15 cm, bruno-escuro (7,5YR 413, úmido) e bruno-amarelado-escuro (1OYR 414,5 seco); argi 

la; fraca a moderada pequena e média blocos angulares e subangulares; duro, friável, plástico 

e muito oenaioso. 

(131) .15-40 cm. vermelhoamareIado (6YR 416, úmido) e vermelho-amarelado (6YR 516, seco);argi-

la; fraca amoderada pequena e média blocos angulares e subangulares; duro, friável, plástico 

e pegajoSo. 

(132) 40-80 cm, vermelho-amarelado (6YR 516. úmido) e bruno-forte (6.5Y13 516. seco); argila; plás-

tico e pegajoso. 

Raízes - Muitas no A 1 , comuns no (B 1 } e poucas no (B 2 ). 

Observaç6es: 1) O horizonte 13 2 ) foi coletado com trado holandês; 

2) Aparente cerosidade comum e fraca no 

3) Encostas com afloramentos de calcário ruiniformes na área de ocorrência do solo; 

4) 29 componente da associaçâb PE3 
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PERFIL 63 	
ANÁLISES FIICAS E QUI).tICAS 

AmotredeIabor.r 0  78.0929 a 78.0931 

Freç&x da amo,tta total 
Compoiiçlo granulométrici de 

terra fina Deneidade 
Horizonte 

4diiperffo com NaOH calgoni Arçila Gr %Silte 
g10m3 8 

- - I!1P'$$ 

em áçue 
floculaçio - - aR 

Te.e 
Arçi, A,Iie Silt• 

Arçila 
% Aigila 

 

Sfmbolø 
Profundidade 

cm 

Calhaui 
>20 mm 

Cucelho 
20-2 mm 

fina 
9roxxa 
2-0.20 

fina 
0.20-0.05 

os- 
0002 

<0.2 Aparenta Real 

2mm 
mm mm mm 

mm 

A 1  0-15 O O 100 lO 25 29 36 23 36 0,81 

(a i ) 15-40 0 O 100 9 21 24 46 31 33 0,52 

02) 40-80 O o 100 8 19 23 50 35 30 0,146 

pH 11.2.51 
Complexo ;amtiva 

mEIlOOg 1 > 

HorlzontC - 
0 44  

E 
a 

S+ Al 

Açua KCI IR c Mç K+ 
Na 

Al H liomna) 

AI  
.5,9 4,8 6,3 	1,2 0,14 0,03 7,7 O 4,2 11,9 65 O 2 

(5) 5,7 4,4 5,9 	0,9 0,08 0,03 6,9 0,2 3,5 10,6 65 3 2 

( 62) 5,7 4,1* 6,2 	0,9 0,06 0,04 7,2 0,2 2,2 9,6 75 3 14 

- Aletius por 14950, 	d = 1,47 -8 

l'l 
5i0 2  SiO3 AI o F,203 

Horizonte orgânico) liuri 
-- ----- - 

SiO 3  A1 30 3  F, 3 0 3  TiO
2 

 P2 O MnO 

AI  1,36 0,12 11 12,2 10,1 14,6 0,34 2,05 1,59 3,1* 1+ 

0,66 0,12 6 16,1 13,6 4,9 0,1*2 2,01 1,614 4,36 

0,31 0,07 I 18,6 14,4 6,5 0,147 2,20 1,71 3,48 

Pexi. titutade Sait tolúvei, iext,ato 1:5) 
Conetantua h(dricu 

NorizontC 
8 
Z 

C.E.do 
extrato A2e , Ca4  Mi' 	

l(+ 	Na' dul 
 

. 	- so4 Umidade Umidade 

spon mmhogjcm 
25°C m/100ç d.T.F. 	T 

CO 
3 1/3atm l5etm 

umidade 

A 1  <1 . . 18 

<1 18 

( 62) <1 19 

Mddla da, % de erçila no B (excluelve 53) - 
ReIaçIotexWral - 	 --- 1,3 

Mâdie d % de argilu no A 



PERFIL 64— DESCRiÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 16 MG (Zona de Montes Claros). 

Data— 17110177. 

Classificação - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb A moderado textura argilosa fase floresta/caatinga 

relevo ondulado subst rato siltito. 
Localização - Lado direito da estrada que liga a BR-365 a Claros dos Poçôes, a 6,0 krn da BR-365 

Munic(pio de Claros dos Poçôes. 

Situação e declividade - Terço superior da encosta, com 8 a 15% de declividade. 

Formação geolõgica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Siltito. 

Material originário - Produto da alteração do siltito, com influência de calcário e ardósia. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 640 metros. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

• Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira a moderada. 

Vegetação local - Transição floresta/caatinga. 

Vegetação primária - Transição floresta/caatinga e cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

A 1 	0-16 cm. preto (1OYR 311. úmido) e bruno.claro-acinzentado (laVA 613, seco); franco argilo- 

siltoso; fraca muito pequena e pequena blocos subangulares e angulares; muitos poros peque-

nos e poucos médios e grandes; muito duro, firme, plástico e pegajoso; transição gradual e 

plana. 

A 3 	16-31 cm, bruno-escuro (laVA 313, úmido) e bruno-amarelado.claro (IOVR 614, seco); franco 

argilo-siltoso; fraca muito pequena a pequena blocos subangulares e angulares; muitos poros 

pequenos e poucos médios e grandes; muito duro, firme, plástico e pegajoso; transição clara 

e plana. 

(B1) 31-64 cm. bruno-forte (7,5YR 516); franco argilo-siltoso; fraca a moderada pequena a média 

blocos subangulares e angulares; poucos poros muito pequenos; muito duro, friável, plástico 

e pegajoso; transição gradual e plana. 

(B2) 64-85 cm,vern,elho-amarelado (5YR 518);argila siltosa; fraca a moderada pequena a média blo-

cos subangulares e angulares; poucos poros muito pequenos; muito duro, friável, plástico e 

pegajoso; transição gradual e plana. 

C 	85.110 cm+, argila siltosa. 

Rafzes - Muitas no A 5 , comuns no A 3  e poucas nos demais. 

Observação - 3? componente da associação Rei. 
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ANALISES FIICAS E GUI1IUCAS 
PERFIL 64 

Amostradelabor.n9 77.247 14 a 77.2478 

Horizont. 
Fraç6.a da ary~tra tol& 

ompoaiçio granulomdtrici da 
teffa flua Dansidad, 

Idisprso com NaOH calgon) Argili Grau de %SiIIS 
OICM3 

- floculaç,10 x 
Areia 

-  - 

a rmIo 
Profurdidada 

cm 

Calhaus 
>20 mm 

C4,Ih0 
20-2 mm 

Terra 
fina 

2-0.70 
fina 

0,20-0,05 
mm 

Sdt, 
0,05- 
0.002 
mui 

Arf iii 
<0,002 

am*9ua 

" 

- 

%Argda 

- 
Aareute 

- 
RaI 

- 

a 

- 

A 1  016 O 1 99 6 14 51 39 26 33 1,31 

A3  16-31 O 2 98 lO 3 48 39 27 31 1,23 

(B 1 ) 31-64 O 2 98 9 3 49 39 33 15 1,26 

(82) 64-85 O 2 98 9 3 42 46 38 17 0,91 

c 85-110+ O 1 99 5 2 45 48 36 25 0,94 

pH 112.51 
Complexo ao.iiuo 

mE/lOOg >1 
Horizonte 

100Al 

Aua KCI1N ++ M. 
+ 

K 

-- 

+ 
Na 

ValorS 
AI 

• VaIorT 
+ Al4  . 

A 1 . 5,6 4,8 8,3 3,4 0,85 0,21 12,8 O 5,1 17,9 72 O 4 

A3  5,8 4,7 6,2 2,4 0,63 0,10 9,4 O 3,3 12,7 74 O 2 

0) 5,8 4,5 3,6 1,9 0,53 0,06 6,1 0,2 2,1 8,4 73 3 2 

(82) 5,6 4,1 2,9 1,5 0,41 0,09 14,9 0,5 1,4 6,8 72 9 1 

C 5,4 14,2 2,6 1,7 0,35 0,05 '4,7 0,4 1,11 6,5 72 8 1 

Ataque por fISO4 	d = 1,47 

N C 
- - 

510 2  5103 Al203 F,30, 
Horizonte orinIcoI 

ç 
livre -O 

1 - - 

Si0 2  Al 203  F. 20 3  TiO 3  l'30 5  MnO 
(fOI (Kr) u 

o 
ai 

A 1  2,74 0,214 II 16,2 10,9 5,3  0,20 2,53 1,92  5,23 

A3  1,68 0,17 10 17,1 11,6 6,7 0,24 2,51 1,83 2,71 

0,714 0,13 6 17,4 12,9 7,1 0,23 2,29 1,70 2,85 

0,51 0,10 5 19,9 14,6 6,5 0,25 2,32 1,81 3,52 

C 0,314 0,10 3 23,3 17,8 9,5 0,25 2,32 1,66 2,94 

Pauti saturada Sai, ,oIúv.i, (extrato 1:5) Couuta,ite, hl'dr.ca, 

8J 
Horíint,  

estrato Anua Ca*+
[ 	K 	 + LI 

Au. 

ditPoq(vsI 

Equ'iva- 

lenteda  m mho,/cm % 	 ______ 
mE/IOOUdIT.F. 	

__ CO 3= - 113.tm 15.tm 
m&xima umidade 

A 1  1 . 25,8 16,9 29 
A3  1 25,6 15,4 25 
(B 1 ) 1 23,1 13,9 22 

1 22,6 15,8 23 

C 1 ' 27,3 17,2 27 

Médi. d %de pr9iI, no R ).xcludve 	1 .1 fleI.çoT,*tursJ: - 
Mêdjs dai % di argila no A 



PERFIL 65— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERITSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

NCimero de campo - Amostra extra 4 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 22105176. 
Classificação - CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb A moderado textura média fase floresta/caatinga 

relevo plano subs trato calcário 
LocaIizaço - Lado direito da estrada que liga o rio Verde Grande (passando pela Fazenda Boca da 

Caatinga) a Gado Bravo, a 14 km do rio Verde Grande. Munic(pio de Espinosa. 

Situação e declividade - Parte plana de suave elevação, com declividade de O a 3%. 

Formaçao geolôgica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Calcário. 

Material originário 	Produto da decomposiçáo do calcário, com poss(vel inf!uência de cobertura de 

material retrabalhado. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 400 metros. 
Drenagem - Moderadamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 
Vegetaçio local - Transição florestafcaatinga com ocorrência de aroeira, baraúna, angico e barriguda. 

Vegetação primária - Transição florestafcaatinga. 

Uso atual - Pastagem com capim-coloniio. 

A 	0-30 cm. bruno-forte (7.5YR 516); franco arenoso; fraca pequena granular e grão simples; ligei- 

ramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

(B1) 30-50 cm, vermelho-amarelado (5YR 516); franco arenoso: fraca pequena blocos subangulares; 

duro, friável, plástico e pegajoso, 

(B2) 50-80 cm, vermelho-amarelado (5YR 518); franco argilo-arenoso; fraca pequena a média blocos 

subangulares; duro, friável, plástico e pegajoso. 

Raizes - Muitas no A. comuns no (B 5 ) e poucas no (B 2 ). 

Observação - Unidade de mapeamento Cel. 
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PERFiL 65 - ANÁLISE MINERALÓGICA 

	

A 	Areia grossa - 99% de quartzo, grãos bem arredondados na maioria, arredondados esubarre 

dondados, superfícies regulares, incolores e amarelados, brilhantes, um ou outro com pon-

tos manganosos; % de concreções ferruginosas, ferro-argilosas e ferronianganosas, com 

incluso de.grã'os de quartzo, subarredondados e arredondados; traços de carvão e detritos. 

Areia fina - 99% de quartzo, grâos bem arredondados na maioria, arredondados e subarredon-

dados, superfícies regulares, incolores e amarelados, brilhantes, um ou outro com pontos 

manganosos; 1% de concreçôes ferruginosas, ferro-argilcsas e ferron'ianganosas; traços de 

tu rmal ina, grffos idiornorfos e subarredondados, anfibólio, horn bienda, ii menita, grâ'os 

su barredon dados, carvgo e detritos. 

(B) Areia grossa - 99% de quartzo, gr3os angulosos, subangulosos, subarredondados, arredondados 

e bem arredondados, superfícies regulares e irregulares, incolores e amarelados, brilhantes, 

um ou outro com pontos manganosos; % de concreçôes ferruginosas, ferro-argilosas e 

ferromanganosas, algumas com inclus6es de quartzo; traços de anfibólio, hornblenda, detri-

tos e carvo. - 
Areia fina - 99% de quartzo, gr5os subarredondados, arredondados e bem arredondados, super-

fícies regulares e irregulares, incolores e amarelados, uni ou outro com pontos manganosos; 

1% de carvãb e detritos; traços de turmalina, grãos idiomorfos, bem arredondados e arredon-

dados, zirc5o, grãos idiomorfos amarelados, ilmenita, grâos subarredondados e arredonda-

dos, negros e brilhantes, concreç6es ferruginosas, ferro-argilosas e ferromanganosas, algumas 

com inclusões de gr'os de quartzo. 

(B 2 ) Areia grossa - 99% de quartzo, grãos subangulosos, subarredondados, arredondados e bem arre-

dondados, superfícies regulares e irregulares, incolores e amarelados, brilhantes, um ou outro 

com pontos rnanganosos; 1% de concreções ferruginosas, ferro-argilosas e ferromanganosas, 

com inclusões de grãos de quartzo; traços de feldspato alcalino, mica biotita intemperizada, 

	

• 	turmalina, grãos idiomorfos, ilmenita, carvo e detritos. 

Areia fina - 98% de quartzo, gros subangulosos, subarredondados, arredondados e bem arre-

dondados, superfícies regulares e irregulares, incolores e amarelados; 1% de ilroenita, grgos 

subarredondados e arredondados, negros e brilhantes e turmalina, grãos idiomorfos e subarre-

dondados; 1% de concreções ferruginosas, ferro-argilosas e manganosas; traços de titanita, 

zirco e detritos. 
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PERFIL 65 	
ANALISES FlICAS E QUI).iICAS 

Amc,trcJeIabor.qt9 76.433 a 76.435 
Compoiiçlo grar,uIomtric. da 

HOrizonte 
Fraç&ea cia amonoa total 

% 
tarrl fina 	 - 

tdiiparso com NaOH calgon) Argil, 
Grau de . 

Diniid4di 

m 1 
% - diipsree 

égua em 
IloculaçSt, - 

Areia Ar.ia Silti 

scmi,oio 
em 

T 

<L 005 

. 

<002 
 

% Argila M  
mm 

A 0-30 O x 100 22 50 14 14 11 21 	. 1,00 

() 30-50 O x 100 21 45 15 19 16 16. 0,79 

(82 ) 50-80 O - 	x 100 20 43 12 25 19 24 0,48 

pU125i 
Completco tOrtivo - 	- 

mE/100g >1 
4orizonta-- - - 

. 100Al4  
E 

Água KCI 1N Ca'4  Mg"' 

• 

K Na* 
1 	5 

:ca AI 444  I1 
VI 	T S4AI

4+4  n 
> 

A 6,8 6,0 3,9 0,5 0,14 0,02 4,6 O 0,5 5,1 90 O 3 

0 1 ) 5,6 4,8 3,0 1,7 0,14 0,03 4,9 O 1,0 5,9 83. O 

0) 5,4 4,3 3,3 2,2 0,10 0,02 5,6 0,2 0,9 6,7 84 3 

Ataqu, por Ff 3504 	ci = 141 . 

1+ 
. Si01  Si; AI O 

Horizonte 4orgnmco1 
• 

liws 
- 23 

5i0 2  AI 3 0 Fi 2 0 3  TiO2  P20 5  MoO Cr 
Lu 

A 0,82 0,12 7 6,4 3,7 1,4 0,18 0,04 2,91+ 2,37 4,14 

(B) 0,49 0,07 7 7,4 5,2 1,9 0,20 0,04 •- 2,42 1,96 4,29 

(8 2 ) 0,43 0,07 6 9,5 7,1 2,5 0,24 0,04 2,27 1,86 4,45 

Paiti laturada Saií golvmi lextrelo 1:5) Conitante, h (drice, 

- 

Horizonte  
C.E. do 

mm 

- 
Água Ca' 

- 
Mg 	K4 	Na4 Ci- 50 

- 
Umidade 

- 
Umidade 

diI900(vel lente de 

251C mEIlOOgdeT.F. a 113atm 15.tm 
m*xima umidade 

Â <1 11,3 4,1 7,2 

<1 . 11,8 6,4 5,4 

<1 . -- 12,4 6,6 5,8 

Wdia  
Relaço TexwraI 	

dai % da acila no B axcÍuiiva E3) 

Média dii % de .rgIls no A 



PERFIL 66— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 42 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 16108177. 

Classificação - CAM BISSOLO EUTRÓF lCD Tb A moderado textura média fase caatinga hipoxeró fila 
relevo ondulada substrato fina isse. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Espinosa—ltamirirn, distante 5,7 km da primeira. Munic(pio 
de Espinosa. 

Situação e declividade - Terço inferior de encosta, com 8 a 15% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano Indiviso. Gnaisses. 

Material originário - Saprolito de gnaisses escuros, inclusive do tipo ocelar. 

Relevo local - Ondulado, com vertentes convexas e vales abertos. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 520 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Poucos afloramentos de gnaisses. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila arbustiva, com ocorrência de cactáceas (mandacaru e quia-
bento). 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila com porte e densidade variáveis e ocorrência de embaré 
(Cavaniliesia). 

Uso atual - Ocorrências de culturas de algodão e milho. 

A 	0-15 cm, bruno-avermelhado (5YR 414, úmido) e bruno (7,5YR 514, seco); franco argila- 

arenoso;, fraca a moderada pequena e média blocos subangulares; poros comuns muito 

pequenos e pequenos e poucos grandes; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e. 
ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 

A 	15-23 cm, vermelho-amarelado (5YR 416. úmido) e bruno-forte (7,5YR 516, seco); franco argi- 

lo-arenoso; fraca a moderada pequena e média blocos subangulares; poucos poros muito 

pequenos e pequenos, comuns grandes; ligeiramente duro a duro, friável, ligeiramente plásti-

co e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 

(B) 23-50 cm, vermelho-amarelado (5YR 516);franco argila-arenoso, fraca a moderada pequena e 

média blocos subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos e poucos médios e 

grandes; duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 

(B 21 ) 50-105 cm, vermelho-amarelado (SYR 518); franco argilo-arenoso; moderada pequena e média 

blocos subangulares; poros comuns muito pequenos e pequenos, poucos médios e grandes; 

ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

(13 22 ) 105-135 crn+, vermelho-amarelado (5YR 518); franco argilo-arenoso; moderada pequena blocos 

subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos e poucos médios; ligeiramente duro, 
friável, plástico e pegajoso. 

Raízes - Muitas no A 1  e A 3  e poucas nos horizontes subjacentes. 

Observações: 1) O subhorizonte (13 22 ) esboroa-se com facilidade; 
2) 3? componente da associação PE1 2. 
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PERFIL 66— ANÁLISE MINERALÕGICA 

A 1 	Cascalho - 58% de quartzo, gros angúlosose subangulosos, superfície irregular com aderência 
de óxido de ferro, róseos e brancos; 40% de feldspato, gr5os angulosos e subangulosos, 

superfície irregular, amarelados e brancos; 2% de concreções arenoferruginosas. 
Areia grossa - 65% de quartzo, grêos angulosos e subangulosos, superfície irregular com aderên-

cia de óxido de ferro, brancos e róseos; 30% de feldspato, n -ticroclina, grãos angulosos, super 

fície irregular, brilho nacarado, com aderência de óxido de ferro, brancos e róseos; 5% de 

detritos, mica biotita intemperizada e concreç6es ferruginosas e argilosas, ilmenita. 
Areia fina - 94% de quartzo, grãos subangulosos, superfície irregular com aderência de óxido 

de ferro, brancos e róseos, maioria incolores; 5% de feldspato, microclina em maior percen-
tagem e oligoclásio, grâos subangulosos, alguns internperizados, brancos, 1% de biotita, 
magnetita, rutilo e detritos. 

A 3 	Cascalho - 55% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos e su barredon dados, superfície irregu- 
lar com aderência de óxido de ferro, brancos e amarelados; 40% de feldspato, grãos angulo-

sos e subangulosos, superfície irregular com aderência de óxido de ferro, brilho nacarado, 
amarelados e brancos; 5% de concreções ferruginosas; traços de detritos. 

Areia grossa - 78% de quartzo, gr5os angulosos e subangulosos, superfície irregular com aderên-

cia de óxido de ferro, brancos e amarelados; 20% de feldspato, gr5os angulosos, superfície 
irregular, com aderência de óxido de ferro, amarelados e brancos; 2% de magnetita, biotita 

e concreções ferruginosas. 
Areia fina - 88% de quartzo, 9r5os angulosos e subangulosos, brancos, amarelados e incolores; 

10% de feldspato, grilos subangulosos e angulosos, superfície irregular com aderência de 
óxido de ferro, róseos, amarelos e brancos; 2% de niagnetita e concreções argilosas; traços de 

zircilo, rutilo e biotita. 

(131) Cascalho - 50% de quartzo, grilos angulosos e subangulosos, superfície irregular com aderência 
de óxido de ferro, brancos é amarelados; 45% de feldspato, grilos angulosos e subangulosos, 
superfície irregular, brilho nacarado com aderência de óxido de ferro, róseos, amarelados e 
brancos; 5% de concreções ferruginosas. 

Areia grossa - 58% de quartzo, grilos angulosos e subangulosos, superfície irregular com 
aderência de óxido de ferro, amarelados e brancos, 40% de feldspato, grilos angulosos e 
subangulosos, superfície irregular, com brilho nacarado e aderência de óxido de ferro, 

amarelados e brancos; 2% de magnetita, concreções ferruginosas e biotita. 
Areia fina - 88% de quartzo, grilos subangulosos, superfície irregular, amarelados, brancos e 

incolores; 10% de feldspato, grilos angulosos e subangulosos, brancos e amarelados; 2% de 
magnetita e concreções ferruginosas; traços de zircilo, estaurolita, biotita e rutilo. 

(132) Cascalho - 58% de quartzo, grilos angulosos e subangulosos, superfície irregular, com aderência 
de óxido de ferro, brancos, róseos e amarelados; 40% de feldspato, grilos angulosos, subangu-
losos, superfície irregular, brilho nacarado, com aderência de óxido de ferro, róseos, amare-

lados e brancos; 2% de biotita e concreçôes ferruginosas. 
Areia grossa - 75% de quartzo, grõos angulosos e subangulosos, superfície irregular com aderên-

cia de óxido de ferro, róseos, amarelados e brancos; 20% de feldspato, grãos angulosos e 

subangulosos, superfície irregular, brilho nacarado; com aderência de óxido de ferro, aniare-
lados e róseos; 5% de magnetita, concreçôes ferruginosas e argilosas; traços de turmatina e 

zircã'o. 
Areia fina - 89% de quartzo, grilos angulosos, superfície irregular, com aderência de óxido de 

ferro, brancos, amareladas e incolores; 10% de feldspato, grilos angulosos, superfície irregu- 
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lar, brilho nacarado, brancos e amarelados; 1% de biotita, magnetita e concreçôes ferrugino-
sas traços de zirco e turmalina. 

tB22 ) Cascalho - 65% de quartzo, gr5os angulosos e subangulosos. superfície irregular, com aderência 

de óxido de ferro, brancos e amarelados; 30% de feldspato, gros angulosos e subangulosos, 

superfície nacarada, irregular, com aderência de óxido de ferro, brancos, róseos e amarela-

dos; 5% de concreçôes ferruginosas. 

Areia grossa - 63% de quartzo, grãos subangulosos, superfície irregular, com aderência de óxido 

de ferro, brancos e amarelados; 35% de feldspato, grãos angulosos e subangulosos, superfície 

irregular, brilho nacarado, com aderência de óxido de ferro; 2% de concreções ferruginosas. 

Areia fina - 89% de quartzo gros angulosos e subangulosos, superfície irregular, com aderên 

cia de óxido de ferro, amarelos, brancos e róseos; 10% de feldspato, gr5os angulosos e súban-

gulosos, superf(cie irregular, brilho nacarado, com aderência de óxido de ferro, amarelos, 

róseos e brancos; 1% de rnagnetita e concreçôes ferruginosas; traços de zirco e biotita. 
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PERFIL 66 	
ANÁLISES FIICAS E QUIMICAS 

Amogtradelabor.n9 77.1683 a 77.1687 

Horizonte 
Fr.ç5a, da amolara total 

Compouiç5o granuIomélricl da 
terra fina Danhidadi 

91cm 3  - (d iaperiO com NaOH calgon) Argila Cria de %SIIt. % 
água 

% 

em % % Argila 
 

dilparla 
 

 

Simbolo 
Profundidade C.IMu, Caicalho Tarra 

fina 

Are~a 
grama 

Areia 
fína 

Liiia 
0,05 

Argila 
<0,002 Aparente Rxl 

cm > 20 mm 20-2 m m <2 mm 
2-0,20 

mm 
020-0,05 

mm 
0,002 
mm 

mm 
- 

Ai 0-15 0 5 95 32 24 21 23 16 30 0,91 

A3  15-23 0 3 97 31 22 21 26 19 27 0,81 

(e 1 ) 23-50 ø 3 97 28. 21 21 30 14 53 0,70 

(821) 50-105 O 3 97 25 21 22 32 2 94 0,69 

(822) 105-135 O 5 95 28 21 20 31 O 100 0,65 

pH 112,51 	
' Complexo loitivo 

mE/100g 1 100AI 
Horizonte - 

++  4+ + 

- 

Valor 5 Valor T > , StAI' "  
2 

a. Água l(CI 1111 Cx Mg K Na Ceomal AI H - 

A 1  6,5 5,3 3,0 0,7 0,56 002 4,3 O 1,9 6,2 69 o 6 

A3  6,1 5,0 2,4 0,6 0,36 0,02 3,11 0,10 1,8 5,3 64 3 2 

(e1) 6,0 4,8 1,9 0,6 0,29 0,01 2,8 0,10 1,6 11,5 62 3 2 

(821) 5,6 11,6 1,3 0,5 0,30 0,01 2,1 0,10 1,5 3,7 57 5 3 

(822) 5,6 4,7 1,3 0,7 0,34 0,01 2,4 0,10 1,2 3,7 65 Li 2 

Ataque por H 2 SO 4 	d = 1.41 

c 
p.j C 

" Si0 2  SiO AIO F.
i 2

0 3  -, 
Horizonte (orgánicol 

% 
% A1 1 03  R Fl20 

lxtC - O 
- 

N 

Si0" Al 203  F. 30 TiO 2  P2O MnO  
(Kil CKrl • 5  

Lu 

A 1  0,81 0,11 7 9,5 7,6 2,8 0,77 2,13 1,72 4,26 

A3  0,57 0,09 6 11,0 8,6 3,2 0,82 2,17 1,76 4,22 

(B) 0,32 0,07 5 12,9 10,4 3,7 0,80 2,11 1,72 '+,LiI 

(B 21 ) 0,15 0,05 3 14,0 11,2 3,8 0,82 2,13 1,75 4,63 

(1322  0,13 0,04 3 13,4 10,5 3,8 0,83 2,17 1,76 4,34 

+. 
Pula ,aturada Saia aolúveit l exlreto 155 

Constante, hídncal 

Horizonte g C.. do - 
+ Fico - Umidade 

Água Equiva- 
extratO Atua Ca Mg" 	K" 	Na - so4= Umidida dispon(vel l,nte de 

- 

mmhcJcm 
25°C 

% 
 E11da m 

COm lI3etm 5aIm 
máxima umidade 

A 1  < 1 13 

A3  <1 14 

(B) <1 13 

021 ) <1 12 

(B22 ) <1 12 

Relação Tuitural 
Média das % de argila no B texcluaive 	- , 3 
Média das % de argila no A 



PERFIL 67 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 146 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 20110178. 

Classificação - CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média fase floresta caducifólia 
de várzea relevo plano substrato sedimentos. 

Localização - Estrada Janaúba—.Novo Oriente, distante 1,1 km de Novo Oriente. Munic(pio de Monte 
Azul. 

Situação e declividade - Área plana de várzea, com O a 3% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Holoceno. Sedimentos. 

Material originário - Sedimentos aluviais do rio Verde Grande. 

Relevo local Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 470 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Não aparente. 

Vegetação local - Floresta caducifólia de vár±ea. 

Vegetação regional - Floresta caducifólia de várzea. 

Uso atual - Pastagens. 

A 	0-15 cm, franco argiIo-aenoso. 

(B) 	50-60 cm, franco argilo-trenoso. 

Observação - 29 componente da associação Ael. 
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PERFIL 67 	
ANALISES F1ICAS E QU1MICAS 

Arnostra de labor. n9 78.2227 e 78.2228 

Fraçe, da amoatra total 
Composiçio gr.tulomdtrica da 

terra tina L)enaidad. 
Hovizoni. 

di,pe.sSo com NaOH calgon) 
- - 

Argila 

luriz 

igus em 

Grau de sEilti - 
gfcm3 

- - 

2 

- 
Terri 

Areia Areia Silie 
Argila % Argili 

Aparente S(mt,olo 
Profufldidade 

cm 

Calhaus 
>2Omm 

Caicelha 
20-2mm 2-0.20 0.70-0.05 

o os- 
0.002 

<0,002 Real 

mm mm mm- 

A 0-15 0 O 100 17 35 25 23 18 22 1,09 

(8) 50-60. O 1 99 13 36 19 32 18 414 0,59 

pli 	2 
Càmplaeo lortivo - 

mEIlOOg > 100AI 

o 
E 

+1-1 + 	1 

Água KCI IN Ca' Mg K Na Al4 H+ 

A 7,14 7,0 8,3 	0,1 0,58 0,05 9,3 O 0,7 10,0 93 0 8 

(6) 5,2 14,0 3,0 	0,5 0,05 0,03 3,6 0,3 1,5 5,14 67 8 <1 

- 
- Ataque por HSO4 	d = 1,47 

C C 
5i0 2  5i02 Au o Fe303 e. 

Horiconte orgânico) 
N vil 

 

% 

- 
- Si0 2  A1 30 3  F.20 3  TiO 2  P1O MoO 

,3 
41r13 cIr  

A 1,31 0,16 8 8,7 6,8 3,0 0,22 - 2,17 1,70 3,55 

(8) 0,20 0,11 2 11,9 9,0 14,0 0,28. 2,25 1,75 3,53 

Pasta ,anurade Sai, iolúvait lexirato 1 SI 	
- Con.tante$ h(driCai 

Horizonte 2 

8 
_ 

CEdo 

C 	Mq 	K 	Na4 
03 

- so4= Umidadi Umidadi 
disponíz. Ien 

mim 
25°C mEIlOOgdeT.F. 4 	3 I3atm ¶5etm 

niaÍm. umidade 

A 1 - - 17 

(B) 1 - 16 

ReleçEo Tixtural -- 
Mâdia dai % de argila no E lexclutiva B3) 

-------------------- - 
Màdia das % di argila no A 



9 - VERTISSOLO 

Compreende solos minerais argilosos ou muito argilosos que apresentam: pronunciadas 

mudanças em volúme decorrentes de mudanças no teor de umidade; fendas profundas em alguma 

época do ano, nas regiões onde há pelo menos algum período seco; evidências de movimentação da 

massa do solo sob forma de superfície de fricç5o ou "slickenside" e/ou microrrelevo tipo gilgai, por 

vezes com agregados estruturais cuneiformes que s5o inclinados em relaçê'o ao prumo do perfil. 
Essas características resultam da grande niovimentaçâb da massa do solo que se contrai e 

fendilha quando seco e se expande quando úmido, tornando-se muito plástico e muito pegajoso, devi-

do ao predomínio de argilas do grupo das esmectitas ou mistura destas com outros tipos de argila-

minerais. 
Sáo solos que apresentam relaç5o molecular Ki elevada devido ao predomínio de argila de 

atividade alta, possuindo altas soma (S) e saturaç5o de bases (V) e com reação que varia de moderada-

mente ácida a moderadamente alcalina, normalmente com ausência de alumínio trocável. 

Na área mapeada, estes solos se apresentam, em grande parte, com horizonte A moderado; 

entretanto, so verificadas muitas áreas onde o horizonte A destes solos apresenta-se com reduzida 

espessura, seja decorrente de erosão predominantemente do tipo laminar moderada a severa, sela da 

própria perda de material deste horizonte pelas fendas de retração dos solos. Quando tais fenômenos 

no se manifestam acentuadamente, constata-se na área estudada uma espessura do horizonte A da 

ordem de 30 a 35 cm e, neste caso pode compreender A 1  e A 3 . A coloraço deste horizonte varia do 

bruno-acinzentado-escuro ao bruno-oliváceo, nos matizes 1OYR a 1,5V, valor 3 a Se croma 2 a 4, 

podendo ou no apresentar mosqueado distinto e comum; a estrutura varia de fraca a moderada em 

blocos e/ou granular. O horizonte C apresenta-se com coloraço em torno de bruno-acinzentada nos 

matizes 2,5V ou 1OYR, com valor 4 ou & e croma de 2 a 6; quando o solo está bem seco a estrutura 

apresenta-se paralelepipédica e cuneiforme e/ou forte em blocos; as superfícies de fricço ("slicken-

sides") so comuns e moderadamente desenvolvidas. 

A distribuição dos Vertissolos na área estudada restringe-se mais à parte do Distrito Agro-

industrial do Ja(ba, ocorrendo em algumas áreas de várzeas de alguns afluentes do Sá'o Francisco. So 

solos desenvolvidos de sedimentos argilosos do Holoceno, e de calcários do Bambuí, sob condições 

de clima Aw de Kppen e 4bTh de Gaussen, com chuvas médias anuais em torno de 900 mm; o relevo 

é plano de várzea e a vegetação é de floresta caducifólia e subcaducifólia de várzea. 

Quanto ao uso agrícola atual, verificam-se que os Vertissolos sá'o aproveitados principalmen-

te para pastagens. Sob o ponto de vista de disponibilidade de nutrientes para as plantas, sáo solos rela-

tivamente férteis, porém sêo carentes de fósforo. No aspecto físico, apresentam problemas quanto ao 

uso de iniplementos agrícolas e à motomecanizaç5o, bem como, restringindo o desenvolvimento do 

sistema radicular da grande maioria das plantas cultivadas, porquanto estes solos, dúrante a época seca, 

ficam duros e fendilhados, provocando a ruptura das raízes. So solos mais apropriados para uso com 

pastagens plantadas. 
Esta classe compreende apenas a fase que sè segue. 

9.1 - VERTISSOLOA moderado. 

fase floresta caducifólia e subcaducifó/ia de várzea e caatinga de várzea relevo plano. 

29 componente da associaç5o Ae4. 
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PERFIL 68— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 30 MG - EPAMIG. 

Data - 16107174. 
Classificação - VERTISSOLO A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxeró fila relevo plano. 

Localização - Estrada Matias Cardoso—Gado Bravo, 1.0 km antes de Lajedinho. Munic(pio de Manga. 

Situação e declividade - Trincheira em parte plana rebaixada do terraço elevado, com O a 1% de decli- 

vidade. 

Formação geológica e litologia - Prá-cambriano A. Grupo Bambu(. Calcário. 

Material originário - Material de natureza argilosa proveniente da decomposição da rocha supracitada. 

Relevo local - Plano, com microrrelevo (gilgai). 

Relevo regional - Plano, com microrrelevo (gilgai). 

Altitude - 440 metros. 

Drenagem - 1 mperfeitamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Não aparente. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerõfila. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - No constatado. 

A 1 	0-6 cm, bruno-escuro (1OYR 313, úmido) e bruno-escuro (10YR 413. seco); argila; moderada 

pequena e grande granular; poros comuns pequenos; ligeiramente duro, friável, plástico e 

pegajoso; transição abrupta e plana. 

A 31  6-18 cm, bruno-oliváceo (1.5V 414, úmido) e bruno-oliváceo (1,5V 414, seco); argila siltosa; 

moderada grande granular e moderada média e grande blocos subangulares; poros comuns 

pequenos; duro, friável, muito plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

A 3 	18-35 cm, bruno-oliváceo (1,5V 413. úmido) e bruno-oliváceo-claro (1,5V 514, seco); argila; 

fraca média e pequena blocos angulares e subangulares; poucos poros pequenos; muito duro, 

friável, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual e irregular. 

C 1 	35.61 cm, bruno-oliváceo-claro (2,5V 516); argila; paralelepipédica; "slickenside" comum e 

moderado; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

C 2 	61-100 cm. bruno-oliváceo-claro (2,5V 516); franco argiloso; fraca a moderada média e grande 

prismática e paralelepipédica; poucos poros; "slickenside" moderado e comum; muito duro, 

firme, muito plástico e muito pegajoso. 

Raizes - Comuns, finas e médias nos horizontes A 1  e A 31 ; poucas, finas e médias no A 32  e raras 

no C 1 . 

Observaç6es: 1) Presença de microrrelevo gilgai; 

2) Presença de crotovinas grandes no C 1 , médias no A 32  e pequenas e poucas no A 3  

3) Fendas de 2 a 4 cm, principalmente na parte inferior do perfil; 

4) Concreç6es ferromanganosas poucas e pequenas nos horizontes A 31  e A 32 , muitas 

nos horizontes C 1  e C2 ; 

5) Presença de árvores com inclinação pronunciada; 

6) l nclusão na área da associação Ce2. 
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ANÁLISES FÍÍCAS E QUI1MCAS 
PERF1L 68 

Amogtradelgbor.n9 114.117 a 14.121 

Hadoi. 
Fraçõaa da amoacra *otal 

Cømpouço granulom4trica da 
te"& frna D*acla 

di,perto com Iia014 calgon) Argila 

Sfl água 

Grau cio 

IOCuIiÇS 

5/cm3 - 

Simbolo 
Profundidade Ciihiug 

>20 
C.walho 
20-2 mm 

Terra 
fina 

Arsie Ar•ui 
fina 

S,It. 
O 05- 

ila 
<0002 

% Argila 
- Aparenta Fleal 

mm 2-0.20 
mm 

0,20-0,05 
,nn, 

O0O2
mm-- mm 

0-6 O O 100 5 14 39 142 15 64 	. 0,93 1,14 2,40 53 

A31  6-18 o O 100 4 114 141 41 20 51 1,00 1,42 2,41 41 

A 32  18-35 0 O 100 5 16 36 43 21 51 0,814 1,54 2,43 37 

35-61 0 o 100 8 16 31+ 42 22 48 0,81 1,143 2,57 44 

C2  61-100 O 10 90 li 15 35 39 25 36 0,91 1,143 2,56 1414 

pHIl;2,5l 	. Complexo gortivo . 	 .  
mE/lOOg 

- 

1 
- 

Hor,gontl 9 

> 

100 A+ E 
. 	a - ------- 

4" 
S 1-AI 

Ãgua KC+ IN C."  Mg K' Na* laioir 
is  A+ 4  ii 

A 1  6,5 5,8 29,7 1,1 0,21 0,19 31,2 O 3,8 35,0 89 O 2 

A 31  6,3 5,2 26,9 1,0 0,12 0,114 28,2 0 4,2 32,4 87 O 1 

A32  6,4 5,3 25,7 0,7 0,08 0,13 26,6 O 3,0 29,6 90 O 1 

C 1  6,4 5,3 25,2 0,6 0,05 0,12 26,0 O 2,5 28,5 91 O 1 

C 2  7,0 6,2 25,5 0,5 0,03 0,18 26,2 O 1,0 27,2 96 O 1 

Ataqu.porH 2SO4 	d = 1,41 . 

N c . 	. 	 . 5+0 3  SiO3 Af o 
Horizonte lorgânicol , Ali -- 

SiO 3  Al 203  F. 20 3  TiO 2  
P 3 O MnO OF 

LU 

A 1  3,91 0,33 12 18,3 12,8 78 0.62 0,07 - 2,43 1,75 2,58 - 0,80 

A31  3,50 0,25 14 20,7 14,4 8,2 0,62 0,07 . 	- 2,414 1,79  2,76 - 0,60 

A32  1,67 0,16 lO 20,3 14,0 8,2 0,68 0,04. - 2,47 1,79 2,68 - 0,27 

C 1  0,68 0,08 9  21,5 14,7 9,3 0,66 0,02 . 	- 2,49 1,77 2,48 - 0,27 

C 2  0,25 0,04 6 22,0 •14,6 10,5 0,63 0,01 - 2,56 1,76 2,18 0,55 

Peata gaturada Seja tolúvai, la,,trato 1:51 Conatentas h(dricaa 
4. . . 	. 

Horizonti 
8 
Z ______  

C.E.d 

miZ,.Zm 
Aa Ci" 

. 
K' 	1 Cl - 50dm Umidade 

- 
Umidade 

diion(val Ie.de 

25°C mE/lOOgd.T.F. a 	3 1/3.00 15.tm 
máxima umidade 

A 1  1 0,8 - - 20 - 35 

A31  <1 0,2 - - 19 - 32 

A32  <1 0,2 - . - 18 - 31 

<1 0,2 - -. 17 - 29 

C 2  1 0,6 - . - 17 - 28 

RelaçoTaaturaI: 
Mádia das % di argila no B 1*xclueiv.B31 - 
----- -- 

Médi* das % da argila no A 



10— LATERITA HIDROMÕRFICA 

Compreende solos imperfeitamente a mal drenados, que usualmente apresentam horizonte A 

seguido diretamente de "plinthite" que pode constituir um B textural (normalmente) ou não. ou C, 

podendo ter um A 2  sobrejacente ao B textural (Btp1). Tem-se admitido também, dentro desta classe, 

solos que apresentam um horizonte B pouco espesso e sem "plinthite" bem evidenciado, entre os hori-

zontes A eEsses horizontes com "plinthite" (B 5p1  e C 1 ) possuem coloração variegada ou mos-

queados abundantes, tendo predomínio de cores avermelhadas e acinzentadas. O horizonte C apre-

senta maior desenvolvimento do "plinthite" em relação ao 

Estes solos se encontram geralmente situados em áreas baixas, com lençol freático alto e 

sujeitos a periódicos alagamentos, porém, com menos freqüência, têm sido também constatados em 

elevações com relevo suave ondulado e em terços inferiores de encostas. A maioria destes solos tem 

argila de atividade baixa, com predomínio de argilas cauliníticas, bem providos em óxidos e hidróxi-

dos; poucos s5o os solos com argila de atividade alta. Possuem reação que varia desde fortemente ácida 

até praticamente neutra, podem ser distróficos ou eutróficos e têm fertilidade natural baixa ou, por 

vezes, média. 

Na área estudada estes solos ocorrem com textura média no horizonte A e argilosa no 

Nos solos estudados ocorre horizonte B1t  sem evidenciar ainda "plinthite", aparecendo este somente 

a partir do B 2t  (B21). O horizonte B21  tem coloração bruno muito claro-acinzentada, matiz 

10YR, valor 7 e croma 3, apresentando-se com mosqueado abundante e proeminente, de cor vermelho-

escura e com estrutura moderadamente desenvolvida em blocos. S5o solos com argila de atividade 

baixa e rnoderadamente ácidos. 

So desenvolvidos de sedimentos do Holoceno em áreas rebaixadas de várzea sob influência 

dos rios, estando em relevo plano, sob condições de clima Aw de Kppen e 4bTh de Gaussen, onde as 

precipitações pluviométricas médias anuais sêo da ordem de 1,000 mm, e sob formações vegetais 

complexas, com espécies de floresta, caatinga e cerrado. : 

Embora possuam principalmente condições físicas desfavoráveis, estes solos so atualmente 

aproveitados com algumas pastagens plantadas, especialmente com os capins guiné e colonio; obser-

vou-se também alguma pecuária realizada de modo extensivo, com utilização da vegetaç5o natural das 

várzeas. : 

S5o solos bastante suscept(veis á eros5o, com horizonte B1  muito corripactadoe com tP 
baixa permeabilidade, que interfere muito na penetração de raízes. Para o seu uso racional com agricul-

tura, estes solos necessitam principalmente de drenagem, adubaç5o e calagem, como também de algu-

mas práticas conservacionistas e irrigaço no período seco Nas condições atuais, sffo mais adequados 

para o uso com pastagens plantadas, o que aliás já vem sendo feito. A cultura de arroz pode ser experi-

mentada nestes solos. 

- No presente levantamento, esta classe de solos compreende apenas a fase que se segue. 

10.1 - LATERITA HIDROMÓRFICAEUTRÓFICA Tb eTa com B textural A moderado textura 

média/argilosa. 

fase floresta caducifólia e floresta/cerrado de várzea relevo plano. 

30 componente da associaço PE15 
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11 - GLEY POUCO HÚMICO 

Compreende solos hidromórficos, mal drenados, formados em terrenos baixos sujeitos a 

periódicas alagamentos (fig. 67), e que possuem características morfológicas resultantes principalmen-

te da influência do excesso de umidade permanente ou temporário, em decorrência do lençol freático 

elevado ou à superfície, durante um longo período do ano. Sob estas condições fornam-se solos carac-

terizados por apresentar um horizonte subsuperficial de coIoraço acinzentada ou cinzenta (horizonte 

"gtey"), em virtude da reduçâó do ferro que se processa em meio anaeróbio devido ao encharcamento 

do soto. Neste horizonte "gley" aparecem normalmente mosqueados de cores amareladas a avermelha-

das, face à influência da oscilaçã'o do lençol freático, ocasionando a oxidaç5o do ferro em alguns luga-

res da matriz do solo. Além do horizonte "gley", forma-se um horizonte superficial cinzento-muito 

escuro ou mesmo preto, que é o resultado da acumulaço de matéria orgánica proveniente da decom-

posição dos resíduos vegetais. 

Na área mapeada esta classe de solo apresenta-se predominantemente com textura argilosa, 

muito argilosa e média, muitas vezes compreendendo solos onde as classes texturais no puderam ser 

discriminadas devido à grande heterogeneidade do material sedimentar: So solos poucos profundos, 

mal drenados, tendo seqüência de horizontes A e C g  

O horizonte A, orgánico-mineral (fig. 66), possui espessura que varia de lOa 30 cm, cobra-

çâo acinzentada muito escura e preta, estrutura moderada a forte granular; a transiç5o para o horizonte 

"gley" Cg  é normalmente abrupta ou clara, com topografia plana. O horizonte C 9  apresenta-se com 

descontinuidade litológica desde a sua parte superior, compreendendo C 19 , C29. C39  ..... possui 

coloração acinzentada normalmente com mosqueados abundantes avermelhados, amarelo-avermelha-

dos ou bruno-forte, ou coloraçâo variegada com as referidas cores; este horizonte pode apresentar, 

quando seco, estrutura prismática composta de blocos angulares e subangulares, porém é mais comum 

encontrar-se com aspecto de estrutura maciça devido ao excesso de umidade durante grande parte 

do ano. 

Na área mapeada esta àlasse compreende solos Álicos e Distróficos, diferenciando-se entre si 

essencialmente pela saturaço com alumínio trocável, sendo todos com argila de atividade baixa (Tb). 

Ocorrem nas várzeas úmidas e nas "veredas" dos principais afluentes situados na margem esquerda do 

rio So Francisco; so desenvolvidos de sedimentos de natureza e granulometria variadas, referidas ao 

Holoceno; clima Aw de Kpen e 4bTh e 4cTh de Gaussen, com precipitações pluviométricas médias 

anuais da ordem de 1.000 a 1.300 mm; relevo plano de várzea (fig. 67) ou de "vereda" e vegetaço de 

floresta perenifólia de várzea com buriti (fig. 38), campo de várzea (fig. 67) e formações complexas 

de várzea. 

Quanto ao uso agrícola, verifica-se que algumas áreas destes solos so utilizadas principal-

mente com pastagens (fig. 67), em grande parte nativas; foram observadas também algumas culturas 

de subsistência. A principal limitaçffo ao uso agrícola destes solos decorre do excesso d'água, com 

lençol freático próximo ou à superfície, que prejudica sensivelmente o desenvolvimento das raízes 

da quase totalidade das espécies àgricultáveis. O arroz, as culturas de hortas em camalhões e algumas 

pastagens, constituem as poucas culturas que podem ainda ser cultivadas nas condições atuais. O apro-

veitamento racional destes solos requer drenagem a fim de manter o lençol freático em nível adequado 

para no impedir o desenvolvimento normal das culturas. Além da drenagem, necessitam também de 

adubação e calagem. 
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Neste levantamento de solos, esta classe ficou subdividida como segue. 

11.1 - GLEY POUCO HÚMICO ÁLICO Tb textura média. 

fase campo de várzea e floresta perenifdlla de várzea com buriti relevo plano. 

29 componente da associaç'o HGPa. 

11.2 - O LEV POUCO HÚMICO A LICO Tb textura indiscriminada. 

fase campo de várzea e floresta perenifólia de várzea com buriti relevo plano. 

Faz parte do Grupamento Indiscriminado que constitui o 39 componente da associação 

A0a2. 

11.3 - GLEY POUCO HÚMICO INUISCRIMINADO. 

fase campo de várzea e floresta de várzea relevo plano. 

Faz parte do Grupamento Indiscriminado que constitui o 39 componente da associaçâb Ae2. 

PERFIL 69 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - Amostra extra 31 MG (Zona do Alto So Francisco). 

Data - 25108177. 

Classificação - GLEV POUCO HÚMICO ÁLICa Tb A moderado textura muito argilosa fase floresta 

caducifólia de várzea relevo plano. 
Localização - Baixada do rio So Francisco, na Fazenda Viveiro (UNIAGRO), a 16 km de Pirapora. 

Município de Pirapora. 

Situação e declividade - Parte plana de baixada. 

Formação geológica e litologia - Holoceno. Sedimentos. 

Material originário - Sedimentos argilosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 480 metros. 

Drenagem - Mal drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Eroso - Nâo aparente. 

Vegetação local - Capoeira. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia de várzea. 

Uso atual - Terreno recém-gradeado para implantação de pastagem. 

A 	0-35 cm. preto (5V 211, úmido) e cinzento-escuro (2,5V 410. seco); muito argiloso; muitos 

poros muito pequenos; muito duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso; transição 

abrupta e plana. 

C 1g  35-90 cm, cinzento (5V 611); muito argiloso; muitos poros muito pequenos; muito duro, muito 

firme, muito plástico e muito pegajoso. 

C2g  90-160 cm, cinzento (5V 611), mosqueado abundante, médio e proeminente, verrnelho-amare-

lado (5VR 518); muito argiloso; muitos poros muito pequenos; muito duro, muito firme, 

muito plástico e muito pegajoso. 

Observaçâo - 39 componente de Ae2. 
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PERFIL 69 	
ANÁLISES F1ICAS E QUIUCAS 
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PERFiL 70— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 31 MG (Zona do Alto São Francisco). 

Data - 20110177. 

Classificação - GLEY POUCO HÚMICO EUTRÕFICO Tb A moderado textura argilosa fase floresta 

caducifó/ie de vÕrzea relevo plano. 

Localização - Estrada Pirapora—Patos de Minas, distando 400 metros do rio São Francisco. Município 

de Buritizeiro. 

Situação e declividade - Corte de estrada em área plana de várzea. 

Formação geológica e litologia - Holoceno. Sedimentos. 

Material originário - Sedimentos argilosos. 
Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 470 metros. 

Drenagem - Mal drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local Floresta caducifólia de várzea. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia de várzea e campo de várzea. 

Uso atual - Culturas de subsistência como milho, feijão e arroz; pastagensde capins colonião, guiné e 

sempre-verde. 

A 	0-20 cm, bruno-acinzentado-escuro (10YR 412, úmido) e bruno-acinzentado (10YR 512. seco); 

argila siltosa; fraca média granular e fraca média blocos subangulares; muitos poros peque-

nos e médios, comuns grandes; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição clara 

e plana. 

IIC 	20-40 cm, cinzento-brunado-claro (2,5V 612, úmido) e cinzento-claro (2,5V 712. seco); argila 
Ig 	

siltosa; fraca pequena e média blocos subangulares e angulares; poros comuns muito peque- 

nos e pequenos e poucos médios; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transi-

ção abrupta e plana. 

llC2  40-100 cm, oliva-claro-acinzentado (5V 613), mosqueado abundante, médio e proeminente, 

vermelho (2,5YR 416); argila siltosa; fraca pequena a média blocos subangulares e angulares; 

poros comuns pequenos; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição clara 

e plana. 

lllC 3g lOOlSO cm+, oliva-claro-acinzentado (6V 6/4), mosqueado comum, médio e proeminente, 

vermelho (2,5YR 416); franco argilo-arenoso fraca média a grande blocos subangulares e 

angulares; poros comuns pequenos; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso. 

Observação - 3? componente de Ae2. 
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ANALISES FIICAS E QUIhICAS 
PERFIL 70 

Amoctradalabor.rl°  77.21498 e 77.2499 
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PERFIL 71 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTER ISTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 66 MG (Zona do Alto São Francisco). 

Data - 25110178. 

Classificação - GLEY POUCO HÚMICO EUTRÓFICO Tb A moderado textura argilosa fase campo de 
várzea relevo plano. 

Localização - Estrada Pirapora—João Pinheiro, distante 1.6 km após a ponte sobre o rio São Francisco 

e 3.6 km de Pirapora. Munic(pio de Buritizeiro. 

Situação e declividade— Área plana de várzea, com O a 2% de declividade. 

Formação geolágica e litologia - Hotoceno. Sedimentos. 

Material originário - Sedimentos argilosos. 

Relevo local - Plano (várzea). 

Relevo regional - Plano (várzea). 

Altitude - 520 metros. 

Drenagem - Mal drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Não aparente. 

Vegetação local - Campo de várzea. 

Vegetação regional - Campo de várzea. 

Uso atual - Pastagens naturais. 

A 	0-6 cm, bruno-acinzentado-escuro (1 DV R 4/2); argila siltosa, moderada pequena e média blocos 

angulares e subangulares; firme, plástico e pegajoso; transição abrupta e plana. 

llC 1g  6-26 cm, bruno-acinzentado-claro (IOYR 6/2), mosqueado abundante, pequeno a média e 

distinto, bruno-forte (7,5YR 518) pouco, médio a proeminente, vermelho-amarelado (5YR 

416); argila; prismática média e grande composta de forte média e grande blocos angulares; 

firme, plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 

lllC2g  26-110 cm, coloração variegada composta de bruno-acinzentado-claro 0 OYR 612), bruno-forte 

(7,5YR 518) e vermelho-amarelado (5YR 416); argila siltosa; moderada média e grande pris-

rnática composta de moderada a forte média e grande blocos angulares, firme, plástico e 
pegajoso. 

lVC 3g  110-120 cm+, cinzento-claro (1OYR 711); areia; solto, não plástico e não pegajoso. 

Observações: 1) Lençol freático a 110cm de profundidade; 

2) Estes solos ocorrem em partes abaciadas de campo de várzea, associados com Solos 

Aluviais sob floresta de várzea; 	 -. 

3) Na transição para a elevação, ocorre Solo Aluvial imperfeitamente drenado, com 

vegetação de cerrado; 

4) Os revestimentos ("coatings") de coloração bruno-avermelhado-escura (5YR 312), 

nas unidades de estrutura do lllC 2 . possivelmente são devidos ao manganês. 
5) 39 componente de Ae2. 
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ANÁLISES FPICAS E QUIICAS 
PERHL 71 
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12.— GLEV HÚMICO 

Compreende solos hidromórficos, gleyzados, formados em terrenos baixos com grande 

influéncia do lençol d'água durante todo o ano ou pelo menos durante um longo per(odo, em decor-

rência de sua locaIizaço em áreas mal ou muito mal drenadas. Sêo semelhantes aos solos da classe 

Gley Pouco Hámico, dos quais diferem pela presença de horizonte A mais espesso de coloraçâó mais 

escura e maior conteúdo de matéria orgânica, bem como pelo maior grau de encharcamento. 

Na área mapeada estes solos sào predominantemente Ãllcos, com argila de atividade baixa 

e de textura variada, desde arenosa até muito argilosa. So desenvolvidos de sedimentos de natureza 

e granutometria variadas, referidos ao Holoceno, estando sob clima Aw de Koppen e 4bTh e 4cTh de 

Gaussen, com chuvas médias anuais de 1.000 a 1.300 mm; relevo plano de várzea ou de "vereda" e 

vegetaço de floresta perenifólia de várzea com buriti e menos freqüente campo de várzea. 

O seu uso atual restringe-se praticamente às pastagens nativas. Nas suas condiçôes atuais 

estes solos podem ser utilizados com a cultura do arroz ou com hortas em camalhôes. Para o aprovei-

tamento racional destes solos, torna-se imprescind(vel a drenagem, sendo necessárias também as aduba-

ções e calagens. 

- 	No presente levantamento esta classe de solos ficou subdividida conforme segue. 

12.1 - GLEY HÚMICO AL1CO Tb textura média. 

fase campo de várzea e floresta perenifólia de várzea com buriti relevo plano. 

1? componente da associaçáo HGPa. 

12.2 - GLEY HÚMICO ÁLICa Tb textura indiscriminada. 

fase campo de várzea e floresta peren/fólia de várzea com buriti relevo plano. 

Faz parte do Grupamento Indiscriminado que constitui o 39 componente da associação 

AQa2. 

12.3 - GLEY HÚMICO INDISCRIMINADO. 

fase campo de várzea e floresta de vãrzéa relevo plano. 

Faz parte do Grupamento lndicriminado que constitui o 39 componente da associação 

Ae2. 

13 SOLOS GLEVZADOS INDISCRIMINADOS 

Incluem solos hidromórficos com horizontes "gley" na parte subsuperficial. Compreendem 

principalmente Gley Pouco Húmico e Gley Hún,ico (descritos respectivamente nos itens 11 e 12), que 

podem ser Álicas, Distróficos e Eutróflcos, com argila de atividade baixa ou alta e com quaisquer 

classes de textura. 

Estes solos compreendem as fases que se seguem. 

13.1 - SOLOS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada. 

fase campo de várzea e floresta perenifólia de várzea com buriti relevo plano. 

39 componente da associação A. 

14 - SOLOS ORGÂNICOS 

Compreendem solos hidromórficos, pouco desenvolvidos, essencial mente orgânicos, consti-

tu(dos por resíduos vegetais fibrosos de coIoraço pretaa cinzento-muito escura, com elevado conteCi-

do de matéria orgânica. Sâo fortemente ácidos ou extremamente ácidos, muito mal drenados e forma-

dos sob condições de permanente encharcamento. Estes solos so também conhecidos por "paús" ou 
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"turfas". A alta relaçffo C/N nestes solos deve-se à lenta mineralizaç3o da matéria orgânica em meio 

anaeróbio praticamente constante. 

Morfologicamente podem apresentar um horizonte A orgànico, com espessura variando de 

20 a 40 cm, de coIoraçâo normalmente preta e com estrutura fraca granular ou maciça, seguido de 

camadas constituídas de matéria orgânica parcialmente decomposta, com adições de materiais finos 

em proporções variáveis. Quimicamente apresentam saturaçõo com alumínio trocável elevada, muito 

baixa saturação de bases (V), forte acidez (pH em água da ordem de 4,0 a 4,5),valores para hidrogênio 

excessivamente altos (podendo atingir 80 mE), altos teores de carbono orgânico (normalmente cerca• 

de 30%) e de nitrogênio e alta relaç5o C/N (15 a 25, podendo ser mais alta). 

O material de origem destes solos refere-se às sucessivas deposições recentes de resíduos 

provenientes da decomposição da vegetaç5o hidrófila, nas áreas muito mal drenadas de fundo de vales, 

referidas ao Holoceno. Ocorrem nas áreas destes solos climas Aw de KVppen e 4bTh e 4cTh de Gaus-

sen, com chuvas médias anuais da ordem de 1.000 a 1.300 mm; relevo plano de várzea e de "veredas", 

e vegetaço constituída por floresta perenifólia de várzea com buriti e campo de várzea. 

Quanto à utilizaçêo agrícola, praticamente não foi observado nenhum aproveitamento destes 

solos com agricultura na área estudada, excetuando-se uma utilização muito precária da própria vegeta-

çãó nativa como pastagens. O seu aproveitamento requer obras de drenagem, maciças incorporações 

de calcários e de adubações, estas principalmente com muito nitrogênio a fim de baixar a relaço C/N 

a nível adequado. Se bem manejados, estes solos podem muito bem se adaptar à olericultura e à cultu-

ra do arroz, principalmente. Nas suas condições naturais, sem visar a produtividade elevada, so mais 

adaptados à cultura do arroz. 

Estes solos compreendem apenas a fase que se segue. 

14.1 - SOLOSORGÂNICOSÁLICOS. 

fase campo de várzea e floresta perenífólia de várzea com buriti relevo plano. 

Faz parte do Grupamento Indiscriminado que constitui o 39 componente da associação 

AQa2; 39 componente da associação HGPa. 

15—SOLOS ALUVIAIS 

Compreende solos pouco desenvolvidos, provenientes de deposições fluviais recentes e que 

apresentam apenas um horizonte A superficial diferenciado, sobrejacente às camadas estratificadas 

IIC. I1IC - . . - (fig. 68), as quais normalmente não guardam relações pedogenéticas entre si. São 

moderadamente profundos a muito profundos, de textura as mais diversas, com drenagem imperfeita 

ou moderada e são, em geral, de grande potencialidade agrícola. 

As características morfológicas destes solos variam muito de local para local e mesmo num 

determinado perfil, principalmente em função da natureza do rnateria! originário proveniente de depo-. 

sições recentes. 

Na área mapeada predominam Solos Aluviais Eutróficos, ocorrendo muito pouco os de cará-

ter distrófico; apresentam atividade de argila baixa (Tb) ou alta (Ta). Os solos de caráter eutrófico, 

por vezes, são solódicos. Apresentam um horizonte A usualmente moderado com estrutura granular 

fracamente desenvolvida, seguido de camadas estratificadas, as quais normalmente não guardam rela-

ções pedogenéticas entre si e que têm composição e granulometria distintas e sem disposição preferen-

cial. As características morfológicas dessas camadas variam muito, principalmente em função da textu-

ra que pode variar desde arenosa até argilosa e que apresentam, freqüentemente, mosqueados ou cores 

variegadas. 

Ocorrem nas várzeas (tig. 69), dos principais rios da região, $endo desenvolvidos a partir de 

sedimentos fluviais não consolidados referidos ao Holoceno. O clima nas áreas destes solos é o Aw de 

Kppen e 4bTh e 4cTh de Gaussen, com precipitações pluviométricas médias anuais variando de 800 

até 1.250 mm; relevo plano de várzea (fig. 69) e a vegetação está representada pelas seguintes forma-

ções de várzeas: florestas subcaducifália e caducifólia, caatinga, ocorrendo também cerrado, campo, 
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formações de transiço floresta/cerrado e formações complexas constituídas de floresta, caatinga e 

cerrado. 

Estes solos s5o aproveitados para o uso com diversas culturas, destacando-se milho, feijão, 

arroz e algodão herbáceo, bem como com pastagens plantadas de capins colonizo (fig. 69), guiné e 

sempre-verde; observa-se também uma pecuária extensiva utilizando como pastagens a própria vegeta-

ço natural. Sáo solos de grande potencialidade para a agr.icultura, que no sofrem maiores restrições 

para o seu uso. Algumas adubações complementares podem ser feitas bem como alguma calagem, prin-

cipalmente nos solos com caráter álico. Devido serem solos de várzea que retêm alguma umidade 

durante o período seco, as limitações s5o poucas pela falta d'água, a qual pode, se possível, ser corrigi-

da com irrigações complementares, porém tendo-se o cuidado de n5o ocasionar o aumento de teores 

de sódio nos solos. Para isso essas irrigações devem ser bem conduzidas. 

Fig. 68 - Perfil de Solo Aluvial A moderado, às margens do rio Paracatu. Área da associa çio Ae2. 
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Fig. 69 - Uso com capim-coloniffo em Solos Aluviais Eutróficos. Município de itacarambi em dire-

ção a Januária. Área da associação Ae2. 

No presente levantamento, a classe. Solos A1uviis foi subdividida conforme a relação 

seguinte. 

15.1 	SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS e DISTRõFICOS Ta e TbA moderado textura indiscri- 

minada. 

fase floresta caducjfó/ia e subcaducifólia de várzea e caatinga de várzea relevo plano. 
19 componente da associação Ae2. 

15.2 - SOLOS ALUVIAIS EUTRÕFICOS (SOLÓDICOS e NÃO SOLÓDICOS) e DISTRÓFICOS 

Ta e Tb A moderado textura indscriminada. 

fase floresta caducifólia de várzea e caatinga de várzea relevo plano. 

1? componente da associação Ae3. 

15.3 - SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS Tb e Ta A moderado textura indiscriminada. 

fase floresta caducifólia e floresta/cerrado de várzea relevo plano. 

49 componente da associação PE15. 

fase complexo de floresta, caatinga e cerrado, todos de várzea, relevo plano. 
39 componente da associação PE14. 

15.4 - SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS Ta e Tb A moderado textura indiscriminada. 

fase floresta caducifólia e subcaducifólla de várzea e caatinga de várzea relevo plano. 
19 componente da associação Ae 1. 
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15.5 - SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS (SOLÓDICOS e NÃO SOLÕDICOS) Ta A moderado 

textura indiscriminada. 

fase floresta caducifólia e subcaducifólia de várzea e caatinga de várzea relevo plano. 

19 componente da associaç5o Ae4. 

15.6 - SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS A moderado textura indiscriminada. 

fase campo de várzea, cerrado subcaducifólio e floresta subcaducifólla de várzea relevo plano. 

19 componente da associaçâo A. 	 - 

PERFIL 72— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 22 MG (Zona do Alto So Francisco). 

Data - 25111177. 

CIassificaço - SOLO ALUVIAL EUTRÓFICO Ta A moderado textura média fase floresta caducifólia 

de várzea relevo plano. 

Localização - Lado direito da BR-365, no trecho Pirapora—Jequitaí, em Barra do Guaicu(, a 200 

metros da ponte sobre o rio dás Velhas. Munic(pio de Pirapora. 

Situaço e declividade - Parte plana de baixada. 

Formação geolôgica a litologia - Holoceno. Sedimentos. 

Material originário - Sedimentos areno-siltosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 520 metros. 

Drenagem - Moderada a imperfeitaniente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Nula a laminar ligeira. 

Vegetaço local - Formação caducifólia secundária (capoeira). 

Vegetação primária - Floresta caducifólia de várzea. 

Uso atual - Nâo utilizado localmente. 

A 1 	0-29 cm, bruno-forte (7,5YR 5/6, úmido) e amarelo-brunado (1OYR 616. seco); franco areno- 

so; maciça; poucos poros pequenos e comuns muito pequenos; macio a ligeiramente duro, 

muito friável, n5o plástico e nâo pegajoso; transição difusa e plana. 

C 1 	29.56 cm, bruno-amarelado (10YR 516); franco arenoso; maciça; poros comuns pequenos e 

muito pequenos; macio a ligeiramente duro, muito friável, nâo plástico e no pegajoso; 

transição abrupta e plana. 

llC 2  56-80 cm+, coIoraço variegada composta de bruno-escuro (10YR 313) e bruno-amarelado-

escuro (10YR 414); franco-argiloso; fraca pequena blocossubangulares e angulares; muitos 

poros muito pequenos e pequenos, poucos médios; duro a muito duro, firme, ligeiramente 

plástico e ligeiramente pegajoso. 

Observação - 19 componente da associação Ae2. 
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PERFIL 72 	
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16—SOLOS LITÕLICOS 

Compreende solos pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos (fig. 70), possuindo apenas um 

horizonte A assente diretamente sobre a rocha (R) ou sobre materiais desta rocha em grau mais adian-

tado de intemperizaç5o, ou seja, um horizonte C com muito material primário e blocos de rochas semi-

intemperizadas. Portanto, pode-se constatar nestes solos seqüência de horizontes A-C-R oú AR. Em 

alguns solos verifica-se o início de formaç5o de um horizonte (B) incipiente. 

Na área mapeada ocorrem Solos Litólicos Álicas, Distráficos e Eutróficos, sendo que os 
Distróficos ocupam relativamente extensões reduzidas. Todos apresentam, quase sempre, bastante 

pedregosidade e rochosidade na superfície. O tipo de horizonte A mais freqüente nestes solos é o 

moderado, mas ocorre também o A fraco e, muito pouco, o A chernozêmico, o qual aparece em alguns 
solos Eutrófí6os. A textura do horizonte A pode ser arenosa, média, argilosa e siltosa, por vezes com 

cascalhos, ou mesmo apresentando-se cascalhenta em alguns solos. Freqüentemente o horizonte A 
compreende A 1  e A 3 , tendo espssura que varia desde 15cm até cerca de 50cm, coloraço  comumen-

te bru nada (bruno-escura, bruno-avermelhada-escura, bruno-amarelada e bruno-amarelado-escura) e 

estrutura granular e/ou em blocos, pequena ou pequena a média, moderadamente desenvolvida, rara-

mente fraca; essa estrutura algumas vezes náo fica bem definida quando há aumento da quantidade de 

cascalhos na massa do solo. 

Quando os solos sá'o Ãiicos ou Distrá ficas, apresentam pH (em água) no horizonte A ou AC, 

de 4,5 e 5,1, soma de bases trocáveis (S) variando de 0,4 a 1,7 e saturaçãode bases (V) de 10 a 50%; 

saturaç5o com alumínio trocável nos solos Álicas varia de 50% a 70% e de 25% a 50% nos solos Distró-
ficos. 

Quando so Eurróficos, apresentam pH (em água) entre 5,0 e 6,0, soma de bases trocáveis 

(S) variando de 4,5 a 6,5 mE e saturaçêo de bases (V) de 52 a 65%. 

Os Solos Litólicos, de um modo geral, sffo derivados de materiais originários os mais diver-

sos. Substratos de rochas pobres, tais como arenitos, quartzitos e siltitos, so comuns nos solos Álicos 
e Distrá ficas, enquanto calcários e gnaisses constituem materiais de origem predominantes dos solos 
Eutróficos; ocorrem também, com bastante freqüência, ardósias, filitos, granitos e xistos, constituindo 
substratos tanto de solos Álicos e Distró ficas, como de Eutróficos. Embora os relevos mais freqüentes 

nestes solos sejam o ondulado e o forte ondulado (fig. 71), s5o encontradas variações de relevo desde 

suave ondulado até montanhoso; o clima é também muito variado, devido a estes solos praticamente 

ocorrerem por toda área rnapeada, abrangendo mais freqüentemente áreas de serras, principalmente 

aquelas que compõem, conjuntamente, a serra do Espinhaço; os tipos climáticos suo: Aw e Cwa de 

Koppen; 4bTh, 4cTh e 4aTh da classificaço de Gaussen; as precipitações pluviométricas médias anuais 

variam desde 650 mm até 1.300 mm. Sáo também muito variadas as formações vegetais sobre estes 

solos; os cerrados caducifólio e subcaducifólio (fig. 72) sá'o as formações dominantes sobre os solos 
Álicos e Distrá ficas; enquanto sobre os solos Eutró ficas, além dos cerrados, so constatadas, com mais 
freqüência, formações de transiçffo entre floresta e caatinga e entre flQresta e cerrado, bem como 

caatinga hipoxerófila e floresta caducifólia. 

Excetuando as regiões de calcários, onde existem algumas culturas de subsistência, estes 

solos, nas demais áreas, encontram-se cobertos pela vegetação natural, a qual serve, muito precaria-

mente, de suporte à pecuária extensiva. 

Em várias áreas, as limitações áo uso agrícola destes solos chegam a ser muito fortes ou 

fortes, náo somente devido à pouca profundidade dos mesmos, como também decorrentes do relevo 

acidentado e da presença quase constante de pedregosidade e rochosidade. 
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Fig. 70 

Perfil de Solo Litólico Álico A moderado 

fase pedregosa cerrado caducifólio e subca-

ducifólio, em área da associa ç5o Ra3. Muni-

cípio de S3o Francisco. 

Fig. 71 - Relevo e vegeta çêo em área de Solos Litólicos e Afloramentos de Rocha (quartzitos do 

Pré -cambrianc, A). Área da associa çêo Ra8. Município de Espinosa. 



Fig. 72 - Cerrado subcaducifÓlio em Solos Litólicos Álicos A moderado subs trato arenito. Ãrea da 
associação Ra3. 	 - 

No presente levantamento de solos, a classe Solos Litólicos foi subdividida conforme segue. 

Observação - Tendo em vista que os Solos Litólicos da área estudada s5o normalmente pedregosos e 

rochosos, estas caracter(sticas foram omitidas nas fases destes solos. 

16.1 - SOLOS LITÕLICOS ÁLICaS A moderado textura argilosa, siltosa e médÍa. 

fase erodida e não erodilda cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado substra 
to siltito e ardósia. 

-49 componente da associação LVa1T. 	- 

fase erodída e não erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado, ondulado e forte 
ondulado substrato si/tito. 
29 componente da associação Ca2. 

fase erodida e não erodida cerrado subcaducifó/io e caducifólio e floresta caducifólla/cerra-

do relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato siltito e ardósia. 
29 componente da associação Cal. 

fase erodida e não erodida cerrado subcaducifó/io e caducifólio relevo ondulado e forte 
ondulado substrato siltito. 

- 29 componente da associação Ca3. 	 -. -- 

fase erociida e não erodida cerrado caducifólio e subcaducifólio relevo suave ondulado subs-
trato siltito e ardósia. 

19 componente da associação Ra2. 	 - 
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fase erodida e njo erodida cerrado caclucifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato 

siltito e ardósia. 

19 componente da associaçffo Ral. 

16.2 - SOLOS LITÓLICOS ÁLICaS A moderado textura média e argilosa. 

fase erodicla e n5o erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado, ondulado e forte 

ondulado subs trato arenito e siltito. 

39 componente da associaço Ca5. 

16.3 - .SOLOS LITÕLICOS ÁLICaS A moderado textura média. 

fase cerrado subcaducifólio relevo ondulado substrato quartzito e siltito. 

39 componente da associaç5o LVa17. 

16.4 - SOLOS LITÓLICOS ÁLICOSA moderado textura arenosa e média. 

fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato quartzito. 

39 componente da associaço LVa1 S. 
fase cerrado subcaducifólio relevo ondulado e forte ondulado substrato quartzito e fi/ito. 

3? componente da associaço LVaI6. 
fase erodida e nao erodida cerrado caducifólio e subcaducifólio relevo suave ondulado, 

ondulado e forte ondulado substrato arenito e siltito. 

1? componente da associação Ra3. 

16.5 - SOLOS LITÓLICOS ALICOS A fraco e moderado textura argilosa e média. 
fase erodida e nio erodida cerrado subcaducifó/io relevo suave ondulado e ondulado subs-

trato siltito e arenito. 

39 componente da associação AQa1. 

16.6 	SOLOS LITÕLICOS ÁLICaS A fraco e moderado textura média. 
fase cerrado subcaducifólío relevo suave ondulado e ondulado substrato arenito e siltito. 

39 componente da associação LVa23 e 4? componente da associaç5o LVa22. 

16.7 - SOLOS LITÓLICOS ÁLICaS e DISTRÓFICOS A moderado textura arenosa e média. 

fase cerrado subcaducifólio relevo ondulado substrato quartzito, filito e xisto. 

3? componente da associaço LVa1 2. 
fase cerrado subcaducifólio e caducifólio relevo ondulado e forte ondulado substrato quar-

tzito, filito e xisto. 

19 compomente das associaç6es Ra5 e Ra6. 
fase cerrado subcaducifólio e caducifólio, forma çôes rupestres e caatinga hipoxeró fila relevo 

ondulado, forte ondulado e montanhoso substrato quartzito e filito. 

19 componente da associaçãb Ra8. 
fase cerrado subcaducifólio e caducifólio e formações rupestres relevo ondulado, forte ondu-

lado e montanhoso substrato quartzito, filito e xisto. 

1? componente da associaç5o Ra7. 
fase cerrado subcaducifólio e caducifólio relevo ondulado e forte ondulado suttstrato quar 

tzito, filito e xisto. 

19 componente da associaço Ra4. 

16.8 - SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa, siltosa e 

média. 
fase erodida e n5o eradida floresta caducifália/cerrado e cerrado subcaducifólio e caducifó 

1k, relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato siltito e ardósia. 
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19 componente da associaçâ'o Ra9. 
fase erodida e na"o erodida cerrado subcaducifólio e caducifólio e floresta caducifólia/cerra-
do relevo ondulado e forte ondulado iubstrato siltito e ardósia. 

1? componente da associaçâb RaiO. 

16.9 - SOLOS LITÕLICOS ÁLICaS e EUTRÓFICOS A moderado textura arenosa, média e 
argilosa. 	 - 

fase cerrado caducifólio e caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado substrato 
quartzito, calcário e ardósia. 

19 componente da associaç5o Rail. 

16.10 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e ÁLICaS A moderado textura argilosa, siltosa e 
média. 

fase floresta/caatinga e cerrado caducifólio e subcaducifólio relevo ondulado e forte ondu-
lado substrato calcário, ardósia e siltito. 

19 componenteda associaço Rei. 

16.11 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS A moderado textura média. 

fase floresta caducifó lia relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito. 
39 componente da associaç5o PVd3. 

fase floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito. 
29 componente da associaç5o PVd4. 

16.12 -. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado e chernozêmico textura argilosa. 

fase floresta caducifá/la relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário e ardósia. 
49 componente da associaço TRSe1. 

fase floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e siltito. 
19 componente da associação Re3. 

fase floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário e siltito. 
49 componente da associaç3o PE1. 

fase floresta/càatinga relevo plano, suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e 
siltito. 

49 componente da associaço PE2. 

16.13 - SOLOS LITOLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa. 

fase florestalcaatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário. 

39 componente da associaç5o Ce3. 

fase erodida e não erodida floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu-
lado sul,strato calcário, ardósia è siltito. 
19 componente da associação Re2. 
fase floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e siltito. 

Faz parte do Grupamentcj Indiscriminado que constitui o 49 componente da associaço 
TRSe4. 

16.14 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa, siltosa e média. 

fase floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato calcário, 
ardósia e siltito. 

29 componente da associaço PE7. 

16.15 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura média e argilosa. 

fase caatinga hfpoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse. 
39 componente da associaço Ce4. 
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16.16 - SOLOS LITÓLICOS EUTRÕFICOS A moderado textura média. 

fase floresta /caatinga relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito. 

29 componente da associaçá'o PE6. 

fase caatinga hipoxerá fila relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse. 

39 componente da associaço PE1 1. 

fase erodida e n5o erodida caatinga hipoxerá fila relevo ondulado e forte ondulado substra-
te gnaisse. 	 - 
29 componente da associaço PE12. 

PERFIL 73— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTiCAS MORFOLÕGICAS 

Número de campo - 8 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 07112176. 

Classificação - SOLO LITÕLICO ÂLICO A moderado textura média com cascalho fase cerrado cadu-

cifólio relevo ondulado substrato quartzito. 
Locakzaço - Estrada Mato Verde—Rio Pardo de Minas, krn 33. Município de Rio Pardo de Minas. 

Situação e declividade - Parte elevada com pequena declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Pré-cambriano B. Grupo Espinhaço. Quartzito. 

Material originário - Produto da alteração do quartzito. 

Relevo local - Ondulado. 	 - 

Relevo regional - Ondulado a forte ondulado. 

Altitude - 850 rri. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação local - Cerrado caducifólio. 

Vegetação primária - Cerrado caducifôlio, subcaducifólio e campo cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

A 	0-35 cm, bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido) e bruno (7,5YR 514, seco); franco arenoso com 

cascalho; muitos poros pequenos e médios, poucos grandes; solto, solto, não plástico e não 

pega joso. 

Observação - 1? componente da associação Ra8. 
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ANÁLISES FIICAS E QUI1i1CAS 
PERFIL 73 

Amottra de labor. n9 770286 
Composiçio granulomátric. da 

Hormzonts 
Fraç8.a di imoetri total terra f,,, Dentidade 

e(cm3 ldi.pSrIio com NaOH calgonl Araili Grau de % s it — - dixpersi 
áçu. em 

Iloculeçio  
E 
O 	— 

Profundidade CaIh.us Cascalho 
S( mbolo 

Tens 
Ar.'. Ar.. 

fi5 
Lute 
O 05— 

Argila % Ar ila 

Real 
cm > 20 mm 20-2 mm 

2mm 
2-0.20 

mm 
0.20-0.05 

mm 
0002 
mm 

<0.2 
mm 

Aparente 

A 0,35 O 10 90 36 47 3 14 9 36 0,21 

pH 11:2 5) 
Complexo tortivø  

mE/i009 
lOCAl444 

E Horzont, ti 
a +4.4 

Agua KCI IN c;4  4g4  K4  Na4  

___.--- 

AÍ4 
V&OrT s e AI 

A 4,6 11,1 0,3 0,04 0.01 0,4 0,5 2,7 3,6 lI 56 

Ataaue por H 2 504 	d = 1,47 

N c Si02  5u02 AI O F.203 

Horizonti IorInico) FC3 «' 

% 
5i0 2  A1 303  fs0 TiO 2  P3 0 5  MnO 

A 0,67 0,08 8 3,5 5,3 

— 

0,26 1,12 0,66 1,43 

- PaiS. eaturade SaitiolúxCís lautt. 	151 Conat.ntm hÇdrica, 
4..  

Horizontu ____ _______ 

A. Co 1 	MÇ 	1 	K 	Na 
HCO 3 - 

dispon(vel Iered. 
nm 

25°C mEIlOOéd,T.F. a 113dm 15.tm máxim. umidade 

A 6 

Relaçlo T,xtural: Média das % de argil, no 5 leaclu.ioe 

Média dai % de ,rgil. no A 



PERFIL 74— DESCRIÇÃO GERAL E CARÀCTERLSTICAS MOR FOLÕGICAS 

Número de campo - 7 MG (Zona de Itacambira). 

Data - 06112/76. 

Classiticaço - SOLO LITÕLICO ÂLICO A moderado textura média com cascalho fase pedregosa e 

rochosa caatinga hipoxeró fila relevo forte ondulado substrato filito. 
LocaIizaço - Lado direito da estrada Espinosa—Água Quente, via Espigo, a 20 km de Espinosa. Muni-

c(pio de Espinosa. 

Situação e declividade - Terço médio de elevaç5o, com declividade superior a 50%. 

Formaço geológica e litologia - Pré-cambriario A. Grupo Macaúbas. Filito. 

Material originário - Decomposiço da rocha supracitada. 

Relevo local - Forte ondulado. 

Relevo regional - Forte ondulado e montanhoso. 

Altitude - 540 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Muita pedregosidade e rochosidade. 

Eros5o - Laminar ligeira a moderada. 
Vegetação local - Caatinga hipoxerófita com ocorréncia de mocambo, peroba, pau-d'arco e manda-

caru. 

Vegetação primária - Caatinga hioxerófila. 

Uso atual - No utilizado agricolamente. 

A 	0-40 cm, bruno-amarelado (IOYR 514, úmido) e bruno-amarelado (10YR 516, seco); franco 

argiloso com cascalho; poucos poros pequenos e muito pequenos; macio, muito friável, 

muito plástico e pegajoso. 

Raízes - Muitas no A, poucas no C. 

Observações: 1) Nâo foi examinada a estrutura porque o solo estava úmido. 

2) 19 componente da associaçáb Ra8. 
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ASIAI 412FC 	 r,,ii3,iue 
PERFIL 74 

Amostra cle labor. n? 77.0285. 

Horizonte Fraç., da amostra total 
CornposrçAo granulnmlriça de 

tertaIi.'. 0*ntidad 
- tdiepsriAa com NaOH c*Igos .,. 

% - - 
Ar9iIa 

dper.a 

emágue 

Grau de . 91cm - 

2 o 
5mboI 

Profundidade Cailreu, 
>20 

Caicalho lirra 
Arma Ar.. 

f. 
S,Ite 

005— 
. 

Argda 
<0002 

%Ari1a 

Real dm mm 20-2 mm 
<j 

2-0.20 0,20-0,05 0,002 
mm  

. Aparente 

A 0-40 27 10 63 :9 32 31 28. 25 11 1.11 

IS III 1. 	. 2 51 Compl.ao sortivo - 
mEtlOOa 1 HOriZOnte 

- 

________ 5 • 
. 

iDO Ai 
E 

E a 
Aqui KCI 1 N Ca ua4  K' Na H 

S +Al  
(jantaI Al 

4,4 3,9 A O 5 0,13 0,05 0,7 1,5 4,0 6,2 . 68 

Ataque por H 2SO4 	d = 1,47 

Horizonte Iorânic) N c 

---- - 
 50 2 AI O F.203 

------ - 
1w.  1 8 

5iO 3  AI 20 F,20 3  TIO 2  P30 5  MnO 
(Kil tKrl 

A. 1,117 0,111 	11 12,2 10,5 5,0 0,72 1,98 1.51 3,30 

Panta saturada Sjii soluvei, Iaxtrato IS) Ccqstante, h(dricae 

• 
Horizonte  

CE.do  
extrato A9ua Ca 

e— 

Mg J 	K 	N44 
HCO3 

Umidade Umidade 
di.pÍyeI lented. 

25°c mE/lOOçd.TF. e 3 II3jtm l5atm 
!nxirna umidade 

A 23 

R&açSo Ttxtural; Mdiadaa%d.ergilano U(exclu,iu. 835 

Mddia da. de sgila no A 



PERFiL 75— DESCRRÂQ GERAL E CARACTERCSTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 144 MG (Zona do Alto Médio São Francisco). 

Data - 08109178. 

Classificação - SOLO L1TÕLICO ÂLIC0 A fraco textura média fase pedregosa cerrado subcaducifólio 

relevo ondulado subs trato metassiltito. 
Localização - Margem direita da estrada carroçável que liga Buritizeiro-São Romão, distante 14,0 km 

da primeira. Município de Buritizeiro. 

Situação e declividade - Corte de estrada em encostas (patamares rochosos com vertentes ravinadas) 

entre superfície aplainada e superfície tabular reelaborada; 8% de declividade. 

Formação geolágica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambuí. Metassiltito. 

Material originário - Produto da alteração do metassiltito. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 700 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Bastante calhaus e cascalhos na superfície e no horizonte superficial. 

Erosão - Laminar moderada. 

Vegetação local - Cerrado subcaducifólio. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Nenhum uso agrícola localmente. 

A 	0-15 cm, bruno-escuro (7,5YR 413); franco; plástico e pegajoso. 

Observação - 29 componente da associação Ca 1. 
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PERFIL 75 	
ANÁLISESFIICASEOUII1ICAS 

Amostra da labor. n0  78.1540 

ootiço gr,nuIomtricI da 

Horizonte 
Fraçe, da amostra lotei 5»3 fina - Demidada  

onm NaÕH calgoni Argila Grau de sifte % 
91cm3 

díaPerai 
em 	ua 

fÍoculaçffo 
% 

3 

Srmt,ojo 
Prou:didacle Casca3o T 

Jr1 

Areia- Areia Lute 

<co 
% Argila -- 

Aparente 

- 

Real 

<2mm 
O 

mm 
0.20-0,05 

nin, mm 
mm 

A 0-15 0 -2 98 22 -  17 45 16 9 44 2,81 

pif 11.2,5) 
Compleso to,tivO - - 

HOr,ZOO*S 

mE/lOOg 
- > 

- 	• 
.3 	•100AI- 

E 

VlT> S+Al 
Água KCI IN C.44  Mg K' Na*  AI 4  H4 (somo) 

A 5,3 4,2 0,5 0,5 0,18 0,02 1,2 1,7 1,5 4,4 27 59 1 

Ataqu.porH 3 SO4 	d=1,47  

N c % Si02  Si02 Ai O F.303 

Horizonte (orgAsco) 
- 

Irvre - 	8 — - 

5i0 2  Al 20 3  FeO 3  TiO2  P20 3  MnO 

A 0,54 0,10 5 16,1 11,8 
1 	

8,5 0,25 2,32 1159 2,18 

Pesi. aaturade Sala ,olúeeia Iextrilia 1:5) Contentes h(dricaa 

+ . 	 . 
Horizonte Z 

g C.E.do 

Água Ca4  iuig 	K 	Na CI — SO4= Umidade Umidade 
disponível lotada mIm 

mEílOOgd.T.F. 4 ntãaim. umidade 

A <1 . 17 

Relaç5a Textural: 	
(eSclueive_63) 

Mddia deu % de argila tio A 



PERFIL 76— DESCRIÇÃO GERÃL E CARACTERISTICASMORFOLÕGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 101 MG (Zona de Itacambira). 

Data— 11108177. 

Classificação - SOLO LITÓLICO DISTRÕFICO A moderado textura média cascalhenta fase pedre-

gosa e rochosa caatinga hipoxeró fila relevo forte ondulado substrato filito. 

Localização - Lado direito da estrada Espinosa-Serra do Pau-D'arco, via riacho São Domingos, distan-

te 13,5 km da Espinosa. Munic(pio de Espinosa. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço médio de elevação, com 15 a 30% de declividade. 

Formação geolôgica e litotogia - Pré-cambriano A. Grupo Macaúbas. Filito. 

Material originário - Decomposição de filito. 

Relevo local - Forte ondulado com vales estreitos e profundos. 

Relevo regional - Forte ondulado. 

Altitude - 650 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Alguns afloramentos e muitos matacões e calhaus à superf(cie. 

Erosão - Laminar moderada. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva com poucas cactáceas e presença de imbu-

rana, quebra-facão e leguminosas diversas. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila com porte e densidade variáveis. 

Uso atual - Nenhum localmente. 

A 	0-20 cm, franco argiloso cascalhento; moderada pequena e média granular e moderada pequena 

blocos subangulares; plástico e pegajoso; transição clara e irregular. 

C 	20-30 cm, franco argiloso cascalhento; plástico e pegajoso; 

R 	30 cm+, filito. 

Raízes - Muitas no A e poucas no C. 

Observações: 1) A partir de 30cm encontra-se a rocha; 

2) No contacto com a serra do Pau-d'Arco o relevo chega a ser montanhoso; 

3) Na área os afloramentos de rocha não são tão significativos, embora ocorra bastante 

• 	 pedregosidade; 

• 	 4) O horizonte A coletado engtoba.A 1  e A 3 ; 

5) 19 componente da associação RaB. 
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ANALISES FIICAS E QUIMICAS 
PERFIL 76 

Amostradglgbor.n9 77.1688 e 77.1689 

Fr$&eu da mostra total 
Composiçio granuíom4tricl de 

tev.fi 
Densidade 

Horizoni. 
ldi.pIrsio com NaOH calgon) Argila Creu de . 	• 

glcm3 

- - dis4eria 
aio égua 

4 llaç8o - 
% Argila Areia Areia Sul. 

S(mb&o 	
Profundidade CaH,aui 

20-2 mm 2-02O 0,20-0.05 J02 
<002 Aparente Real 

<m  

A 	0-20. 3 21 76 15 14 41 30 19 37 1,37 

C 	20-30 22 19 59 16 1 2 39 33 20 39 1,18 

pHC1:2,5) 
Cootartivo 

mE/100g 
- 

10OAl 

•IOruzonO 2. 
> SIAI 

Agus 	KCIIN Mg 4-  K1' M,+ r'° AI 
VgIorT 

A 	5,7 14,8 3,14 0,7 0,39 0,01 *,5 o 4,1 8,6 52 O 2 

C 	14,7 14,0 . 	0 8 0,21 0,01 1,0 0,8 3,6 5,14 19 44 3 

Ataqui por F450 	d = 1,47 
1 

N c Si01 AI o 
wa 8  

Horitonte 	(orgânico) A1120 
li(r 	

. Si0 2  AI0 3  1 F.O3  TiO 1  P30 5  MnO CY 

A 	1,91 0,27 7 	12,5 11,8 8,4 0,79 1,80 1,2 1* 2,21 

c 	0,83 0,16 5 	14,2 13,0 7,7 0,87 1,86 1,35 2,65 

Paata aaturada San ,oluveie (extrato 1:5) 
CO8OtSI hidrical 

s i-  C.E.do 
florizom.  

extraio Agua 	Ca Mg 	 Ha c- SO4= Umidade Umidade dit 	cl 
mm 

75°C 
mEIlOOgdeT.F. 

113atm 115atm máxima umidide 

A . . 20 

C . 20 

R,Igça -o 
 Tai,turul: Média das % de argila no 8 (exclusiva 83) 

-----------------_________ - 
M4dia daI % da argila no A 



PERFIL 77 - DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 19 MG Zona de Itacambira). 

Data - 22110177. 

Classificaçio - SOLO LITÓLICO DISTRÓFICO A moderado textura média muito cascalhenta fase 
pedregosa e rochosa cerrado subcaducifólio relevo forte ondulado substrato quartzito. 

Localização - Lado esquerdo da estrada Santa Marta—Cristália, a 1,0 km do córrego Mandaçaia. Muni- 

c(pio de Grão Mogol. 

Situação e declividade Terço superior de elevação. 

Formação geolõgica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Macaúbas. Quartzito. 

Material originário - Produto da decomposição da rocha supracitada. 

Relevo local - Forte ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 800 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Abundante. 

Erosão - Laminar ligeira a moderada no local; nas vizinhanças do perfil ocorre laminar severa. 

Vegetação local - Cerrado subcaducifólio com ocorrência de pau-terra, cagaiteira umburuçu, barba-

timão e sambaibeira. 

Vegetação regional - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuárja extensiva. 

A 	0-22 cm, bruno-oliváceo-claro (2,5V 514. úmido) e bruno-amarelo-claro (2.5V 614. seco); franco 

argilo-arenoso muito cascalhento; não plástico e não pegajoso. 

C 	22-50 cm+, franco argilo-arenoso cascalhento. 

Observaçôes: 1) A grande quantidade de cascalhos e calhaus impede a determinação da estrutura, 

porosidade e consistências seca e úmida; 

2) 19 componente da associação Ra6. 
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ANÁLISES FIÍCAS E QUIMICAS 
PERFIL 77 

Amostradeiabor.n? 7774 	P. 71.240 
Composiçio granuIømttic.e da - 

Densidade 
Horizoni. 

Fraç2.s de amoigre *Ot& terri fma 
9/cm3 disperso com NaOH calgon) Argila Grad de % 

 % - dispersa 

em âgua 
fIocuIaç2o 

% % Argila 
- .2 O 	o Areia Areia SIs, 

Argila 
 

S(Mbc40 

- 

Profundidade 

. 
fina 
2mm 

2-0.0 
- mm 

0.20-0,05 
mm 

102 
mm- 

<0002 
mm 

Aparente Real 

A 0-22 10 55 35 24 27 24 25 18 28 0,96 

C 22-50+ O 25 75 29 20 25 26 

--_------- 

18 31 0,96 

__- 

pH 	1:2.5) 
Compleiso lortivo 

mE/lOOg 1 > 00A 4  
E Hoq,zonte . 

> 
a ______ ______ . 

1 $ 4  Al44 

Ague KCI 1 N Ca4  Mg K4  Ne4  AI H4 ':aT 

A 5,1 4,1 0,8 0,5 0,30 .0,06 1,7 i 	0,6 1,1 3,4 50 26 2 

C 	- 5,4 	. 4,2 O 7 0,19 0,05 0,9 -0,6 0,4 1,9, 4 40 1 

Ataque por 11 2S0, 	d = 1.47 

C c Si0 2  Si02 AI O Fe2O 

Honzonte lorgánico 1w, - 
-- - ---- 

IKi (Kr 
Si0 2  Al 20 3  Fe 2 O

3  
TiO3  P20 5  MnO 

A 1,06 0,09 12 	12,9 12,0 1,6 0,08 1,83 1,68 11,76 

C 0,55 0,07 8 	14,9 12,9 1,3 0,09 1,96 1,84 15,62 

PaitC iCturade Sais 	, . Conatantes fl(drica,  

4 .,  

8 CEdo 
iistrato Água Mg'' 	1 	K4 	N4 

HCO 3  - 

co = - $ = Umidade Umidade 
Água 

ditponioel 

Equ iva- 

lente de 
mmflo,/cm 

• 25°C 
% ________ 

mE/lDOgdeT.F. 	
a  acm ,tm 

mávima umidade 

A 2 17 

C 3 - - 19 

Mádia dai % de argila co E (exclusive 
Relaço Teeturel: 

Mddig dai % de argila no A 



PERFIL 78— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERITICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 33 MG (Zona do Alto Médio So Francisco). 

Data - 26110177. 

Classificação - SOLO LITÓLICO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa fase pedregosa e rochosa 

floresta/caatinga relevo ondulado subs trato calcário. 

Localizaç5o - Margem direita da estrada Itacarambi—Januária, distante 28,5 km de itacarambi. Muni 

c(pio de Januária. 

Situaçffo e declividade - Corte em base de afloramento de calcário 

Formação geolõgica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Calcário. 

Material originário - Material proveniente da decomposiço do calcário. 
Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado a montanhoso. 

Altitude - 500 metros. 

Drenagem - Bern drenado. 

Pedregosidade - Grande quantidade de matacôes. 

Eroso - Laminar moderada. 

Vegetação local - Transiço floresta/caatinga. 

Vegetaço primária - Transiçào floresta/caatinga. 

Uso atual - Culturas de subsistência. 

A 	0-15 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 313. úmido) e bruno-avermelhado (5YR 414, seco); 

franco argiloso; moderada muito pequena e pequena granular; muitos poros muito peque-

nos e pequenos, comuns médios; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transi-

ç50 abrupta e plana. 

R 	Calcário pouco alterado. 

Raízes - Muitas no horizonte A. 

Observaç5o - 49 componente da associaço TRSe4. 
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PERFIL 78 	
ANALISES FIICAS E QUIICAS 

Amostra de labor. n0  77.2505 
Composição granulomtrica da 

Horizoqi. 
Fra 	da CmOI çõ,s 	UI total terra fina Derqida,Je - 

ldisp.riio com NaOH calgonf Arg ila 
Grau de -. 	g/cm 3  o 	- 

% — drzneraa 
em águ. 

floculação 
% 

' Slmbølp 
Prqfundidade Caíhaux Caicalho T 

Areia Areia Silte % Argila 

Apmerrte 

- 

Real 
<2mm 

mm 
0,20-005 

mm mm- 
mm 

A 0-20 7 0 93 9 19 35 37 18 51 0,95 

p1111251 Complerco cortivo - 
mE/1009 

-- 1 100Al 
Horizonte , 	• ii E a 

Água KCI 1N Ca Mg' K 4  Na4  Al4  
S + Al 

l-1 

A 6,7 6,2 20,3 2,4 1,95 0,11 214,8 

- 

O 1,6 26,4 914 O 56 

Ataque por H 2 504 	c = 1,47 

Horizonte Corgárucol N c 
- 

Si0 2  5i02 AI O 
_...L2 ' - livra 

., 

2 o 
N Al203 Fio 

Si0 5  Al 2 03  Fe5 O TiO 2  F'O MnO ' 
Lu 

A 4,114 0,52 8 13,6 9,8 4,3 0,24 2,36 1,814 3,57 

P.xt. saturada Saie tol,mj, (,x.tO 1 Conitantes hidrícas 

Horizonte ________ g C.E.do -  
estrato 

mmho,fcm 
Águi Ca' 

% 
l(  

Mg 	 Na 
HCO3 

- = - 
4 

Umidade Umidade 
Água 

dopon vai 
Equivs. 

lente de 
259C 

_________ 
mE/lOOgdeT.F. 	—e. 

co 3 etrrt atm 
máxima umidade 

A <1 28 

Ralação Teaturel Média das % de argila noS loaciusiva E 31 - 

Média das % da argila no A 



PERFIL 79— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 12 MG (Zona do Alto São Francisco). 

Data - 20108177. 

Classificação - SOLO LITÕLICO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa fase pedregasa e rochosa 

floresta/caatinga relevo ondulado substrato calcário. 
Localização - Estrada Várzea de Palma—Serra do Cabral, a 11 km de Várzea da Palma. Munic(pio de 

Várzea da Palma. 	 - 

Situação e declividade - Terço superior de encosta, com declividade de 3 a 8%. 

Formação geo)ógica e litoIoga - Pré.cambriano A. Grupo Bambu(. Calcário. 

Material originário - Material proveniente da decomposição do calcário com influência de siltito. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 680 metros. 

Drenagem - Bem drenado. 

Pedregosidade - Muita. 

Erosão - Laminar ligeira a moderada. 

Vegetação local - Transição floresta/caatinga com ocorrência de ipê-roxo, gonçalo, caraíba, ip& 

amarelo s  tingui, aroeira, capitão e pau.d'óleo. 

Vegetação primária - Transição floresta/caatinga com algumas espécies de cerrado. - 

Uso atual - Sem utilização agr(cola localmente. 

A 	0-20 cm. bruno-amarelado-escuro (10YR 314, úmido) e bruno-claro-acinzentado (10YR 613, 

seco); argila siltosa; fraca pequena a média granular e blocos subangula'res; muitos poros 

muito pequenos e pequenos; duro. friável a firme, muito plástico e muito pegajoso. 

Raízes - Abundantes. 

Observação - Inclusão na área da associação Ral. 
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ERFIL 79 	
ANÁLISES F1CAS E QUIMICAS 

Amostra d.labor,n? 77.2134 
Compoerçio aranulomdtrica da 

itorizonta 
Freç$en da arnoatri total tenr@ fina Denaidad 

% diaperaSo com NaOH caltonl AriIa Grau 1 glcm 3  V 	- 
% - 

em água 
floculaçlo 

S i lte 
 

Profundidade Calhaur T 
Areia Areia Silte % Argila 

Aparepte Real S(DOI 
0.20-005 0002 

<, 2 

A 0-20 O .0 S 100 8 2 47 43 30 30 1,09 

pHll:25) 
Complexa tortivo - 

- 
mE/lOOg 

E HorizontC 
e O. 

Água KCI 1 N Ca44  Mg K4  Na Veim
S 

Al4 
Valor T S+AI > 

laomal l:omal 

A 64 5,7 8,2 2,4 1,62 0,04 12,3 0 2,9 15,2 81 O 2 

Ataque or H 3 SO 4 	d - 141 

C c $02 Si0 Al203 F9202 

Horizonts torgánicol - 
l(rl 

Si0 2  Al 2 03  F. 20 3  TiO3  P50 MaO LU 

A 2,36 0.28 8 18,2 13,8 

--- 

6,7 0,19 2,24 1,71 3,23 

Pacta .aturada Sai, eolúvaia lextato 151 Conatantia hídricai 

8 
Ilorixontu  

CEdo 
extrato Agui Ca4 	Mg+ 	K4• 	Na4 

HCO 3  . 	
- so = Umidade Umidade 

Água 

duponival 
Equiva- 

lentede  mmhotícnt % 	
mE/lOOgdatF. 

CO3r 13atm 15atm 

A. <1 •  -,, . 	.. . . 27 

RelaçSo Textural Média dai % da argila no 5 teacluuiv.B31 - 

Média da. % da irgila no A 



PERFIL 80— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 30 MG (Zona do Alto So Francisco). 

Data - 19110177. 

Classificação - SOLO LITÓLICO EUTRÕFICO A moderado textura argilosa com cascalho fase pedre-

gosa e rochosa cerrado caducifálio relevo ondulado substrato metassiltito. 
Localização - Margem direita da estrada Pirapora—Patos de Minas, distante 12,9 km do rio So 

Francisco. Município de B u ritizeiros. 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço superior de encosta, com 6% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grumpo Bambuí. Metassiltito, metargilito e 

ardósia. 

Material originário - Metassiltito com influência de rnetargilito e ardósia. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 550 metros. 

Drenagem - Bern drenado. 

Pedregosidade - Grande quantidade de matacôes. 

Erosão - Laminar moderada e em sulcos repetidos ocasionalmente. 

Vegetação local - Cerrado caducifólio. 

Vegetação primária - Cerrado caducifólio. 

Uso atual - Sem uso agrícola localmente. 

À 	0-25 cm, bruno-avermelhado (5YR 413, ümido) e bruno-avermelhado (5YR 513. seco); franco 

argilo-siltoso; moderada pequena granular e moderada média blocos subangulares e angula-

res; muitos poros muito pequenos e pequenos e comuns médios e grandes; ligeiramente 

duro, friável, plástico e muito pegajoso; transição clara e plana. 

C. 	26-60 cm+, rocha semidecomposta; franco argilo-siltoso com cascalho. 

Raízes - Muitas no horizonte A. 	 - 

Observação - 19 componente da associação RalO. 
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PERFIL 80 	
M ANÁtISES FIICAS E QUICAS 

Amostra de labor. n0 	77.2496 e 77.2497 	 ....... 

Composiç5o grarsulomdtrica da 

Horipont, 
Fiaçi5*u da amostra total 

% 
terra te. Densidade 

gfcm 3  • 	ldiipersEo com N5OH celgonl 
% - 

Argila 
dispersa 
em dui 

Graudi sï 
. 

Slmbolo 
Profundidade Calhaug Ceacalho T 

Ar*ia 

r..0.20 

Are,. Silte 
Argila 

 % Argila 

Aparente FI sal 
2mm mm 

0,20-0,05 
mm mm mm 

A 0-25 1 6 93 7 14 51 38 30 21 1,314... 

C 25-60+ 27 14 59 14 7 51 38 29 214 1,34 

H (1251 
Complexo lortino 	•, 	 . 

rnEllOOg 	 . > 
Hor,zontC - • 

100AI''' 
E 

Aua KCI 1N Ca 1  Mg" K4  N Al H4 

s + Al' 

A 5,3 4,3 2,5 31 0.74 0,07 6,4 o,j 3,1 9,8 65 4 14 

C 5,3 4,0 1,7 1,9 0,47 0,08 1+2 0,6 2,3 7 .  59 13 14 

Atgui por HSO 4 	d - 1,41, . 

N C  
- 

Si0 2  5i02 AI O re.,03 
Horizonte (orgânico) 

N - 

Si0 1  AlaDa F,303  1i0 2  P20 5  MnO 

A 1,18 0,17 7. 17,8 11,3 6,0 0,35 .2,68 2,00 2,95 

c 0,86 0,13 7 18,1 12,8 53 0,36 2,40 1,90 3,79 

Pasta saturada Saia eoídv,ia (extrato 1:51 Constantes hídricas 

Horizonte Z • 
8 

- 
C.E.do 
extrato A'ua Ca4 ' 	Mg' 	K 	Na* 

________ 

HCO 3  - 

co 
= Cl - 

= 
- 

Umidade Umidade 

_________ 

Apu, 
dispon(vt 

Equna- 
lente de mmhos/cm 

25°C 
% 	_________ 

mE/100 g  de T.F. 113 itm 15 atm 
nraxima umidade 

A 1 • • 26 

C 1 • • 23 

Relaçio Textural: 	
iiada, % de_ar 	5 (exclusiva_531 - 

Medíadea%ds.rglIinoA 	-- - 



PERFIL 81 —DESCRIÇÃO GERAL ECARACTERISTICASMORFOLÓG1CAS 

Número de campo - 21 MG (Zona do Alto Sffo Francisco), 

Data-25/11/77. 

Classificaçâo - SOLO LITÓLICO EUTRÓFICO A moderado textura siltosa fase pedregosa cerrado 

subcaducifó/io relevo ondulado substrato ardâsia. 	 - 	- 
Localização - Estrada Pirapora—Várzea da Palma (BR-496), 8 krn depois do entroncamento com a 

BR-365. Município de Pirapora. - - 	- 

Situação e declividade - Terço médio de eIevaço. 

Formação geológica e litologia - Pré-cambriano A. Grupo Bambu(. Ardósia e argilito (metargilito). 

Material originário - Produto da alteraç5o de ardósia com influência de metargilito. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Altitude - 600 metros. 

Drenagem - Bem drenado ............ 

Pedregosidade - Presença de cascalhos e calhaus. 

Erosão - Laminar moderada a severa. 	 - 

Vegetação local - Cerrado subcaducifólio com pau-terra. cagaiteira. gonçalo e outras espécies. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 	- 

A 	0-22 cm bruno-escuro (10YR 4/3, úmido) e bruno (10YR 513. seco); franco argilo-siltoso; 

moderada pequena a média blocos subangulares e angulares; muitos poros muito pequenos 

e pequenos, poucos médios; ligeiramente duro, frivel, muito plástico e muito pegajoso; 

transição clara e plana. 

C ..... 22.50 cm+, bruno-amarelado-escuro (10YR 414); franco argilo-siltoso; poros comuns muito 

pequenos e pequenos. 

Raízes - Muitas no A e poucas no C. - - 

Observações: 1) O horizonte C ainda guarda vestígios da estrutura da rocha (laminar, com disposiço 

horizontal); 	 . 	. . 

2) 1 0  componente da associação Ra9. 
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PERFIL 81 	
ANÁLISES FIICAS E QUInUCAS 

Arriostra de labor, n9 77.2848 e 77.2849 
Compoaiç3o granulomdtrica da 

orzcote 
Firaç6es. da amostra total terra fina Densidade 

ldispersâo com NuO H calgon) Argila 
Grau de 9CflI 	- - 

- - - Asperu 

em água 
loculaçá 

% 

s i 

% Argila 
- - ar . 

Profundidade Calhaul Cascalho Tarre 
Areia 

grOaaa 
Areia 
fina 

Silte 
005- 

Argila 
<0.002 Real Slmbolo 

cm >2Omm 20-2mm ,)Ie 
2-020 0,20-0,05 0.002 

Aparente 
2 mm 

mm mm mm 
mm 

A 0-22 0 5 95 8 3 59 30 20 33 1,97 

C 22-50+ O O 100 2 2 60 36 28 22 1,67 

pH 41:2,51 
- 	

Complexo sortir,, - 
, 	

mE/iOOg > 1 
Horizonte 0 

a 

100Al 4  
E • 44+ 

Agus KCI 1H Cs Mg' K 4  Na* AI+ H 

At 

sorna) Isorna) 

A 56 14,1 2,0 2,6 0,17 o,o4 4,8 0,6 2,6 8,0. 60 11 3 

C 5,6 14,1 2,0 1,9 0,09 0,02 4,0 0,9 1,3 6,2 65 18 1 

Alague por HSO 4 	d = 1,41 

c 
- 

% Si0 2  5i02 AI O F. 2 O ! ar 

tlor,zont, orgânico) 
' 

- 
A0 

- 03 __.i 
FuO3 

livre .O 
N 

510 2  A1 30 3  Fe 30 3  TiO 2  P 10 MnO 

A 0,82 0.15 5 19,5 13,1 6,1 0,29 2,53 195 3,37 
C 0,41 0,12 3  23,4 15,7 6,7 0,35 2,53 1,99 3,67 

Fusa, saturada Saie solúveis lantrato 15) Constante. h(dricaa 
+ . 

Horizonte 
8 
Z 

C.E.do 

mÍm 
Âgua Ca45  Mg' 	K 	Na4 

Co) 
- j= Umidade Umidade 

diapsn(vel lente de 

25°C mEllOO g  de T.F. e 	3 1/3 etm lSesm 
máxima umidade 

A 1 214 
c <1 27 

Mádia das % de argila na B (exclusive e 3 1 
Releçâo Textural: 

Mêdia da, % deargflenoA 



17 - AREIAS QUARTZOSAS 

Compreende solos arenosos, com perfis AC (fig. 73), essencialmente quartzosos, muito 

profundos, excessivamente drenados, desprovidos de minerais primários menos resistentes ao intem-

perismo e extremamente pobres em nutrientes. 
Na área mapeada estes solos se apresentam fortemente ácidos, podendo ser Álicos ou Distró-

ficos, com horizonte A fraco ou moderado de espessura de 15 a 30 cm, seguido de horizonte C de 

grande espessura, que compreende geralmente C 1 , C 2 , C3  ......até o substrato que constitui o mate-

rial originário. O horizonte A pode se apresentar com estrutura granular com fraco desenvolvimento 

e coloraçffo algo escurecida face à influência da matéria orgânica, enquanto o horizonte C normalmen-

te se apresenta com grâos simples, soltos quando úmidos ou secos, mas que pode ter uma muito fraca 

coeso das part(culas resultando muitas vezes em solo com aspecto maciço poroso muito pouco coeso, 

justamente quando estes solos contêm teor de argila náo muito baixo (8-12%), já transitando para os 

Latossolos textura média e com os quais estio intimamente associados, principalmente nas áreas dos 

topos das chapadas cretácicas. 
Sâo solos desenvolvidos ora de arenitós das Formações Urucuia e Areado, referidas ao Cretá-

ceo, ora de sedimentos arenosos do Terciário/Quaternário; clima Aw de Kppen e 4bTh e 4cTh de 

Gaussen, com chuvas médias anuais de 800 a 1.300 mm; relevo plano e suave ondulado (fig. 74) de 

.topo de chapada, onde a vegetaçâo é de cerrado subcaducifólio, ou de áreas rebaixadas, com cotas mais 

baixas, onde aparecem caatinga hipoxerófila, cerrado caducifólio e formações de transição entre cerra-

do e caatinga e entre floresta caducifólia e cerrado. 

Quanto ao uso agrCcola, verifica-se que s3o solos pouco aproveitados com agricultura e 

pecuária, porém notando-se uma pecuária em regime extensivo realizada de modo muito precário, em 

meio à vegetação natural. A sua pouca utilizaçâo deve-se ao fato de que sâo solos extremamente areno-

sos, fortemente ácidos e de muito baixa fertilidade natural. Contudo, vem se verificando, atualmente, 

a utilizaç5o destes solos com reflorestamento de eucaliptos (fig. 74), principalmente nos topos das 

chapadas situadas a oeste da margem esquerda do rio Sffo Francisco, onde as precipitações so mais 

elevadas (1.100-1.300 mm). 

De um modo geral, ao se pretender uma utilizaço racional das áreas destes solos, ser5o 

necessários, entre outros cuidados, correçâo do pH, adubações qu(rnicas e principalmente orgánicas, 

e também, se viável, irrigações. 
Em algumas áreas, foi constatada presença de voçorocas localizadas (fig. 75). Em decorrén 

cia da grandé susceptibilidade à eros5o que estes solos apresentam, com tendência a formar sulcos e 

voçorocas, o controle da eroso deve ser intenso. 

292 



Fig. 73 

Perfil de Areia Ouertzosa em área da associa-

ç5o L Va27. Municfpio de S5o Francisco. 

Fig. 74 	Relevo (plano e suave ondulado) e uso (reflorestamento com eucalipto) em área de Areias 

Quartzosas Álicas e Distró ficas A fraco fase cerrado subcaducif6/lo. Área da associa ção 
L Va21. Município de Buritizeira. 



F/g. 75 

Detalhe de voçoroca em drea de Areias 
Quartzosas Álicas e Distrô ficas A fraca e 

moderado fase cerrado subcaducifólio rele-

vo plano e suave ondulado. Área da associa-

ç5o AQa2. Município de Manga. 

Segundo o caráter álico ou distrôfico, tipo de horizonte A e fases de relevo e vegetação. estes 

solos foram subdivididos conforme a reIaço que se segue. 

17.1 - AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS A moderado. 

fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

49 componente da associaço LVa1 6. 

17.2 - AREIAS OUARTZOSAS ÁLICAS A fraco e moderado. 

fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associação LVa22. 

17.3 - AREIAS QUARTZOSAS ÂLICAS e D1STRÓFICAS A fraco e moderado. 

fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

Constitui isoladamente a unidade de mapeamento AQa4. 

fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 
Constitui isoladamente a unidade de mapeamento AQa2 e 1? componente da associaço 

AQa 1. 

fase cerrado caducifólio e floresta caducifólia/cerrado relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associação LVa31 - 

fase cerrado/caatinga e cerrado caducifólio relevo plano. 

Constitui isoladamente a unidade de mapeamento AQa3. 
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17.4 	AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco. 
fase caa tinge hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associação LVa33. 

fase caa tinge hipoxeró fila e cerrado/caaringa relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associação LVa32. 
fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação A0a5 e 29 componente da associação LVa21. 

fase cerrado caducifólio e ce4-rado/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

29 componente da associação LVa24. 

fase cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado. 

19 componente da associação AQa6. 

PERFIL 62 DESCRIÇÃO GERÂL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÕGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 188 MG (Zona do Alto Médio São Francisco). 
Data - 08104/78. 
Classificação - AREIA QUARTZOSA ÁLICÁ A fraco fase cerrado subcaducifólio relevo plano. 
Localização - Lado esquerdo da estrada São Sebastião dos Poçôes—Miravánia, distante 19.2 krn de 

São Sebastião. Munic(pio de Montalvánia. 

Situação e declividade - Área plana, com O a 3% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Cretáceo. Formação Urucuia. Arenito. 
Material originário Proveniente da alteração da rocha supracitada 
Relevo local - Plano. 	 - 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 
Altitude - 650 metros. 
Drenagem - Excessivarnénte drenado. 
Pedregosidade Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira. 

Vegetação - Cerrado subcaducifól io. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio.': 

Uso atual - Mandioca e feijão-andu, próximo ao local de coleta. 

A 	0-20 cm, bruno-escuro (7,5YR 414);areia; maciça; não plástico e não pegaoo 

C 	20-60 cm. bruno-avermelhado (5YR 414); areiá franca, não plástico e não pegajoso. 

C 2 	60.120 cm, vermelho-amarelado (5VR 416); areia franca, não plástico e não pegajoso. 

120-1 70 cm+, vermelho-amarelado (5YR 416); areia franca; não plástico e não pegajoso. 

Observações: 1) Os subhorizontes C 1 . C2  e C3  foram coletados com trado; 
2) 29 componente da associação LVa2I. 
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PERFIL 82 	
ANALISES FIICA$ E QUIMÍCAS 

Amottra de labor. n9  78.0690 a 78.0693 

Fraçõea da amoatra lotei 
ComposiçSo granul~fica da 

terra fina Deneidade 
Horizonte 

fdisper,o com NaOH talgonl ArgulC Grau de 
% dilperu 

em ãgua 
Hocul,ç5o 

. 
- 

T erra 
Araia Arnit Silti 

Aigila 
% Argiig 

Sfmbolo 
Profundidade 

cm 

Calhtt.e 
>2Omm 

Centelha 
20-2mm 

fina 
7inm 

grama 
-O,20 
tnn, 

fina 
0,20-0,05 0,002 O',002 

<0,002 
mm 

% 

mm  

-  Aparente Real 

A 0-20 O 0 100 29 61 14 6 1 33 0,67 

20-60 O O 100 214 63 5 8 .: 5 .. 	38 0,63 

C 2  60-120 O O 100 22 65 5 8 7 13 0,63 

C3  1 20- 17 0+ O O 100 22 63 6 9 6 33 0,67 

pH 11254 
Completo foltivo 

mE/1009 

- 

1 
- 

Horizonte 

> 
e tf 

nO 

100AI' 
E 

Atue KCI IN Ca++ Mg K+ Na' (aceneI Al "  H4 

+4+ 5 + AI > 

A 5,14 14,14 0,5 0,3 0,10 0,01 0,9 0,2 1,6 2,7 33 18 2 

C 1  5,14 44,3 O 3 0,08 0,02 0,4 0,5 1,1 2,0 20 56 < 1 

C2  5,2 4,3 O 3 0,08 0,02 0,4 0,14 1,1 1,9 21 50 <1 

C 3  5,6 14,3 O 3 0,06 0,02 0,14 0,14 0,8 1,6 25. 50. <1 

Ataque por H 2 SO 4 	d = 1,47 ,.. .. . 

N c ,.. 	
••. Si02 SiO AI O 

Horizonte 1oranico} p45! unta 3 - j•"" 

SO A1 30 3  F. 303  TiO 1  P2 O MnO 
IK1 fKrI 

. LU 

A 0,146 0,06 8 2,2 1,5 1,2 0,19 2,50 1,65 1,9 6  

C 1  0,22 0,014 6 2,9 1,6 2,0 0,22 3,08 1,72  1,26 

C 2  0,114 0,03 5 3,1 2,0 1,8 0,23 2,64 1,67 1,73 

C3  0,08 0,03 3 3,4 2,5 1,5 0,214 2,31 1,67 2,61 

Patia aziurada ' 	Sait aolúiei, feo Inato 1 :54 
Connentes fl(drical 

Horizonte 
8 
Z 

•atrato Atua Ca 1 	Mg 1 	¶ 	
K+ 	1 	Na' 

HCO - 
Cl - 

= l,J midade jUntidade 
Água 

dmponu:I 

Equiva' 

lente de 
mmhoai'cm ' 

mEIlOOgdaT.F. 
c03 113,zm l5atm 

A < . .,. . ..; 4 

1 . . 	- . . 

1 . ,.-,. .. . . . 	.5 

C 3  1 

.. ... 

. 5 

Média  
ReÍaçgo Texturai: 	

da, %de 'ergulano 8 _exciueIt 83) 
-- -- 	 .- 
Média da, % de arEiLa no A 



PERFIL 83— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 77 MG (Zona do Alto Médio São Francisco). 

Data-25/10/77. 
Classificação - AREIA QUARTZOSA ÁLICA A fraco fase cerrado caducifólio relevo plano. 

Localização - Margem direita da estrada São Francisco—Serra das Araras. distando 22,0 km do rio São 

Francisco. Munic(pio de São Francisco. 
Situação e declividade - Terço médio de elevação muito suave, com 1 a 2% de declividade. 
Formação geológica e litologia - Terciário/Quaternário. 

Material originário - Materiais arenosos quartzosos. 
Relevo local - Plano. 
Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 500 metros. 

Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 
Erosão - Nula a laminar ligeira. 	 - 

Vegetação local - Cerrado caducifólio. 
Vegetação primária - Cerrado •  caducifólio e subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

0-30 cm, cinzento-brunado-claro 00YR 412, úmido) e bruno (1OY13 513, seco); areia; grãos 

simples; não plástico e não pegajoso. 

C 	130-160 crri+. bruno-claro (10YR 712 úmido) e bruno-claro-acinzentado (10YR 813, seco); 

areia franca; grumosa com aspecto maciço poroso "in situ"; não plástico e não pegajoso. 

Observações: 1) Coleta efetuada com trado. - 

• 	 2) 29 componente da associação AQa6. 
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ANÁLISES FIICAS E QUI1sUCAS 
PERFIL 83 

Amostra de labor. n0  77.2515 

Composição granulomtnca da 

H 	
- 

orIzOflte 
Fraçôea da amoatra toSSI lerta Densidade 

(dispersão com NaOH calgon) 
- 

Agi1a 
diaprsa 

ilgue em 

Grau de 
1IuIo 

q.lcrn31 

.- 	S E Areia Silte 
- - 

Arada % % AriIa 

Símbolo 
Profuedidde 

cm 

CSIhetís 
>20 mm 

Cascalho 
20-2 mm 

fina 
groma 
2-0,20 

fina 
0.20-005 

005- 
0.002 

0,002 AparCrttl sal 
2mm mm mm mm- 

mm 

A 0-3D O O 100 514 34 5 7 2 71 0,71 

C 120-160+ O O IDO 141 44 6 9 5 44 0,67 

pH 	1.2,54 
Complexo cortiso 

mE/lOOg 
- 

Horizonte - - -.- -.- 1 100 AI444 E E 
5 44 

Água KCI 1N Ca' Mg K4  Na* 
velor5 

AI444  H 
vi 	T S1A1 

(somaI - 

A 14,7 3,9 O 3 0.07 0,01 0,14 0,8 1,0 2,2 18 67 3 

C 5,0 4,1 o 	14 0,01 0,01 0,14 0,5 0,1 1,0 4o 56 1 

Ataquepo I-I50 	- 	d = 1,47 
• - 

N c 
% sio, si02 AI O F,303 

Horizonte lorgánicol 

% 
% 

- 
N 

- 
Al 2 0 3  - A303 ..!..... 

Fe O 
Ser. 2 O 

4I(4 IKrl - 5 
SiO 3  A1 10 3  Fe 20 3  TiO 3  P2 0 5  MnO 

A. 0,42 0,04 II 2,7 2,1 0,3 0,10 2,18 2,00 10,99 

C 0,10 0,03 3 3,9 3,1 0,4 0,14 2,14 1,98 12,16 

Pasta ,sturada Saie $OIÚvig lextreto 154 Constantes h(dr,ca, 

Horizonti 2 

CEdo - - 

- 	mm  
Água M544 	i( 	Na1 

HCOI 
Co  c - s04= Umidade Umidade 

IarØ de 

250C mEflDOg deT.F. • 	3 a m a 
máxima umidede 

A <1 3 

C 1 4. 

Relaça -o TCxtural: 
 Mádia dai %da argil, no B (exclusive 
----------- ---------
Mádia da, %de ergue no A - 



PERFIL. 84— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Número de campo - 2 MG - TLA (Zona do Alto Médio So Francisco. 

Data - 01102176. 
Classificação - AREIA QUARTZOSA DISTRÓFICA A moderado fase caatinga hipoxeró fila relevo 

plano. 
Localização - Margem direita da estrada Mocambinho-.--Ja(ba, distante 5,0km de Mocambinho. Muni-

c(pio de Manga. 
Stuaçio e declividade - Trincheira em área plana, com O a 2% de declividade. 

Formação geolôgica e litologia - Terciário/Qu aternário. 
Material originário - Materiais arenosos quartzosos. 

Relevo local— Plano. 
Relevo regional - Plano. 
Altitude - 480 metros. 
Drenagem - Excessivamente drenado. 
Erosio - Nio aparente. 	 - 
Vegetaçio local - Caatinga hipoxerófila. 
Vegetaçio primária - Caatinga hipoxeráfila. 
Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

A 1 	0-30 cm, bruno-escuro (7,5Y13 414, úmido) e bruno (7,5YR 514, seco); areia; fraca pequena 

granular; muitos poros muito pequenos e pequenos; solto, solto, nio plástico e nio pegajoso; 

transiçio clara e plana. 

C 1 	30-60 cm, bruno (7,5Y13 514); areia; grios simples; muitos poros muito pequenos e pequenos; 
solto, solto, nio plástico e nãb pegajoso; transiçio difusa e plana. 

60-110 cm, bruno-forte (7,5YR.516); areia, grios simples; poros comuns muito pequenos e 

pequenos; solto, solto, náo plástico e nâo pegajoso; transiçio difusa e plana. 

C3 	110-175 cm+, amarelo-avermelhado (7,5YR 616); areia: grâ'os simples; poros comum muito 
pequenos e pequenos; solto, solto, no plástico e nffo pegajoso. 

Raízes - Muitas no A 1  e C 1 , comuns no C2  e poucas no C 3 . 

Observações: 1) Atividade biológica intensa nos horizontes superficiais; 

2) Presença de murundus espaçados em toda a área; 

3) Presença de concreções ferromanganosas ao longo do perfil; 
4) Unidade de mapeamento A0a4. 
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PERFIL 84 	
ANALISESFIICASEOUÍ%IICAS 

Amos*r. di Iibo. n? 

Horltont. 

- 
Fraç6as da amostra total 

Compoalçio gtanuPomIrlcl da 
tirr. fina Oiidadi 

Cdspir.k com NaOH c.lpon} ArlI. Grau di Silta 
gcm 3  - 

% dipqrti 
,mua 

flocsliçIo 

P111 
 

% 

Slmbio 
PrfunjIdads C.Ihau5 

>2Omm 
Ciclho 
20-2mm ti 

grou fina 0,05 
o,00 

AFll. 
<0,002 

%ArIli 

Aparam. 

- 

cm 
<m 

2-0,20 0,20-0,05 
mm 

mrn  
mm  

A 1  0-30 O x 100 77 15 2 6 3 50 0,33 1,53 2,53 40 

30-60 O O IDO 73 19 1 7 4 43. 0,14 1,44 2,55 44 

C 2  60-110 O O 100 75 16 1 8 4 50 0,13. 1,50 2,58 42 

C 3  110-175+ O x 100 73 17 2 8 4 50 0,25 145 2,58 44 

pH (1:2,51 
Complexo .ortivo 

mEl100 

Horizonm . 
100 Al 

E 

Agus KCI 1N ++ 
Ca Mg 

+ 
K Na 

Valor S 
'' A 

Valor T S + AlH+ > 
a. 

,n, a1 f,ma1 

A 1  5,0 4,0 0,6 	0,7 0,02 0,01 1,3 0,4 1,0 2,7 48 23,5 1 
4,9 4,1 O 9 0,01 0,0 0,9 0,4 0,6 1,9 47 30,8 1 

C 2  5,1 4,1 O 9 0,01 0,0 0,9 0,5 0,5 1,9 47 35,7 1 

5,0 4,1 O 9 0,01 0,01 .0,9 0,4 0,4 1,9 47 40,0 <1 

Ataqua por H 2 504 	d = 1,47 

C 
II c . 

(or1nico) 
 SO SO2 F.203 èR 

Noriznt, 
% 

livri O 
AO3  

5i0 2 AIO 3  F. 2 0 t. TIO 2  P20 5  MoO 
(líI £KrJ 

La 

A 1  0,63 0,06 10 4,,6 1,9 0,9 0,11 0,01 - 4,12 3,17 3,22 - 

C 1  0,24 0,05 5  4,6 1,9 0,8 0,11 0,02 - 4,12 3,25 3,72 - 

C 2  0,20 0,03 7 4,4 2,2 1,0 0,12 0,01 - 3,39 2,63 3,43 - 

C 3  0,14 0,03 5 5,7 3,4 1,3 0,18 0,02 - 2,85 2,29 4,11 - 

Pasta smurada Sait solúvai. (extrato 1 5 Conitanhei hídricaa 
+ 

Noruuoflti 
8 

extrato Anu8 K4 	
+ 

Na 

C.E. do  
HCO 3  - 

Cl - s4 Umidad. IJmidadi 
. Agiu 
dixpon(v.Í 

Equu.- 
lente de 

-. 
mmcslcm li 

25°C 
%  

mE/100 
co' 113 alto 15 sIm 

máximi unhidada 

A 1  <1 . . 8 

O 7 
c2  o 7 

<1 7 

AeiaçSo Tiatural: Média da, % de ergui noS (exclusive 

Médi, das % de argila nOA 



PERFIL 85— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGIC/S (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 62 MG (Zona do Alto Médio Sá'o Francisco). 
Data - 05108177. 

Classificação - AREIA QUARTZOSA ÁLICA A fraco fase caatinga hipoxeró fila relevo plano. 
LocalizaçHo - Margem direita da estrada Carinhanha—Manga. distando 9,7 km da barra dos rios Cari-

nhanha e So Francisco. Munic(pio de Manga. 

Situação e declividade - Terço superior de etevaç5o muito suave, com cerca de 3% de declividade. 

Formaçffo geológica e litologia - Terciâriof (luaternário.. 

Material originário - Materiais arenosos quartzosos. 
Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado, com elevações de topo arredondado. 
Altitude - 440 metros. 

Drenagem - Excessivamente drenado. 
Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Nula a laminar ligeira. 

Vegetaço local - Caatinga hipoxerófila. 

Vegetaç5o primária - Caatiriga hipoxerófila e transiçâo cerrado/caatinga. 

liso atual - Pecuária extensiva utilizando-se a vegetaço natural. 

C 	130-150 cm, areia franca. 

Observações: 1) Coleta efetuada com trado; 

2) 29 componente da associação LVa32. 
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PERFIL 85 	
ANÁLISES FIÍCAS E Q!JIM1CAS 

Amoitri di ibor. n9 77.1668 

Compotiçio 9,anutométrica dl 

Horizonte 
Frç.a de amoetra tolel terra fina DensidadC 

IdiapevsSo com NaOH çalonI Ar9iIe Grou do 
gcm  

% A,iIa 
1!  

Umbolo 
Profudidide 

<OO2 Aparente Real  

2mm 
mm 

0,2-0.05 
mm mm 

mm 

C 130-150 O O 100 62 24 5 9 5 44 0,56 

pH Il:7,5 
Complexo xortivo - 

• mE/lOOg > 
100 AI' 44  

Horizonte 
 

- Ã9ui KCÍ 1H Co"  M9 4  K'  Na' 
Valor S 

AI" 
+ 

H 
Valor T 5 + AI444  

Isomal Isomul 

C 4,8 3,9 0,2 0,05 0,02 0,3 0,6 0,8 17 18 67 5 

Ataquepo,H 2 SO, 	dm1,47 

N 
SiO 

L 
SiO 
__.! AI 

......2! 
O 

Ho,izonta orØ nico) 
Al 2 03  R203 . - 

N Fe o 
(K) CKrI 2 	3 

Si0 2  A1 1 0 3  F.2 03  TiO2 
20a MnO 

O 0,13 0,03 4 4,5 3,7 1,1 0,18 2,07 1,71 '5,27 

P.,ta saturada Saia iolCweia lextrato 1:51 Conetantei hídricaa 

8 
Horizonte 

 

C..do 
•xtrit* A9ui Catt 	Mi 	K 	Na' 

HCO 3  - 
c - = 

- 
Umidade 

- 
Umidade 

Aiiia 
duepon(veI 

- 
Equiva- 

lente de mmho,/m % 
mEIlOOgd.T.F. 

co • 113otm 15atm 
mdxima umidade 

C 1 6 

Ralaçio Tixtural: 
Médie daS % de ariIa no B (exclusive 531 - ------- 
MédjÍ dai % de argila no A 



PERFIL 86— DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS (PARCIAIS) 

Número de campo - Amostra extra 63 MG (Zona do Alto Médio São Francisco). 

Data - 05/08177. 
Classificação - AREIA QUARTZOSA DISTRÓFICA A fraco fase cerrado caducifólio relevo plano. 

Localização - Margem esquerda da estrada Carinhanha—Montalvânia, distando 24.0 km da barra dos 

rios Carinhanha e São Francisco. Munic(pio de Manga. 

Situação e declividade - Topo esbatido com 0-3% de declividade. 

Formação geológica e litologia - Tercikio/Ouaternário. 

Material originário - Materiais arenosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Altitude - 460 metros. 

Drenagem - Excessivamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Nula. 

Vegetação local - Cerrado caducifólio. 

Vegetação primária - Cerrado caducifólio e transição cerrado/caatinga. 

Uso atiial - Pecuâria extensiva no cerrado. 

C 	110-130 cm. amarelo-avermelhado (7,5YR 616. úmido) e amarelo-averme'hado (7,5YR 716. 

seco); areia franca. 

Observações: 1) Coleta efetuada com trado, destinada à verificação da granulometria; 

2) Unidade de rnapean,ento A0a3. 
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PERFIL 86 
	 ANÁLISES FIICAS E QUI.UCAS 

Amostra da labor. n0  77.1669 

Morizonti Ftk6., di a,noitra t 
Compotiç5o grsnulomêtrica da 

% Idiaperso com NaOH calgonl Argila da gkm 
%- - disparia 

nt 
floculaçio ._!! - as 

Aril. 
Pofundidada hauI Caar&ho T 

jAr4his Sâli* 

<Q2 

dgui % Argila 

fluí ' <fim 
O,2O5 

Aparente 

C 110-150 0 0 100 43 45 4 8 8 0 0,50 

pil25I 
Compiacoso"*lvp 

mE/lOQg •, 

4orizontl-- 
.3 IOOAÍ 

. 	, se 

Age KCI iii 44 
+ Valor 8 V1 

44+ 8 + AI > 

C 5,2 4,2 O 3 0,01 0,01 0,3 0,2 0,5 1,0 30 40 

Atiqui por H 2SO4 	d = 1.47 

N c SiO 3  SIO AI O 16z3 
Horizont. iorgMico) 

A 
ii;.. 

-- 

$iO3  A1 303  F. 3 03  TIO 3  P3 0 5  MnO 

C 0,11 0,03 4 4,0 3,5 0,3 

- 

0,18 1,94 1,84 18,27 

Puti saturada Sais iolCjveis I.xsto 1 5 Constantes ít(drIcas 
4. 

- - - - - - Horizonte 2 	_______ 

extrato Água Ci • 	M941 	K4 	Ns - Lknidadu Umidade  
diaçuiI Iet.d. n m  

25°C mEIlOOgdeT,F. , 	3 /3,tm stm 
rodaima umidade 

C 1 . 4 

ítii,çlo Tstiturel 	
dia das % de argila no 8 .xclusiv. 831 - 

Mêdia das % da Srgli. no A 



18— AREIAS QUARTZOSAS H1DROMÕR FICAS 

Compreende solos arenosos, essencialmente quartzosos, formados em áreas baixas sujeitas a 

encharcamento permanente ou temporário. S5o solos com perfis AC, tendo lençol freático elevado. 

o qual, condicionado pelo relevo, ocasiona nos perfis a formaçffo de um horizonte A 1  de cores escuras 
seguido de horizonte C de coloraç5o acinzentada com ou sem mosqueados. 

Na área mapeada estes solos compreendem horizontes A 5 , C1, C2 . C3  .....,até o nível do 

lençol freátjco, o qual encontra-se mais freqüentemente a pouco mais de 1 metro (120-1 50 cm) de 

profundidade. O horizonte A é comurnente espesso, moderado, com variaçôes de espessura entre 35 e 
65 cm normalmente compreendendo A 1  e A 3 , onde o A 1  é o mais espesso, comumente comA 11  e 
A l2 , coloraçáo escura devido à matéria orgânica ácida pouco polimerizada e estrutura fraca granular 

em mistura com grãos simples. O horizonte C, nâo estruturado (grãos simples de quartzo), compreende 
C 1 , C2 , C3  ....., de acordo com a coloraçâ'o das areias, variando estas de bruno-acinzentadas a 

cinzentas, por vezes com mosqueados, difusos ou distintos, nos horizontes mais inferiores dos perfis. 

Estes solos ocorrem em áreas rebaixadas, planas, de várzeas e "veredas" de alguns dos princi-

pais cursos d'água que drenam para o rio So Francisco, onde sedimentos arenosos do Holoceno 

constituem materiais de origem dos solos; clima Aw de KVppen e 4cTh e 4bTh de Gaussen, com 

chuvas médias anuais de 1.000 a 1.300 mm; relevo plano de várzea ou de "veredas" e vegetaçà'o dd 

campo de várzea e floresta perenifólia de várzea com buriti. 

Sendo solos de várzea, como tantos outros, eles muitas vezes recaem na preferência dos agri-

cultores de pequenos roçados. Por isso constatou-se algumas culturas de subsistência, principalmente a 

mandioca, qual se desenvolve satisfatoriamente quando o horizonte A destes solos é dos mais espes-

sos e escurecidos pela matéria orgânica; como em tanto outros solos da regio, também constatou-se 
pecuária extensiva, utilizando-se a vegetaço natural como pastos. 

Requerem dispendiosas obras de drenagem e muita adubação e calagem, para se almejar boa 
produtividade nestes solos 

No presente levantamento de solos, esta classe compreende as seguintes fases. 

18.1 - AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÕRFICAS ÁLICAS A moderado. 
fase campo de várzea e floresta perenifália de várzea com buriti relevo plano. 
49 componente da associaço HGPa e faz parte do Grupamento Indiscriminado que consti-
tui o 49 componente da associação AQa2. 

fase campo de várzea relevo plano. 

29 componente da associação A. 

19— AFLORAMENTOS DE ROCHA 

Os afloramentos de rocha constituem tipos de terreno e no propriamente solos. Estio 

representados por exposiç6es de diferentes tipos de rochas, brandas, semi-brandas ou duras, por vezes 

com pequenas partes de materiais detríticos nâo classificáveis como solo. 

Na área mapeada os aflorarnentos de rocha aparecem mais continuamente nas áreas que 

compreendem alinhamentos de serras que compôem o E..iinhaço e nas encostas dos Planaltos de So 

Francisco, cujo relevo apresenta-se muito variado, desde plano até escarpado, porém tendo maior 

freqüência relevos mais acidentados, tais como escarpado, montanhoso e forte ondulado. 

Os principais afloramentos de rocha encontrados na área estudada, sâ'o os que se seguem. 

Afloramentos de quartzitos - So bastante expressivos na área estudada, encontrando-sé 

normalmente formando alinhamentos de cristas (fig. 71) e encostas escarpadas ou montanhosas, princi-

palmente nas áreas de alinhamentos de serras do Espinhaço (fig. 21). Relacionam-se com áreas do Pré-
cambriano A e B. 
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Afloramentos de gnaisses e granitos - Estes afloramentos (fig. 77) ocorrem comumente sob 

a forma de pontôes, lajeados e de blocos arredondados ("boulders"). Encontram-se distribu(dos pela 

zona de ltacarnbira, principalmente nos munic(pios de Espinosa, Monte Azul,e Mato Verde. Relacio-

nam-se com áreas do Prá-cambriano Indiviso. 

Afloramentos de calcários, ardósias e siltitos - Estio representados sobretudo por calcários 

cinzento-escuros (figs. 18 e 76) a pretos, ardósias e siltitos, referidos ao Prá-cambriano A (Grupo 

Bambu. Apresentam-se como escarpas fluas, abruptas, de calcários, com aspectos ruiniformes. Distri-

buem-se principalmente pelas encostas dos Planaltos do S5o Francisco. Os afloramentos de ardósias 

e siltitos ocorrem ora isoladamente, ora associados com os afloramentos de calcário. 

Afloramentos de xistos - Sáo afloramentos rochosos de pouca expresso na área estudada. 

Ocorrem principalmente nas encostas de elevações (chapadas) e comuniente dispõem-se à forma de 

láminas horizontais. Relacionam-se com o Pré-cambriano B. 

r -------. 	 ----.--..-----.----..--- .............................. •1 

1• 	 •1 
1 	 . 	 a 

Fig. 76 - Aspecto de afloramen tos de calcário e de sua vegeta çio, no percurso Cônego Marinho-

Brejo do Amparo. Área da associa ço TRSe4. Município de Januária 

306 



. 	
.'.'- 

Fig. 77 - Afloramentos de gnaisse, relacionados com o Pi*cambriano Indiviso, a 5 km de Mato 

Verde em direçao a Rio Pardo de Minas. Área da associa ço PE 71. 
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LEGENDA 

A legenda de identificaç5o dos solos foi organizada de conformidade com o n(vel do rnapea-
mento executado, raz5o porque as unidades de mapeamento s5o constitu(das, na quase totalidade 
por associaçôes, as quais s5o compostas usualmente por três ou duas unidades de solos. Somente em 

casos excepcionais as associaç6es de solos foram arranjadas  de maneira que compreendessem no máxi-
mo quatro componentes. 

A composiço das associaçôes de solos foi elaborada do seguinte modo: em primeiro lugar 
figura o componente que tem mais importância sob o ponto de Vista de extensão, seguindo em ordem 

decrescente, respectivamente, o segundo, terceiro e quarto componentes, quando for o caso. 

A determinaç5o da percentagem dos componentes das associaçôes foi feita estimativamente, 
com base nas observações de campo. No caso de associaço de solos com arranjamento muito intrinca-
do, em que nâo foi poss(vel determinar a proporç5o dos componentes das associaç6es na escala dos 
mapas usados no campo, optou-se pelo termo associaçá'o complexa. 

A ordenaçâb das unidades de mapeamento pode sèr verificada na própria legenda apresenta-
da a seguir. 

A - LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SOLOS 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 

LVa1 	- LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A proem. e mod. text. arg. fase flor, 
subcad. e cad. rei. p1. e s. ond. 

LVa2 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-
ESCURO, ambos ÁL1COS A mod. e proem. text. arg. fase cer. subcad. rei. p1. e s. ond. 

LVa3 	- LATOSSOLO VRMELHO-AMARELO ÁLICO A mod. text. arg. fase flor. subcad. e 
cad. rei. p1. e s. and. 

LVa4 	- LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO A mod. text. arg. fase cer. subcad. rei. 
p1. es. ond. 

LVa5 	- Assoc. de:. LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO + LATOSSOLO VERMELHO- 

ESCUIO. ambos ÁLICaS A mod. text. arg. fase cer. subcad. e campo cer. rei. p1. 

LVa6 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text. arg. + PODZÓL1CO VERME- 
LHO-AMARELO Tb text. méd./arg., ambos ÁLICOS A mod, fase cer. subcad. rei. s. 
ond. 

LVa7 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO- 

ESCURO, ambos ALI COS A mod. text. arg. e méd. fase cer. subcad. rei. p1. e s. ond. 

LVa8 	- LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A mod. text. arg. e méd. fase cer sub- 
cad. rei. p1. e s. and. 

LVa9 	- LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A mod. text. arg. e méd. fase cer. sub- 
cad. e campo cer. rei. p1. 
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LVa10 - Aso. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO 

ESCURO, ambos text. arg. e méd. fase rei. p1. e s. ond. + CAMBISSOLO Tb text. arg. e 
silt. fase erodida e no erodida ped. e ná'o ped. rei. s. ond. e ond. subst. silt. e ard., todos 
ÁL1COS A mod. fase cer. subcad. 

LVa11 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-
ESCURO, ambos text. arg. e méd. fase rei. s. ond. + CAMBISSOLO Tb text. arg. e siit. 
fase ped. e no ped. + SOLOS LITÓL1COS text. arg., sHt. e méd., ambos fase erodida e 
ngo erodida rei. s. ond. e ond. subst. silt, e ard., todos ALI COS A mod. fase cer. subcad. 

LVa12 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text. arg. e méd. fase rei. s. ond. + 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd.larg, fase rei. s. ond. e ond., ambos 
ÁL1COS + SOLOS L1TÓLICOS ÁLICOS e D1STRÕFICOS text. aren. e méd. fase rei. 

ond. subst. quartz., f ii. e xisto, todos A rnod. fase cer. subcad. 

LVa13 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-

ESCURO, ambos text. arg. e méd. fase rei. p1. e s. ond. + CAMBISSOLO Tb text. arg. e 
silt. fase ped. e nâ'o ped. rei. s. and. e ond. subst. silt. e ard., todos ÁLICOS A mod. fase 

cer. cad. 

LVa14 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text. arg. e méd. fase rei. s. ond. + 
CAMBISSOLO Tb text. arg. e silt. fase ped. e não ped. rei. s. ond. e ond. subst. sili. e 
ard.. ambos ALI COS A rnod. fase erodida e n3o erodida cer. cad. 

LVa15 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text. méd. e arg. fase cer. subcad. 
e flor. cad. rei. p1. e s. ond. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd.Iarg. 
fase cer. subcad. rei. s. ond. + SOLOS LITÓLICOS text. aren. e mêd. fase cer. subcad. 

rei. s. ond. e and. subst. quartz., todos ALI COS A mod. 

LVa16 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text méd. e arg. fase cer. subcad. 
e flor. cad. rei. s. ond. + PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd.Iarg. fase 

cer. subcad. rei. s. ond. e ond. + SOLOS LITÓLICOS text. aren. e méd. fase cer. subcad 
rei. ond. e f. ond. subst. quartz. e f ii. + AREIAS QUARTZOSAS fase cer. subcad. reL s. 

ond., todos ALi COS A mod. 

LVaI7 - Assoc. de; LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text. méd. e arg., fase erodida e n5o 
erodida rei. s. ond. + PODZÓLICO VERME LHO-AMARE LO Tb text. rnéd./arg. fase 

ped. e no ped. + SOLOS LITÕLICOS text. méd. fase subst. quartz. e silt., ambos fase 

rei. ond., todos ÁLICaS A mod. fase cer. subcad. 

LVaI8 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text. méd. fase reL s. ond. + CAM-
BISSOLO Tb text. arg. e silt. fase rei. s. ond. e ond. subst. silt. e ard. + PODZÕLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb text. méd./arg. e mêd. fase rei. s. ond., todos ÁLICOS A 

rnod. fase cer. subcad. 

LVaI9 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa A mod. text. méd. fase cer. subcad. e 

cad. rei. pi. e s. ond. 

LVa20 - Assoc. de; LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLiCO A rnod. text mêd. fase cer. 

subcad. e cad. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓF1CO Tb A mod. e 

chernoz. text. méd.Iarg., fase flor. cad./cer. e fiorjcaat, ambos fase rei. p1. e S. ond. 
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LVa21 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco e mod. text. méd. + 
AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco, ambos fase cer. subcad. 
rei. p1. e s. ond. 

LVa22 - Assoc. de,: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text. méd. + AREIAS QUARTZO-
SAS, ambos fase rei. p1. e s. ond. + CAMBISSOLO Tb fase ped. e no ped. + SOLOS 
LITÕLICOS, ambos text. rnéd. fase subst. aren. e silt. rei. s. ond. e ond., todos ÁLICOS 
A fraco e mod. fase cer. subcad. 

LVa23 - .Assoc. de; LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + CAMBISSOLO Tb fase ped. e n5o 
ped. + SOLOS LITÕLICOS, ambos fase subst. aren. e silt.. todos ÁLICOS A fraco e 
rnod text. méd. fase cor. subcad. reI. s. ond. e ond. 

LVa24 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÃLICO A fraco e mod. text. méd. + 
AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco, ambos fase cer. cad. e 
cer.fcaat. rei. p1. e s. ond. 

LVa25 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELOÁLICO e DISTRÓFICO A mod. text. arg. fase 
- 	flor./caat. rei. p1. e s. ond. 

LVa26 - Assoc. de; LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÓFICO text. arg. 
fase rei. p1. e s. ond. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb text. 
méd./arg. fase rei. s. ond., ambos A mod. fase fior.Icaat. 

LVa27 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÓFICO text. arg. 
fase rei. s. ond. + POUZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO + PODZÓLICO 
VERME LHO-AMARE LO DiSTRÓFiCO e ÁLICO, ambos Tb text. mód./arg. fase rei. s. 
ond, e ond., todos A mod. fase flor./caat. 

LVa28 - LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO e DISTRÓFICO A mod. text. méd. e 
arg. fase flor. cad. e cer. subc. rei. p1. e s. ond. 

LVa29 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÓFICO fase caat. 
hipox. + CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta C carb. e no carb. fase fior./caat. e caat. 
hipox. subst. calc., ambos A mod. text. méd. e arg. fase rei. p1. e s. ond. 

LVa3Q - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa e DISTRÕFICO A rnod. text. rnéd. fase 
cer. subcad. e cad. e fior./caat. rei. p1. e s.ond. 

LVa31 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text. méd. + AREiAS QUARTZO-
SAS, ambos ÁLiCaS e DISTRÓFICOS A fraco e mod. fase cer. cad. e flor. cad./cer. + 
LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO EUTRÓFICO A mod. e proem. text. méd. fase 
flor./caat. e cer./caat., todos fase rei. p1. e s. ond. 

LVa32 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO A fraco emod. text. méd. + AREiAS 
QUARTZOSAS A fraco, ambos ALi COS e DISTRÓFICOS fase caat. hipox. e cer./caat. 
rei. p1. e s. ond. 

LVa33 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO A fraco e mod. text. méd. + AREIAS 
QUARTZOSAS A fraco, ambos ÁL1COS e DiSTRÓFICOS fase caat. hipox. rei. p1. es . 
ond. 
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LVa34 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÓFICO A fraco e mod. text. 
méd. fase caat. hipox. rei. p1. e s. ond. com  e sem murundus. 

LVe1 	- Assoc. de: LATOSSÕLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO e DISTRÓFICO text. 
méd. e arg. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb text. aren. e 
méd./md. e arg., ambos A mod. fase caat. hipox. rei. p1. e s. ond. 

LVe2 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-
ESCURO, ambos EUTRÓFICOS, ALI COS e DISTRÕFICOS text. méd. fase caat. hipox. 
e cer./caat. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb text. méd./arg. e 
méd. fase flor./caat., todos A mod. fase rei. p1. e s. ond. 

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO 

LEal 	- LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A mod. e proem. text. arg. e m. arg. fase 
cer. subcad. rei. p1. e s. ond. 

LEa2 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO + LATOSSOLO VERMELHO-AMARE- 
LO, ambos fase rei. p1. e s- ond. + CAMBISSOLO Tb fase rei. 5. ond. subst. silt. e ard., 
todos ÁLICOS A mod. text. arg. fase cer. subcad. 

LEde 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO A mod. + TERRA ROXA ESTRUTU- 
RADA SIMILAR A mod. e chernoz., ambos DISTRÓFICOS e EUTRÓFiCOSfaseflor. 
cad./cer. + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A mod. fase cer. subcad.. 

- 	todos text. arg. fase rei. p1. e s. ond. 

LEe1 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO + TERRA ROXA ESTRUTURADA 
SiMiLAR + CAMBiSSOLO Tb subst. calc., todos EUTRÓFiCOS A mod. e chernoz. 
text. arg. fase flor. cad. rei. s. ond. 

LEe2 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO + CAMBiSSOLO Tb e Ta C carb. e 
no carb. subst. caie. e silt., ambos text. arg. e méd. + PODZÕLICO VERMELHO-
AMARELO Tb text. méd./arg., todos A mod. .e chernoz. + LATOSSOLO VERMELHO-
AMARELO A mod. text. méd., todos EUTRÓFICOS fase fior./caat. rei. p1. es . ond. 

LEe3 	LATOSSOLO.VERMELHO-ESCURd EUTRÓFICO A mod. text. arg. e m. arg. fase 
flor./caat. e caat. hipox. rei. p1. e s. ond. 

LEe4 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO text. arg. e m. arg. fase fior./caat. e 
caat. hipox. + CAMBISSOLO Ta eTb C carb. e n5o carb. text. arg. fase fior./caat. subst. 
caic.. ambos EUTRÕFICOS A mod. fase rei. p1. e s. ond. 

LEe5 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO text. arg. fase rei. p1. e s. ond. + POD- 
ZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd./arg. faserei. s. ond. e ond., ambos 
EUTRÓFICOS + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO D1STRÓF1CO text. méd. e 
arg. rei. p1. e s. ond., todos A mod. fase caat. hipox. 

LEe6 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO + CAMBISSOLO Tb fase subst. calc., 
ambos text. arg. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd./arg. e arg.,• 
todos EUTRÓFICOS A mód. fasê fior./caat. rei. s. ond. 
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LEe7 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO text. méd. e arg + 
LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO EUTRÓFICO, ÁLICO e DISTRÕFICO text. 
rnêd., ambos fase caat. hipox. e fior./caat. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 
EUTRÕF1CO Tb text. méd./arg. e méd. fase fior./caat.. todos A mod. fase rei. p1. e 
s.ond. 

LEe8 	- Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO câmbico text. arg. fase rei. ond. e 
f. ond. + PCDZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd.farg. fase rei. s. ond.. 
ambos EUTRÓFICOS A mod. fase flor.Icaat. 

PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO ÁLICa e DISTRÕFICO 

PVa 	- Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO text. méd./arg. e arg. + CAMBISSO- 
LO text. arg. e silt. fase subst. siit, ambos ÁLICOS Tb A mod. fase ped; e no ped. cer. 
cad. rei. s. ond. e ond. 

PVdI 	- Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO e ÁLICa Tb text. 
méd./arg. fase ped. e nSo ped. rei. s. ond., ond. e f. ond. + LATOSSOLO VERMELHO-
AMARELO ÁLICa text. arg. fase rei. p1. e s. ond., ambos A mod. fase cer. subcad, 

PVd2 	- Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFiCO Tb text. méd./arg., 
fase rei. ond. e f. ond. + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÕ-
FICO text., arg. fase rei. pi. es . ond., ambos A mod. fase fior. cad. 

PVd3 	- Assoc. de: PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd.farg. fase rei. s. ond. 
e ond. + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text. ary. fase rei. ond. e f. ond., ambos 
DiSTRÓFICOS + SOLOS LITÕLICOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS text. méd. fase 
rei. ond. e f. ond. subst. gn . e gr. todos A mod. fase flor. cad. 

PVd4 	- Assoc. de: PODZÓLiCO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb text. méd./arg. fase 
fior. cad. + SOLOS LITÓLiCOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS text. méd. fase flor./ 
caat. subst. gn . e gr.. ambos fase rei. ond. e f. ond. + LATOSSOLO VERMELHO. 
AMARELO D1STRÓFiCO text. arg. fase flor. cad. rei. f. ond., todos A mod. 

PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFiCO 

PE1 	- Assoc. de: PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd.farg. e arg. + TERRA 
ROXA ESTRUTURADA SIMILAR text. arg. em, arg. + CAMBISSOLO Tb text. arg., 
todos fase rei. s. ond. + SOLOS LITÓLICOS text. arg. fase roch. rei. s. ond. e ond., 
ambos fase subst. calc. e silt, todos EUTRÕFiCOS A mod. e chernoz. fase fiorjcaat. 

PE2 	- Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd./arg. e arg. + TERRA 
ROXA ESTRUTURADA SIMILAR text. arg e m. arg. + CAMBISSOLO Ta e Tb + 
SOLOS LITÓLiCOS fase roch., ambos text. arg. fase subst. caic., ard. e silt., todos 
EUTRÓFICOS A mod. e chernoz. fase ped. e no ped. fior.Icaat. rei. p1.., s. ond. e ond. 

PE3 	- Assoc. de: P013ZÓL1CO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd./arg. e arg. + CAMB1S- 
SOLO Tb e Ta text. arg. fase subst. calc. + TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMI LAR 
text. arg. e m. arg. + LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO text. arg, todos EUTRÓFI-
COS A mod. fase flor./caat. e caat. hipox. rei. p1. e s.ond. 
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PE4 	- Asoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO fase rei. ond. + PODZÕ- 

LICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO fase rei. s. ond. e ond., ambos Tb text. 

méd./arg. + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLico e DISTRÓFICO text. arg. 

fase rei. p1. e s. ond.. todos A mod. fase flor. cad 

PE5 	- Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO + PODZÕLICO VER- 

MELHO-AMARELO DISTRÓFICO, ambos Tb A mod. text. méd./arg. fase flor. cad. rei. 
ond. e f. ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PE6 	- Assoc. de: PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO Tb text. niédiarg. + SOLOS L1TÓ- 

LICOS text. rnéd. fase subst. gn . e gr., ambos EUTRÓFICOS A mod. fase fior./caat. rei. 

ond. e f. ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PE7 	- Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd./arg. e arg. + SOLOS 

LITÕLICOS text. ara., siit. e méd. + CAMBISSOLO Tb e Ta text. arg, ambos fase subst. 

caic., ard. e silt. +TE FIRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR text. arg. e m. arg., todos 

EUTRÕFICOS A mod. fase erodida e nffo erodida ped. e no ped. flor./caat. rei. s. ond., 

ond.ef.ond. 

PE8 	- Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO text. méd./arg. fase rei. p1. e s. ond. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO text. méd. casc./arg. casc. fase rei. s. ond. e ond,. 
ambos EUTRÓFICOS Tb+ LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO e 
DISTRÓFICO text. méd. fase rei. p1. e s. ond., todos A mod. fase caat. hipox. 

PE9 	- Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd./arg. fase rei. s. ond. + 

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO câmbico text. arg. fase rei, s. ond. e ond.. ambos 

EUTRÕFICOS A mod. fase caat. hipox. 

PElO 	- Assoc. de: PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd.Iarg. + LATOSSOLO 

VERMELHO-ESCURO câmbico text. arg., ambos EUTRÓFICOS A mod. fase caat. 

hipox. rei. ond. e f.ond. 

PE11 	- Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. médJarg. + CAMBISSOLO 

Ta e Tb text. méd. e arg. subst. gn ., ambos fase erodida e no erodida rei. s. ond., ond, 

e f. ond. + SOLOS LITÕLICOS text. méd. fase roch. subst. gn . rei. ond. e f. ond. + 

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO text. arg. fasè rei. s. ond.. todos EUTRÕFICOS A 

mod. fase caat. hipox. 

PEI2 	- Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd.fary. + SOLOS LiTÓLI- 
COS text. méd. fase roch. + CAMBISSOLO Ta e Tb text. méd. e arg., ambos fase subst. 
gn., todos EUTRÓFiCOS A mod. fase erodida e no erodida caat. hipox. rei. ond. e 

f. ond. 

PE13 	- Assoc. de: PODZÓLiCO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb text. méd.fary. e 

méd. fase fiorjcaat. + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO text. méd. fase 

cer. subcad. e flor. cad.Icer.. ambos A mod. rei. p1. e s. ond. + CAMB1SSOLO ÁLICO Tb 
A mod. text. ary. e méd. fase erodida e nâo erodida cer. subcad. rei. s. ond. e ond. subst. 
siIt e aren. + SOLOS GLEYZADOS INDISCRiMINADOS text. indisc. fase campo de 

várzea e fior. de várzea rei. pi. 
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PE14 	- Assoc; de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO plint. e no plint. text. aren. e méd./ 
méd. e arg. + CAMBISSOLO text. méd. e arg. fase subst. sed. Hoioc. + SOLOS ALU-, 

VIA1S text. indisc., todos EUTRÕFICOS Tb e Ta A mod. fase complexo de flor., caat. 

e cer., todos de várzea, rei. p1. 

	

PE15 	- Assoc. de: PODZÕL1CO VERMELHO-AMARELO plirit. e no puni. text. aren. e méd./ 

méd. e arg. + CAMBISSOLO text. rnéd. e arg. fase subst. sed. Holoc. + LATERITA 
HIDROMÓRFICA com B textural text. méd./arg. + SOLOS ALUVIAIS text. indisc.. 
todos EUTRÓFICOS Tb e Ta A mod. fase flor. cad. e flor./cer. de várzea rei. p1. 

TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR 

	

TRSa 	- Assoc. de: TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR text. m. ary. fase rei. p1. e 
s. ond. + PODZÓLICO VERME LHO-AMARE LO Tb text. arg./rn. arg. fase rei. s. and., 

ambos ÁLICOS A mod. fase flor. cad./cer. e cor. cad. 

TRSe1 - Assoe. de: TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMI LAR text. arg, e m. arg. + PODZÕL1-
CO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta text. arg./m. arg. e arg.. ambos EUTRÓFICOS A 
mod. fase rei. s. ond. + BRUNIZEM AVERMELHADO text. arg.Im. arg. + SOLOS L1TÓ-

LICOSEUTRÕFICOS A mod. e chernoz. text. arg. fase subst. calc. e ard., ambos fase 

rei. s. ond. e ond., todos fase flor. cad. 

TRSe2 - Assoe, de: TERRA ROXA ESTRUTURADA SiMILAR text. arg. em. arg. + PODZÓLI-
CO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd./arg. e arg. + CAMBISSOLO Tb e Ta texi. 

arg. fase subst. calc., ard. e silt., todos EUTRÓFICOS A mod. e chernoz. fase roch. e 
n5o roch. fIor./caat. rei. s. ond., ond. e f. ond. 

TRSe3 - Assoc. de: TERRA ROXA ESTRUTURADA SiMi LAR text. arg. em. arg. + CAMBISSO-
LO Tb e Ta C carb. e náb carb. text. arg. fase subst. caic. + PODZÕL1CO VERMELHO-
AMARELO Tb text. arg./m. arg. e arg. + LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO text. arg. 

e ni. arg.. todos EUTRÓFICOS A mod. fase flor./caat. rei. p1. e s. ond. 

TRSe4 - Assoc. de: TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR text. arg. e rn. arg. + PODZÓL1. 
CO VERMELHO.AMARELO Tb text mód./arg. e arg. + CAMBISSOLO Tb e Ta text. 

arg. fase subst. caic., ard. e silt. + Grupamento indiscriminado de AFLORAMENTOS DE 
ROCHA e SOLOS L1TÓL1COS text. arg. fase subst. calc., ard. e silt., todos EUTRÓFI-

COS A rnod. fase ped. e náo ped. flor./caat. rei. ond. e f. ond. 

	

Cal 	- Assoc. de: CAMBISSOLO Tb text. arg. e silt. fase ped. e nâo ped. rei. s. ond. e ond. + 
SOLOS LITÕLICOS text. arg., silt. e méd. fase rei. s. ond., ond. e f. ond., ambos fase 

cer. subcad. e cad. e flor. cad./cer. subst. silt. e ard. + LATOSSOLO VERMELHO-
AMARELO text. arg. e méd. fase cer. subcad. rei. s. ond.. todos ÁLICaS A mod. fase 

erodida e no erodda. 

	

Ca2 	- Assoe. de: CAMBISSOLO Tb text. arg. e silt. fase ped. e náo ped. + SOLOS LITÓLICOS 
text. arg., sili. e méd., ambos fase rei. s. ond., ond. e f. ond. subst. sIt. + PODZÓ Li CO 
VERMELHO.AMARELO Tb text. méd./arg. fase rei. s. ond. e ond.,todos ÁLICaS A 

mod. fase erodida e no erodida cer. subcad. - 
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Ca3 	-. Assoc. de: CAMBISSOLO Tb text. arg. e silt. fase ped. e ná'o ped. + SOLOS LITÓLI- 
COS text. arg., silt. e méd., ambos ÁLICOS A mod. fase erodidae no erodida cer. 
subcad. e cad. rei. ond. e f. ond. subst. siit. 

Ca4 	- Assoc. de: CAMBISSOLO Tb text. arg. e méd. fase ped. e nâ'o ped. rei. s. ond. e ond.• 
subt. siit, e aren. + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO text. mêd. fase rei. s. ond., 
ambos ALI COS fase cer. subcad. e cad. e fior. cad./cer. + CAMBISSOLO EUTRÓF1CO 
Tb e Ta text. arg. fase flor./caat. rei. s, ond. eond. subst. caic., ard. e silt.. todos A mod. 
fase erodida e nâo erodida. 

Ca5 	- Assoc. de; CAMBISSOLO Tb fase ped. e no ped. subst. arent. e siit. + LATOSSOLO 
VERMELHO-AMARELO + SOLOS L1TÓLICOS fase subst. arent. e silt.,todos ALi COS 
A mod. text. méd. e arg. fase erodida e nâo erodida cer. subcad. rei. s. ond., ond. e 
f. ond. 

Cal 	- CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta e Tb C carb. e náo carb; A m'od. text. arg. e méd. fase 
flor./caat. rei. p1. e s. ond. subst. caic. e sed. Holoc. 

Ce2 	- Assoc. de: CAMBiSSOLO Ta e Tb C carb. e no carb. A mod. e chernoz. text. arg. e 
méd. fase subst. caic. + LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO A mod. text.arg. e m. arg., 
ambos EUTRÓFICOS fase flor./caat. rei. p1. e s. ond. 

Ce3 	- Assoc. de; CAMBISSOLO EUTRÓFiCO Ta e Tb C carb. e nâo carb. text. arg. e niéd. fase 
subsi. caie. + LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFiCO e EUTRÓFICO text. 
arg. + SOLOS LITÓLICOS EUTROFICOS text. arg. fase roch. subst. caie., todos A mod. 
fase fior./caat. rei. p1. e s. ond. 

Ce4 	- Assoc. de: CAMB1SSOLO Tb e Ta text. méd. e arg. fase subst. gn . + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb text. méd./arg., ambos fase rei, s. ond. e ond. + SOLOS 
LiTÕLICOS text. méd. e arg. fase rei. ond. e f. ond. subst. gn ., todos EUTRÕFICOS A 
mod. fase caat. hipox. 

SOLOS HIDROMÕRFICOS 

HGPa 	- Assoc. complexa de; GLV HÜMiCO-i- GLEY POUCO HÚMICO. ambos Tb text. méd. + 
SOLOS ORGÂNiCOS + AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÕRFICAS, todos ÁLICOS A 
mod. fase campo de várzea e flor. peren. de várzea com buriti rei. p1. 

SOLOS ALUVIAIS 

Ae 	- Assoc. de: SOLOS ALUVIAIS text. indisc. fase flor. cad. e subcad. de várzea e caat. de 
várzea + CAMBISSOLO text. arg. e niéd. fase fior./caat. e flor. cad. e subcad. de várzea 
subst. sed. HoIoc., ambos EUTRÓFICOS Ta e Tb A mod. fase rei. p1. 

Ae2 	- Assoc.de: SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS text.indisc.+CAMBIS. 
SOLO EUTRÓFICO text. arg. e méd. fase subst. sed. Hoioc., ambos Ta e Tb A mod. 
fase flor. cad. e subcad. de várzea e caat. de várzea + Grupamento Indiscriminado de; 
GLEY POUCO HÚMICO e GLEY HÚMICO, INDISCRIMINADOS fase campo de várzea 
e flor, de várzea, todos fase rei. p1. 
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Ae3 	- Assoc. de: SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS(SQLÓDIcOS e NÃO SOLÓDICOS) e 
DISTRÓFICOS Ta e Tb text. indisc. + PLANOSSOLO SOLÓDICO e NÃO SOLÕDICO 

EUTRÓFICO Ta text. aren. e rnéd./méd. e arg., todos A mod. fase flor. cad. de várzea e 
caat. de várzea rei. p1. 

Ae4 	- Assoc. de: SOLOS ALUVIAIS EUTRÕFICOS (SOLÕDICOS e NÃO SOLõDICOS) Ta 

text. indisc. + VERTISSOLO. ambos A mod. fase flor. cad. e subcad. de várzea e caat. de 
várzea rei. p1. 

A 	- Assoc. de: SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS A mod. text. indisc. fase campo de 

várzea, cer. subcad. e flor. subcad. de várzea + AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFI- 
-  CAS ÁLICAS A rnod. fase campo de várzea + SOLOS GLEYZADOS INDISCRIMINA-

DOS text. indisc. fase campo de várzea e flor. peren. de várzea com buriti, todos fase 
rei. p1. 

SOLOS LITÕLICOS 

Ral 	- Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS text. arg., silt. e méd. + CAMBISSOLO Tb text. arg. e 

silt. fase ped. e náb ped., ambos Á LICOS A mod. fase erodida e náo erodida cer. cad. rei. 
- 	s. ond. e ond. subst. siIt. e ard. 

Ra2 	- Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS + CAMBISSOLO Tb fase ped. e no ped., ambos text. 

arg., silt. e méd. fase erodida e não eroiida reI. s. ond. e ond. subst. silt. e ard. + LATOS-

SOLO VERMELHO-AMARELO text. méd. e arg. fase rei. s. ond.. todos ÁLICaS A 
mod. fase cer. cad. e subcad. 

Ra3 	- Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS text. aren. e méd. + CAMBISSOLO Tb text. méd. e arg. 

fase ped. e náo ped., ambos fase rei. s. ond., ond. e f. ond. subst. arent. e silt. + LATOS-

SOLO VERMELHO-AMARELO text. méd. fase rei. s. ond. e ond., todos ÁLICOS A 
mod. fáse erodida e nâb erodida cer. cad. e subcad. 

Ra4 	- Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS ALI COS e DISTRÓFICOS text. aren. e rnéd. fase roch. 
cer. subcad. e cad. rei. ond. e f. ond. subst. quartz., f ii. e xisto + LATOSSOLO VER ME- 
LHO-AMARELO ALI CO text. arg. fase cer. subcad. rei. s. ond., ambos A mod. 

Ra5 	- Assoc. de: SOLOS LITÕLICOS ÁLICOS e DISTRÓFICOS text. aren. e mád. fase cer. 
subcad. e cad. rei. ond. e f. ond. subst. quartz., f ii. e xisto + PODZÓLICO VERMELHO. 
AMARELO ÁLICO Tb text. méd./arg. fase cer. subcad. reI. s. ond. e ond., ambos A 
mod. 

Ra6 	- Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e D1STRÓF1COS text. aren. e méd. fase cer. 
subcad. e cad. subst. quartz., fil. e xisto + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb 

text. méd./arg., ambos fase reI. ond. e f. ond. + LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO 
text. arg. fase rei. p1., ambos ALi COS fase cer. subcad, todos A mod. + AFLORAMEN-
TOS DE ROCHA. 

Ra7 	- Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e DISTRÓFICOS A mod. text. aren. e méd. 
fase cer. subcad. e cad. e formaçôes rupestres rei. ond., f. ond. e mont. subst. quartz., 
fil. e xisto + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
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Ra8 	- Assoc, complexa de: SOLOS L1TÓLICOS.ÂLICOS e DISTRÓFICOS A rnod. text. aren. 

e méd. fase cer. subcad. e cad., formaç8es rupestres e caat. hipox. rei. ond., f. and. e 
• 	 mont. subst. quartz. e fil. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Ra9 	- Assoc. de: SOLOS L1TÓLICO5 ÁL1COS e ELJTRÓFICOS text. arg., silt. e méd. fase rei. 
• 	 s. ond., ond. e f. ond. + CAMBISSOLO ALI CO Tb text. arg. e sili. fase ped. e n3o ped. 

rei. s. ond. e ond., ambos A mod. fase erodida e no erodida flor. cad./cer. e cer. subcad. 
e cad. subst. silt. e ard. 

RalO 	- Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e EUTRÕFICOS text. arg., silt. e méd. fase rei. 
ond. e f. ond. + CAMBISSOLO ÁLICO Ib text. arg. e silt. fase ped. e no ped. rei. 
s. ond., ond. e f. ond., ambos A mod. fase erodida e náo erodida cer. subcad. e cad. e 

• 	 flor. cad./cer. subst. silt. e ard. 

Rail 	- Assoc. complexa de: SOLOS LITOLICOS ÁLICOS e EUTRÓFICOS text. aren., méd. e 
arg. fase cer. cad. e caat. hipox. rél. ond. e f. and. subst. quartz.. caie. e ard. + CAMBIS-
SOLO EUTRÕFICO Ta e Tb text. arg. fase caat. hipox. rei. s. ond. e ond. subst. caic. e 
ard.. ambos A mod. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Rei 	- Assoc. de SOLOS LITÓLiCOS EUTRÓFtCOS e ÁLICOS A rnod. text. arg., silt. e méd. 
fase roch. fior.lcaat. e cer. cad. e subcad. rei. ond. e f. ond. subst. calc., ard. e silt. + 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb text. méd./arg. e arg. + CAMBISSOLO Tb 

•text. arg. e silt. fase subst. calc., ard. e silt., ambos EUTRÓF1COS A mod. e chernoz. 

fase fior./caat. rei. s. ond., and. e f. and. 

Re2 	- Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS + CAMBISSOLO Tb e Ta, ambos fase subst. calc., ard. e 
silt. + TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR, todos EUTRÓFICOS A rnod. text. 
arg. fase erodida e no erodida ped. e n5o ped. fIor./caat. rei. s. ond., ond. e f. ond. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Re3 	- Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS fase rei. ond. e f. ond. + CAMBISSOLO Tb e Ta, ambos 
text. arg. fase subst. caic., ard. e silt. + PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO Tb text. 
rnéd.Iarg., ambos fase rei. s. ond., ond. e f. and., todos EUTRÕFICOS A mod. e chernoz. 

fase fior./caat. 

AREiAS QUARTZOSAS 

AQa1 	- Assoc. de:AREIA5 QIJARTZOSASÁL1CASe DISTRÓFICAS+ LATOSSOLOVERME- 

LHO-AMARELO ÁLICO text. méd., ambos fase rei. p1. e s. ond. + SOLOS LITÓLI-
COS + CAMBISSOLO Tb, ambos ÁLICOS text. arg. e méd. fase erodida e não erodida 

subst. siit. e are. rei. s. ond. e ond., todos A fraco e mod. fase cer. subcad. 

A0a2 - Assoc.de: AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS + LATOSSOLO VERME-

LHO-AMARELO ÁLICO text. méd., ambos A fraco e mod. fase cer. subcad. rei. p1. e 
s. ond. + (Grupamento Indiscriminado de: GLEY POUCO HÚMICO + GLEY HÚMiCO, 
ambos Tb text. indisc. + SOLOS ORGÂNICOS + AREiAS QUARTZOSAS HIDROMÓR-
FICAS A mod., todos ÁLICOS fase campo de várzea e flor. peren. de várzea com buriti 

rei. p1.). 

AQa3 	- AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco e mod. fase cer./caat. e cer. 

cad. rei. pi. 
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A0a4 	- AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÕFICAS A fraco e mod. fase caat. hipox. rei. 

p1. es. ond. 

A13a5 - Assoc. de: AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco + LATOSSOLO' 
VERMELHO-AMARELO ALI CO A fraco e mod. text. rnéd., ambos fase cer. subcad. rei. 
p1. es. ond. 

AQa6 	- Assoc. de: AREIAS OUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco fase cer. cad. + 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco e mod. text. méd. fase cer. cad. 

e cer.Icaat., ambos fase reI. p1. e s. ond. 

OBSERVAÇÕES 

1 - Figuram em primeiro lugar nas associaç6es os solos mais importantes sob o ponto de vista de 
extensffo e, em funço deles, foram as associaç5es enquadradas nas diferentes classes e grupa-
mentos. 

2 - Solos Litólicos so normalmente pedregosos e rochosos, raz5o porque estas caracter(sticas n5o 
foram registradas como fase no caso espec(fico destes solos. 

'iii'i rii'JT~' 

Aren. - arenosa Mont. - montanhoso 

Arent. - arenito Ond. - ondulado 

Arg. - 	 argilosa Ped. - pedregosa 

Assoc. - associaçâb Peren. - 	 perenifólia 

Caat. - caatinga P1. - plano 

Cad. - caducifólia Plint. - 	 pi(ntico 

CaIc. - calcário Proem. - proeminente 

Carb. - carbonático Quart - quartzito 

Casc. - cascalhenta ReI. - relevo 
Cer. -. cerrado Roch. - rochosa 
FiI. - 	 filito Sed. Holoc. - sedimentos do Holoceno 

F. ond. - forte ondulado S. ond. - suave ondulado 

Flor. - floresta Subcad. - subcaducifólia 
Gn. - gnaisse Subperen. - subperenifôlia 
Gr. - granito Silt. - 	 siltito 
Hipox. - 	 hipoxerófila Subst. - substrato 
lndisc. - 	 indiscriminada Ta - 	 argila de atividade alta 
M. - muito Tb - argila de atividade baixa 
Méd. - média Text. - textura 
Mod. - moderado Text. silt. - 	 textura siltosa 
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B - EXTENSÃO E PERCENTAGEM DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO 

Os valores expostos a seguir so aproximados, tendo sido a área de cada unidade de mapea-
mento obtida por planimetragem do mapa de solos na escala 1 750.000. 

Símbotá das Unidades 
de Mapeamento 	 Área em km 2  

LVa1 328,4 0,27 
LVa2 2.600,0 2,15 
LVa3 1.781,2 1,48 
LVa4 4.296,6 3,56 
LVa5 490,8 0,41 
LVa6 300,0 0,25 
LVa7 1.200,4 0,99 
LVa8 1.720,0 1,43 
LVa9 3.221,6 2,67 
LVaI O 505,6 0,42 
tVall 1.383.6 1.15 
LVa12 324,0 0,27 
L.Va13 1.276,8 1,06 
LVa14 563,6 0,47 
LVa15 1.753,2 1,45 
LVaI6 392,0 0,32 
LVa1 7 807,6 0,67 
LVa1 8 345,2 0,29 
LVa19 1.520,0 1,26 
LVa20 753,0 0,62 
LVa21 9.405,0 7.78 
LVa22 540,0 0,45 
LVa23 1.654,8 1,37 
LVa24 1.818,4 1,51 
LVa25 914,0 0.76 
LVa26 302,4 0,25 
LVa27 886,0 0,73 
LVa28 769,6 0,64 
LVa29 1.373.6 1,14 
LVa30 240,8 0,20 
LVa31 415,2 0,34 
LVa32 904,0 0.75 
LVa33 1.100,8 0,91 
LVa34 3.486,4 2,89 
LVe1 775,2 0,64 
LVe2 550,0 0,46 
LEal 1.512,4 1,25 
LEa2 925,6 0.77 
LEde 140,0 0.12 
LEe1 599,2 0,50 
LEe2 414,4 0,34 
LEe3 2.403,2 1.99 
LEe4 723,6 0.60 
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Símbolo das Unidades 
de Mapeamento Área em km 2  

LEe5 920,8 0,76 
LEe6 162,4 0,13 
LEe7 1.350,0 1,12 
LEe8 684,4 0.57 
PVa 662.0 0.55 

• 	 PVd1 . 	 684,4 0.57 
PVd2 280,0 0,23 
PVd3 179.2 0,15 

• 	 PVd4 1.126.0 0,93 
• 	 PE1 705,6 0,58 

PE2 925,2 0.77 
PE3 1.200,0 0,99 
PE4 252,0 0,21 
PE5 420,0 0.35 
PE6 151.2 0,13 
PE7 410,0 0,34 

• 	 PE8 320,8 0,27 
PE9 375,2 0,31 

• 	 PElO 128,8 0,11 
PE11 700,0 	. . 	 .0,58 
PE12 1.048,4 0,87 

• 	 PE13 	. 95,2 0,08 
PE14 500,0 0,41 
PE15 134,4 0,11 
TRSa 274,4 0,23 
T115e1 375,2 0,31 
TRSe2 1.574,0 1,30 
TRSe3 910,4 0,75 
TRSe4 1.800,0 1,49 
Cal 891,6 0,74 
Ca2 890,4 0,74 
Ca3 235,2 0,19 
Ca4 953,2 0,79 
Ca5 762,8 0,63 
Cel 145,6 0,12 
Ce2 925,2 0,77 
Ce3 543,2 0,45 
Ce4 207,2 	• 0.17 
HGPa 862,6 0.71 
Ael 1.378,0 1,14 
Ae2 3.248,6 2,69 
Ae3 268,8 0,22 
Ae4 84,0 0,07 
A 369,6 .0,31 
Ral 280,0 0,23 
Ra2 566.8 0,47 
Ra3 1.300,6 1,08 
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Símbolo das Unidades 
de Mapeamento Área em km 2  

Ra4 841,2 0,70 

Ra5 571,2 0,47 
Ra6 1.725,2 143 

Ra7 4.116,8 3,41 

Ra8 5.780,0 4,79 

Ra9 1.720,8 143 

RalO 756,0 0.63 

Rali 229,6 0.19, 

Rei 616,0 0,51 
Re2 364,0 0,30 

Re3 571,2 0,47 
.A0a1 1.130,8 0,94 

A0a2 6.270,2 . 	 4.37 

A0a3 436,8 0,36 
A0a4 .616,0 0,51 

A0a5 3.495,2 2,90 

A0a6 2.319,2 1,92 

Águas internas . 	 459,2 0.38 

TOTAL 120.701.0 100.00 
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DESCRIÇÃO SUMARIA DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 

LVaI - LATOSSOLO VERMELHO-AMÁRELO ALICO A proeminente e moderado textu-

ra argilosa fase floresta subcaducifólia e caducifólia relevo plano e suave ondulado. 
Área situada na Zona de Itacambira, nos municípios de Sâ'o Joâo do Paraíso, Águas Verme 

lhas, Taiobeiras e Rio Pardo de Minas. 

Extensão e percentagem - 328,4 km 2 ; 0,27% da área mapeada. 

Litologia a material originário - Recobrimento de material argilo-arenoso, provavelmente 

do Terciário, sobre rochas do Pr&carnbriano A e B (quartzitos e arenitos). 

Relevo e altitude - Superfície de aplainamento do Planalto da Conquista; altitudes da 

ordem de 750 a 1.050 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com cerca de 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 

150. Aw de K6ppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Florestas subcaducifólia e caducifólia, vulgarmente chamadas de 
"rnata-de-cipó". 

Uso atual - Pecuária extensiva, com pequenas áreas desmatadas para reflorestamento. 

Foram observadas também, áreas muito restritas cultivadas com mandioca e abacaxi. 

Principais inclusões - a) PoDZÓLlco VERME LHO-AMARE LO EUTRÕFICOTbA mode-

rado textura média/argilosa fase floresta caducifólla relevo ondulado. 

b) SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e DISTRÓFICÔS A moderado textura argilosa e média 

fase rochosa floresta caducifôlia relevo ondulado e forte ondulado substrato quartzito, fiito e xisto. 

LVa2 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSQLO VERMELHO-
ESCURO, ambos ÂLIC0S A moderado e proeminente textura argilosa fase cerrado subcaducifól/o 
relevo plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Grão Mogol, Rio Pardo de Minas, 
Riacho dos Machados e Porteirinha. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 2.600,0 km 2 ; 2,1 % da área mapeada. 

Litologia a material originário - Recobrimento de material argilo-arenoso do Terciário sobre 
rochas do Pré-cambriano. 

Relevo e altitude - Grandes superfícies de aplainamento, consideradas como "topos aplaina-

dos do Espinhaço". As altitudes variam em cerca de 750 a 1.100 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 
pequena área de 4aTh, com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200. Aw e Cwa de Kppen. 

Precipitação pluviométrica média anual de 900 a 1.150 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Área bastante utilizada com reflorestamento de eucalipto; e alguns experimen-
tos com Pinus e/liotis. No restante, é utilizada com pecuária extensiva. 
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Principais inclusões - a) SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e DISTRÕFICOS A moderado textu-
ra arenosa e média fase cerrado subcaducifôlio relevo ondulado e forte ondulado substrato quartzito, 
fi/ito e xisto. 

b) PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÓFICO Tb A moderado textura 
média/argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

L.Va3 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura argilosa fase 

floresta subcaducifólia e caducifólia relevo plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de So Joâb do Paraíso e Águas 
Verm ei h as. 

Extensão e percentagem - 1.781 ,2 km 2 ; 1 ,48% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material argila-arenoso do Terciário, 
sobre rochas do Pré.cambriano. 

Relevo e altitude - Superfícies de aplainamento do Planalto da Conquista, com altitudes da 
ordem de 800 a 1.000 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
Kôppen. Precipitaçã'o pluviométrica média anual em torno de 1.100 mm. 

Vegetação primária - Florestas subcaducifólia e caducifólia, vulgarmente chamadas de 

"mata-de-cipó", com alguma ocorrência de cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

Principais inclusões - a) PODZÓLICO VERME LHO-AMARE LO DISTRÓFICO e ÁLICO 

Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta caducifólla relevo suave ondulado. 

b) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura média/ 
argilosa fase floresta caducifôlia relevo suave ondulado e ondulado. 

c) LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO A moderado textura argilosa fase cerra-

do subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

LVa4 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÂLICOA moderado textura argilosa fase 

cerrado subcaducifóliq relevo plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Taiobeiras, Rio Pardo de Minas, 
So Jogo do Paraíso, Águas Vermelhas, Salinas, Rubelita e Espinosa.. 

Extensio e percentagem - 4.296,9 km 2 ; 3,56% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material argilo-arenoso do Terciário, 
sobre rochas do Pré-cambriano. 

Relevo e altitude - Grandes extensões de superfícies de aplainamento do Planalto da 
Conquista nos limites com as serras do Espinhaço. Altitudes variando de cerca de 700 a 1.000 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
Kôppen. Precipitação pluviométrica média anual em torno de 1.000 mm. 

Vegetaçio primária - Cerrado subcaducifólio com alguma ocorrência de formações flores-
tais de transiçio para cerrado. 

Uso atual - Reflorestamento com eucaliptos, em cerca. de 20% da área; aumentando até 

cerca de 80% no município de Rio Pardo. 
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Principais incIuses - a) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICa Tb A moderado 

textura média/argilosa fase cerrado subcaducifó/io relevo suave ondulado. 

b) SOLOS LITÓ LICOS ÁLICaS A moderado textura arenosa e média fase cerrado subcadu-
cifólio relevo ondulado substrato quartzito, filito e xisto. 

c) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa A moderado textura argilosa fase flores 
ta subcaducifôlía e caducifólla relevo plano e suave ondulado. 

LVa5 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-
ESCURO, ambos ALICOS A moderado textura argilosa fase cerrado subcaducifó/io e campo cerrada 
relevo plano. 

Área situada na Zona do Alto S5o Francisco, no município de Buritizeiro. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 490,8 km 2 ; 0.41% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Material argilo-arenoso do Terciário, sobre arenitos da 
Formaço Areado-Cretáceo. 

Relevo e altitude - Superf(cie tabular, correspondente às primeiras superfícies de aplaina-

mento dos Planaltos do So Francisco, no Chapado dos Gerais. Altitude entre 850 e 910 mètros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de 
Kà'ppen. Precipitaçâo pluviométrica média anual em torno de 1.100 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio e campo cerrado. 

Uso atual - Reflorestamento com pinus e eucalipto, em cerca de 50% de área; além de 
pecuária extensiva. 

Principais inclusães 	a) LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO A moderado 

textura média fase cerrado subcaducifólio e campo cerrado relevo plano e suave ondulado. 

b) CAM BISSO LO ÁLICa Tb A moderado textura média e argilosa fase erodida e nao erodi-
da pedregosa e nSo pedregosa cerrado subcaducifálio relevo suave ondulado e ondulado substrato 
arenito e siltito. 

Observação: Perfil n? 25. 	. 

LVa6 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura argilosa + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa, ambos ÁLICOS A moderado fase cerrado subca-
ducifólio relevo suave ondulado.. 

Áreas situadas na Zona de ltacambira, nos municípios de Botumirim e itacambira, e na Zona 
de Montes Claros, no município de Bocaiúva 

Proporção dos componentes - 80-20%. 

Extensão e percentagem - 300,0 km 2 ; 0,25% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material argilo-arenoso do Terciário sobre 

rochas do Pré-cambrjano Constitui o material de origem do Latossolo. O Podzólico é desenvolvido a 
partir da alteração de filitos e siltitos que constituem o substrato da área. 

Relevo e altitude - Superfícies de aplainamento consideradas como "topos aplainados do 
Espinhaço", com altitudes da ordem de 850 a 1.050 metros. 
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Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Cwa e 

Aw de Kjipen. Precipitaço pluviométrica média anual de 1.000 a 1.200 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva, além de culturas de subsistência nas proximidades dos cursos 

d'água. 	 - 

Principal inclusão - SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A moderado textura arenosa e 

média fase cerrado subcaducifó/io relevo ondulado substrato quartzito e filito. 

LVa7 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO 
ESCURO, ambos ALICOS A moderado textura argilosa e média fase cerrado subcaducifólio relevo 

plano e suave ondulado. 
Áreas da Zona de Itacambira, nos municípios de Grâ'o Mogol e Itacambira; e Zona de 

Montes Claros, nos municípios de Juramento, Jequita(, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Montes 

Claros e Francisco Sé. 

Proporço dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 1.200,0 km 2 ; 0,99% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material argilo-arenoso do Terciário, 

sobre rochas do Prá-cambriano. 

Relevo e altitude - Áreas de superfície tabular e superfície tabular reelaborada, correspon-

dentes às primeiras superfícies de aplainamento dos Planaltos do São Francisco e "topos aplainados do 

Espinhaço". Altitudes de 850 a 1.050 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 

pequenas áreas de 4aTh, com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200, e 4cTh, com 3 a 4 

meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100. Cwa e Aw de Kppen. Precipitação pluviométrica média 

anual de 700 a 1.150 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Reflorestamento com pinus e eucalipto, em cerca de 30% de diversas áreas e 

culturas de subsistência. 

Principal inclusão - CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa e siltosa fase 

erodida e nao erodida pedregosa e ná'o pedregosa relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e 

ardósia. 

Observação: Perfil n? S. 

LVa8 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ALICO A moderado textura argilosa e 

média fase cerrado subcaducifó/io relevo plano e suave ondulado. 
Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Cristália, Grão Mogol, Salinas, Rio 

Pardo de Minas e Riacho dos Machados; na Zona de Montes Claros, nos municípios de Francisco 

Dumont, Bocaiúva, Jequita(, Montes Claros, Coração de Jesus e Mirabela; na Zona do Alto São Fran-

cisco, nos municípios de Lassance e Várzea da Palma; e na Zona do Alto Médio São Francisco, no 

município de Januária. - 

Extensão e percentagem - 1.720,0 km 2 ; 1,43% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material argilo-arenoso do Terciéri, 

sobre diversos substratos, principalmente rochas do Pré-cambriano A e B. 
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Relevo e altitude - Superfícies de aplainamento de níveis elevados. As altitudes variam de 

850 a 1.000 metros nos Planaltos do So Francisco (primeiros níveis das chapadas) e de 1.000 a 1.200 

metros nos "topos do Espinhaço" (na serra do Cabral). 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos. (ndicexerotérrnicode lOOa 150. Cwae 
Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual de 1.000 a 1.200 mm. 

Vegetaçio primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva, além de reflorestamento com pinus e eucalipto que pode 
atingir cerca de 40% de diversas áreas. 

Principais inclusões - a) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa e siltosa 
fase pedregosa e nSo pedregosa cerrado subcaducifálio relevo suave ondulado e ondulado subs trato 
siltito e ardósia; 

b) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco fase cerrado subcaducifólio 
relevo plano e suave ondulado; e 

- c) SOLOS LITÓLICOS ALICOS e DISTRÓFICOS A moderado textura média fase cerrado 
subcaducifólio relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato quartzito e siltito. 

L.Va9 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa A moderado textura argilosa e 

média fase cerrado subcaducifóio e campo cerrado relevo plano. 
Área situada na Zona de Montes Claros, municípios de Bras(lia de Minas. Sêo Jogo da Ponte 

e Mirabela; e na Zona do Alto So Francisco, municípios de Januária, Itacarambi, Manga, So Francis-
co e Montalvânia. 

ExtensSo e percentagem - 3.221.6 km 2 ; 2,67% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material argilo-arenoso do Terciário, 
sobre rochas do Cretáceo e do Prá-cambriano A. 

Relevo e altitude - Relevo predominantemente plano (com partes suavemente onduladas) 
de superfícies tabulares, correspondentes aos primeiros níveis dos Planaltos do Sâo Francisco. Altitu-
des entre 800 a 910 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100 e 4bTh, 
com 5 a 6 meses secos, índice xerotérrnico de 100 a 150. Aw e Cwa de Kcpen. Precipitação pluvio-
métrica média anual de 1.000 a 1.300 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio, campo cerrado e ocorrência de campo alti- 
m ontano. 

Uso atual - Reflorestamento com pinus e eucalipto em cerca de 40% de diversas áreas, além 
da pecuária extensiva. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado textura 
argilosa e média fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

b) LATOSSOLO ACINZENTADO ÁLICO A moderado textura argilosa fase campo cerra-
do relevo plano; e 

cl AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS A fraco fase cerrado subcaducifálio relevo plano. 

Observaço Perfil n? 7. 

LVa1O - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-
ESCURO, ambos textura argilosa e média fase relevo plano e suave ondulado + CAMBISSOLO Tb 
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textura argilosa e siltosa fase erodida e náb erodida pedregosa e nSo pedregosa relevo suave ondulado 
e ondulado substrato siltito e ardósia, todos ALicos A moderado fase cerrado subcaducifóllo. 

Áreas situadas na.Zona de Montes Claros, nos munic(pios de Claro dos Poções e Jequita(, 
e na Zona do Alto Sâ'o Francisco, no municl'pio de Várzea da Palma. 

Proporção dos componentes - 40-30-30%. 

Extensio a percentagem - 505,6 km2 ; 0,42% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Latossolos s5o desenvolvidos de materiais argilo-arenosos 
do Terciário, que recobrem rochas do Pré-cambrjano A. O Cambissolo é formado a partir da alteraçio 
de siltitos e ardósias. 

Relevo e altitude - Áreas dos Planaltos do 53o Francisco. Relevo plano e suave ondulado, 
relativo às primeiras superf(cies de aplainamento e relevo suave ondulado e ondulado correspondente 
a alguns dissecamentos. As altitudes variam de 800 a 1.050 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. e 4cTh, 

com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40, a 100. Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 1.000 a 1.200 mm. 

Vegetaçio primária - Cerrado subcaducifólio, com ocorrência de campo cerrado e forma-
ções de transiçâ'o para floresta. 

Uso atual - Reflorestamento com pinus e eucalipto em cerca de 30% das áreas, algumas 
culturas de subsistência e predominantemente pecuária extensiva. 

Principais inclusões - a) PODzÕL1cO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Tb A moderado 
textura média/argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado;. 

b) SOLOS LITÓLICOS ÁLIc0S A moderado textura argilosa e siltosa fase cerrado subca-

ducifólio relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato siltito e ardósia; 

c) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR ELJTRÓFICA A moderado textura argilosa 

fase floresta caducifólia relevo suave ondulado; 

dl CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa fase floresta caduci-

fólia relevo suave ondulado substrato calcário, siltito e ardósia; e 

e) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa fase rochosa e nâ'o 

rochosa floresta caducifólia e transiçio floresta/cerrado relevo suave ondulado substrato calcário, silti -

to e ardósia. 

LVa11 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-

ESCURO, ambos textura argilosa e média fase relevo suave ondulado + CAMBISSOLO Tb textura argi-

losa e siltosa fase pedregosa e ná'o pedregosa + SOLOS LITÓLICOS textura argilosa, siltàsa e média, 

ambos fase erodida e n5o erodida relevo suave ondulado e ondulado subs trato siltito e ardósia, todos 

MICOS A moderado fase cerrado subcaducifólio. 
Área situada na Zona de Montes Claros, nos municípios de Claro dos Poções, Engenheiro 

Navarro, Bocaiúva, Francisco Dumont, Mirabela e Jequita(. 

Proporçio dos componentes - 30-25-25.20%. - 

Extensio e percentagem - 1.383,6 km 2 ; 1.1 5% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Latossolos sio desenvolvidos de cobertura de material 

argilo-arenoso do Terciário. Os Cambissolos e Solos Litólicos s5o derivados da alteraçio de siititos e 

ardósias do Grupo Bambu(. 
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Relevo e altitude - Relevo suave ondulado e ondulado, relacionado com áreas de disseca-
mentos e desníveis entre a primeira e a segunda superfícies de aplainamento nos Planaltos do Sáo 

Francisco. Altitudes da ordem de 600 a 950 metros. Esse relevo ocorre também em superf(cie divisora 

de drenagem na Depressgo Sanfranciscana, com altitudes de 600 a 750 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 
pequena área de 4cTh, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de K(ppen. Preci-

pitaço pluviométrica média anual de 1.000 a 1.200 mm. 

Vegetaço primária - Cerrado subcaducifólio com ocorrência de campo cerrado e formaç6es 
de transição para floresta. 

Uso atual - Predomínió de pecuária extensiva: Algumas áreas apresentam culturas de subsis-
tência e pastagem plantada, principalmente no terço inferior das encostas. Nas áreas dos Latossolos, 

por vezes, sâo encontradas pequenas áreas de reflorestamento com eucalipto. 

Principais inclusões - a) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁL1CO Tb A moderado 
textura média/argilosa e argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; 

b) LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO A fraco e moderado textura argilosa e 
média fase erodida cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; 

c) CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb A moderado textura argilosa fase pedregosa e n5o 

pedregosa transiçâo floresta/caatinga relevo ondúlado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e 

siltito; 

dl TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓF1CA A moderado textura argilosa 
fase transiçá'o f/oresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; e 

e) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa fase rochosa e nEo 

rochosa transiçEo f/oresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato calcá-

rio, ardósia e silüto. 

Observaçio: Perfil n9 56. 

LVa12 - Assoe. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura argilosa e média fase 
relevo suave ondulado + PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa fase relevo 
suave ondulado e ondulado, ambos ÁLIcas + SOLOS LITÕLICOS ALICOS e DISTRÕFICOS textura 
arenosa e média fase relevo ondulado substrato quartzito, luto e xisto, todos A moderado fase cerrado 
subcaducifólio. 

Situa-se na Zona de Itacambira, nos municípios de Botumirim e Cristália. 

Proporção dos componentes - 55-30-15%. 

Extensio e percentagem - 324,0 km 2 ; 0,2 7% da área rnapeada. 

Litologia e material originário - O Latossolo é proveniente de material argilo-arenoso e 
areno-argiloso que constitui recobrimento na área. O Podzólico é desenvolvido a partir da alteraçio de 
filitos, com provável influência de material retrabalhado na parte superficial; e os Solos Lit61icos origi-
nam-se da alteraçffo de quartzitos; filitos e xistos, referidos ao Pré-cambriano A, Grupo Macaúbas. 

Relevo e altitude - Relevo suave 6ndulado, correspondente a algumas superfícies de aplaina-
mento consideradas como "top6s aplainados do Espinhaço"; e relevo suave ondulado e ondulado, rela-
tivo a dissecamentos nessas superfícies. Altitudes variando em cerca de 600 a 900 metros. 

Clima - 4bT de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e peque-
na área de 4cTh, com 3 a 4 meses secos e índice xerotérmico de 40 a 100. Aw e Cwa de Kppen. Preci 
pitaço pluviométrica média anual de 1.000 a 1.200 mm. 
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Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio e ocorrência de campo cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado e pequenas áreas de fundo de vales com culturas 

de subsistência. 

Principais inclus6es - a) AF LORAMENTOS DE ROCHA; e 

b) SOLOS PEDIREGOSOS INDISCRiMINADOS fase cerrado subcaducifólio relevo suave 

ondulado e ondulado. 

LVa13 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-
ESCURO, ambos textura argilosa e média fase relevo plano e suave ondulado + CAMBISSOLO Tb 
textura argilosa e siltosa fase pedregosa e na'o pedregosa relevo suave ondulado e ondulado substrato 
siltito e ardósia, todos ÁLICOS A moderado fase cerrado caducifóllo. 

Áreas situadas na Zona do Alto Sgo Francisco, nos munic(pios de Lassance e Várzea da 

Palma, e na Zona de Montes Claros, nos munic(pios de Montes Claros, Francisco Sá. Claro dos Poçôes 

e Francisco Dumont. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 1 .276,8 km 2 ; 1 .06% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Latossolos são desenvolvidos de material argilo-arenoso 

e areno-argiloso do Terciário/Quaternário que constitui recobrimento na área. O Cambissolo é desen-

volvido a partir da alteração de siltitos e ardósias do Grupo Bambu í-Pré-cambriano A. 

Relevo e altitude - Superf(cies de aplainamento da Depressão Sanfranciscana. PredomCnio 

de relevo plano e suave ondulado, com ocorrência de colinas suavemente onduladas e onduladas. As 

altitudes variam de 500 a 650 metros, alcançando 750 metros nas colinas. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, (ndice xerotérmico de 40 a 100; e 4aTh 

com 7 a 8 meses secos, (ndice xerotérmico de 150 a 200; e pequena área de 4bTh, com 5 a 6 meses 

secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de Kppen. Precipitação pluviométrica média anual de 

500a1.000mm. 

Vegetação primária - PredomÇnio de cerrado caducifólio, com ocorrência de cerrado subca-

ducifólio e áreas de floresta caducifólia e transição floresta/cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado e pequenas áreas com culturas de subsistência. 

Principais inclusôes - a) SOLOS LITÓLICOS A moderado textura argilosa, siltosa e média 

fase cerrado caducifálio relevo suave ondulado e ondulado substrato, siltito e ardósia; 

b) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura média/argilosa fase 

cerrado caducifólio relevo suave ondulado; 

c) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa fase transiç5o flores-

ta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e siltito; e 

di TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 

fase transiçffo floresta/ceatinga relevo suave ondulado. 

LVa14 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura argilosa e média fase 

relevo suave ondulado + CAMBISSOLO Tb textura argilosa e siltosa fase pedregosa e nâõ pedregosa 

relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e ardósia, ambos ÁLICOS A moderado fase erodida 

e nEo erodida cerrado caducifólio. 
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Áreas situadas na Zona do Alto São Francisco, nos municípios de Lassance, Várzea da Palma 
a Buritizelro. 

Proporçio dos componentes - 55-45%. 

Extensão e percentagem - 563.6 km 2 ; 0,47% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Latossolo é desenvolvido a partir de material argilo-
arenoso do Terciárlo/Quaternário, que constitui recobrimento na área; e o Cambissolo apartir da 

alteraço de siltitos e ardósias do Grupo Barnbu(-Pré-cambriano A. 

Relevo f altitude - Relevo suave ondulado, com partes onduladas, em áreas da Depressão 

Sanfranciscana espremidas entre encostas dos Planaltos cio São Francisco. Altitudes de 500 e 600 
metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a.4 meses secos, (ndice xerotérmico de 40 a 100. Aw de 
Kppen. Precipitação pluviométrica média anual de 1.000 a 1.200 mm. 

Vegetação primária - Predom(nio de cerrado caducifólio, com ocorrência de áreas de transi-
ção para floresta caducifólia. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado, pastagem plantada, reflorestamento (principal-
mente nas áreas de Latossolos) e pequenas áreas com culturas de subsistência. 

Principais inclusões - a) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textu-
ra média/argilosa fase erodida e nilo erodida cerrado cao'ucifó/io relevo suave ondulado e ondulado; 

b) SOLOS LITÕLICOS ÁLICOS e EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa, siltosa e 
média fase cerrado caducifólio e floresta/cerrado relevo suave ondulado e ondulado; 

cl CAMBISSOLO ELITRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxe-
rófila e transição cerrado/caa tinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário, siltito e sedimen-
tos do Holoceno; e 

d) SOLOS ALUVIAIS ELJTRÓFICOS A moderado textura indiscriminada fase caatinga e 
floresta de várzea relevo plano. 

LVa15 - Assoc. de LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura média e argilosa fase 
cerrado subcaducifólia e floresta caducifália relevo plano e suave ondulado + PODZÕLICO VERME-
LHO-AMARELO Tb textura média/argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado + 
SOLOS LITÓLICOS textura arenosa e média fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e 
ondulada substrato quartzito, todos ÂLICOS A moderado. 

Situa-se na Zona de Itacambira, nos munici'pios de Rio Pardo de Minas e Porteirinha. 

Proporçêo dos componentes - 45-30-25%. 

Extensão e percentagem - 1.753,2 km 2 ; 1,45 da área rnapeada. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material areno-argiloso e argilo-arenoso 
do Terciário, constitui o material originário do Latossolo. O Podzólico é proveniente da alteração de 
rochas do Prá-cambriario (siltjios e filitos). com influência cio recobrimento supracitado. Os Solos 
Litólicos são desenvolvidos a partir da alteração dos quartzitos. 

Relevo e altitude - Relevo plano e suave ondulado, relacionado com superfícies de aplaina-
mento do Planalto da Conquista; e relevo suave ondulado e ondulado, relativo a dissecamentos nesse 
planalto. As altitudes variam de 600 a 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw e 
Cwa de Koppen. Precipitação pluviométrica média anual de 950 a 1.150 mm. 
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Vegetaçio primária - Predominantemente cerrado subcaducifólio, com áreas de floresta 

caducifólia ou de transiçâo para floresta caducifólia. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

Pnncipal inclusio - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO A moderado 

textura argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

LVa16 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura média e argilosa fase 

cerrado subcaducifólio e floresta caducifólla relevo suave ondulado + PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb textura média/argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado + 

SOLQS L1TOLICOS textura arenosa e média fase cerrado subcaducifô/io relevo ondulado e forte 

ondulado substrato quartzito e filito + AREIAS QUARTZOSAS fase cerrado subcaducifólio relevo 

suave ondulado, todos ÁLICOS A moderado. 

Área situada na Zona de Itacambira, no munic(pio de Rio Pardo de Minas. 

Proporçio dos componentes - 30-25-25-20%. 	- 

Extensio e percentagem - 392,0 km 2 ; 0,32% da área mapeada. 

Litologia a material originário - Recobrimento de material areno-argiloso e argilo-arenoso 

do Terciário, constitui o material originário do Latossolo. O Podzólico é proveniente da alteraçio de 

rochas do Pré-cambriano A e B, com influência do recobrimento supracitado. Os Solos Litólicos sio 

desenvolvidos de quartzitos e filitos, enquanto que as Areias Quartzosas, sio formadas a partir de 

materiais coluviais provenientes da desagregaçãb de quartzitos. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado e ondulado, com partes forte onduladas, relacio-

nado com áreas dissecadas do Planalto da Conquista. As altitudes variam de 600 a 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérrnico de 100 a 150. Aw e 

pequena área de Cwa de Kppen. Precipitação pluviométrica média anual em torno de 1.100 mm. 

Vegetação primária - A formaçio vegetal predominante é o cerrado subcaducifólio. Apenas 

nas áreas dos Latossolos, ocorre, também, a floresta caducifólia. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado 

Principais inclus6es - a) SOLOS iNDiSCRIMINADOS PEDREGOSOS fase cerrado subcadu-

cifôlio relevo suave ondulado e ondulado; e 

b) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa A moderado textura média e argilosa 

fase erodida cerrado subeaducifólio relevo suave ondulado. 

LVa17 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura média e argilosa fase 

erodida e nao erodida relevo suave ondulado + PODZÕLICO VERMELHO.AMARELO Tb textura 

média/argilosa fase pedregosa e nâ'o pedregosa + SOLOS LITÕLICOS textura média fase substrato 

quartzito e siltito, ambos fase relevo ondulado, todos ÂL1COS A moderado fase cerrado subcadu-
cifólío. 

Área situada na Zona de Itacambira, nos municípios de Rio Pardo de Minas e Sio Joio do 

Paraíso. 

Proporçio dos componentes - 50-30-20%. 

Extensio e percentagem - 807,6 km 2 ; 0,67% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Latossolo é desenvolvido do recobrimento de material 

argilo-arenoso do Terciário. Os Podzólicos e Solos Litólicos sio desenvolvidos a partir de rochas do 

Pré-cambriano A, Grupo Macaúbas. 
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Relevo e altitude - Áreas dissecadas do Planalto da Conquista, com altitudes da ordem de 

600 a 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kc'ppen. Precipitação pluviométrica média anual da ordem de 1.050 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado 

textura argilosa fase cerrado subcaducifól/o relevo suave ondulado; e 

b) SOLOS INDISCRIMINADOS PEDREGOSOS. 

LVa18 Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura média fase relevo suave 
ondulado + CAMBISSOLO Tb textura argilosa e siltosa fase relevo suave ondulado e ondulado substra-
to siltito e ardósia + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb textúra média/argilosa e média fase 
relevo suave ondulado, todos ÁLICOS A moderado fase cerrado subcaducifó/io. 

Situa-se na Zona de Montes Claros, nos municfpios de Coraço de Jesus, Bras(lia de Minas e 

Montes Claros. 

Proporção dos componentes - 55-25-20%. 

Extensão e percentagem - 345,2 km 2 ; 0,29% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Latossolo é desenvolvido de arenitos com intercalações 

de argilitos e siltitos da Formaço Areado-Cretáceo com possível influência de material areno-argiloso 

do Terciário. O Cambissolo e o Podzólico so formados a partir da alteração de siltitos e ardósias do 

Grupo Bambuí, tendo sido o Podzólico influenciado pelo material de origem do Latossolo. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado, com partes onduladas, em áreas ligeiramente 

dissecadas da segunda superfície de aplainamento do Planalto do Sâ'o Francisco. Altitudes entre 700 e 
720 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

K6ppen. Precipitaço pluviométrica média anual da ordem de 1.100 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio, com ocorrência de áreas de transiço para 

floresta caducifólia. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado, pastagem plantada e pequenas áreas com cultu-

ras de subsistência. 

Principais inclusões - a) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco e 

moderado fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; 

b) SOLOS LITÕLICOS A moderado textura argilosa e média fase cerrado subcaducifó/io 

relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e arenito; 

c) PODZÓLICO VERME LHO-AMARE LO EUTRÓFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa fase transiç5o fforesta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; 

d} CAMBISSOLO EUTAOEICO Tb A moderado textura argilosa fase transiçio florestal 
caatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e siltito; e 

e) SOLOS HIDROMÕRFICOS GLEYZADOS INDISCR1MINADOS textura indiscrimina-

da fase floresta e campo de várzea relevo plano 
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LVa19 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ALICO A moderado textura média fase 

cerrado subeaducifólio e caducifólio relevo plano e suave ondulado. 
Áreas situadas na Zona do Alto So Francisco, nos municípios de Pirapora, Várzea da 

Palma. Lassance e Buritizeiro. 

Extensão e percentagem - 1.520.0 km 2 ; 1,26% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Material areno-argiloso do Terdário/Quaternário, sobre 

rochas do Pré-cambriano A. 

Relevo e altitude - Relevo plano, com partes suaves ondulads, relacionado com áreas das 
superfícies de aplainamento da Depresso Sanfranciscana. Altitudes de 500 a 600 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérrnico de 40 a 100; e 4bTh, 

com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de Kcj,pen. Precipitação pluviométrica 

média anual de 900 a 1.100 mm. 

Vegetaçâo primária - Cerrados subaducifôlio e caducifólio. Ocorrem áreas com transiç6es 

para floresta caducifólia, nas proximidades dos cursos d'água. 

Liso atual - Pecuária extensiva, reflorestamento e culturas de subsistência em pequena 

escala. 

Principais inclus6es - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado 

textura argilosa fase cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado; 

b) AREIAS QUARTZOSAS ÁLiCAS A fraco fase cerrado caducifálio rlevo piano e suave 

ondúlado; 

c) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ALICO A moderado textura média e argilosa fase 

cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado;. 

d) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa e siÍtosa fase pedregosa e nêo 

pedregósa erodida e nê'o erodida cerrado caducifólio e subcaducifó I/o e floresta/cerrado relevo suave 

ondulado e ondulado substrato siltito e ardósia; 

e) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÕF1CO A moderado textura média e argi-

losa fase rransiçSo florestalcaatinga e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado; e 

• 	f) PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO EUTRÕF1CO A moderado e chernozêmico 

textura média/argilosa fase transiçáb floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

Observação: Perfis n 5  8 e 10.. 

LVa20 - Assoc. de: LATOSSOLQ VERMELHO-AMARELO ÁLICa A mdderado textura 

média fase cerrado subcaducifólio e caducifólia + PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕ-

FICO Tb A moderado e chernozérnico textura média/argilosa fase floresta caducifólia/cerrado e flores-

ta/caatinga, ambos fase relevo plano e suave ondulado. 
Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Jequita(, Lagoa dos Patos e 

Coraçáó de Jesus; e na Zona do Alto So Francisco, no município de Várzea da Palma. 

Proporção dos componentes - 70-30%.  

• 	Extens5o e percentagem - 753,0 km 2 ; 0,62% da área mapeada. 

• Litologia e material originário - O Latossolo é desenvolvido de material areno-argiloso do 

Terciário/Quaternário, que recobre rochas do Grupo Bambu(, enquanto o Podzólico é proveniente da 

alteraç3o de rochas do grupo supracitado, com influência de material de recobrimento. 

Relevo e altitude - Áreas das superfícies de aplainamento da Depressão Sanfranciscana, com 

altitudes de 500 a 600 metros. 
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Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de 
Koppen. Precipitação pluviométrica média anual de 1.000 a 1.200 mm. 

Vegotaçio primária - Predominância de cerrados caducifólio e subcaducifólio, seguidos de 
fórmaç5es transicionais para floresta caducifólia e floresta/caatinga 

Uso atual - Pecuária extensiva, reflorestamento e pequenas áreas com culturas de subsis- 
tência. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELHOAMARELO ÁLICO A moderado 
textura argilosa fase cerrado caducifôlio relevo plano e suave ondulado; 

b) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO A moderado textura média e argi-
1 osa fase transiçio floresta/caa tinga e floresta/cerrado relevo plano e suave ondulado; 

c) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado textura média e argilosa fase 
cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado; e 

d) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS A fraco fase cerrado caducifólio relevo plano e suave 
ondulado. 

LVa2I - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa A fraco e moderado 
textura média + AREIAS QUARTZOSAS' ÁLICAS e DISTRÕFICAS A fracà, ambos fase cerrado 
subeaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Varzelândia, Sâo João da 
Ponte, Mirabela, Brasília de Minas, Coração de Jesus, lbiaí e Lagoa dos Patos; na Zona do Alto São 

Francisco, nõs municípios de Lassance, Várzea da Palma, Pirapora e Buritizeiro; na Zona do Alto 
Médio São Francisco, nos municípios de São Francisco, Januária, Itacambira, Manga e Montalvânia; 
e na Zona de Itacambira, nos municípios de Monte Azul e Espinosa. 

Proporção dos componentes--- 55-45%. 

Exteno e percentagem - 9.405,0 km2 ; 7,78% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de arenitos das Formações Urucula e 
Areado, referidas ao Cretáceo, e de materiais areno-argilosos do Terciário e Terciário/Quaternário que 
recobrem o Prd-cambrjano. 

Relevo e altitude - Grandes áreas da segunda superfície de aplainamento dos Planaltos do 
São Francisco, com altitudes variando desde 650 .a 850 metros. No caso isolado da Serra Central (na 
primeira superf(cie de aplainamento) as altitudes atingem 950 a 1.100 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100; e 4bTh, 
com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de K4pen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Cerrado predominantemente subcaducifólio, arbóreo-arbustivo que, 
em alguns trechos, constitui um verdadeiro campo cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva, além de reflorestamento com eucalipto em cerca de 25% 
das áreas. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A fraco e moderado 
textura média fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; 

b) Gruparnento Indiscriminado de: GLEY POUCO HÚMICO + GLEY HÚMICO, ambos Tb 
textura indiscriminada + SOLOS ORGÁNICOS + AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS A 
moderado, todos Á LI COS fase campo de várzea e floresta perenifólia de várzea com buriti relevo 
plano; 
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c) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A fraco e moderado textura média fase pedregosa e nao 

pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato arenito e siltito; e 

d) SOLOS LITÕLICOS ALICOS A fraco e moderado textura arenosa e média fase cerrado 

subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato arenito e siltito. 

Observaço: Perfis n95  6. 26 (inclusâ'o) e 82. 

LVa22 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura média + AREIAS 

QUARTZOSAS, ambos fase relevo plano e suave ondulado + CAJV1BISSOLO Tb fase pedregosa e nJo 

pedregosa + SOLOS LITÓLICOS, ambos textura média fase substrato arenito e siltito relevo suave 

ondulado e ondulado, todos ÁLICaS A fraco e moderado fase cerrado subcaducifólio. 

Situa-se na Zona do Alto 55o Francisco, no município de Buritizeiro. 

Proporçêo dos componentes - 30-30-20-20%. 

Extensão e percentagem - 540,0 km; 0,45% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Latossoto é desenvolvido de arenitos da Formaçêo Area-

do, referido ao Cretáceo. O Cambissolo e Solos Litôlicos sêo formados a partir da alteraç5o de rochas 

do Grupo Bambu(, principalmente de siltitos. 

Relevo e altitude - Relevo plano e suave ondulado, com partes onduladas, relacionado com 

áreas da segunda superfície de aplainamento e trechos dissecados, nos Planaltos do São Francisco. 

Altitudes de 550 a 700 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40a 100. Awde 

Ktpen. Precipitação pluviométrica média anual de 1.050 a 1.200 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio, com ocorrència de campo cerrado e partes 

de transiço floresta/cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva e algumas culturas de subsistência. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A fraco e moderado 

textura média fase cerrado subcaducifálio relevo plano e suave ondula do; 

b) SOLOS HIDROMÓRFICOS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada 

fase campo de várzea e floresta de várzea relevo plano; e 

c) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura arenosa e médial 

média e argilosa fase cerrado subcaducifólio e floresta/cerrado relevo suave ondulado e ondulado. 

LVa23 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + CAMBISSOLO Tb fase 

pedregosa e nSo pedregosa + SOLOS LITÓLICOS, ambos fase substrato arenito e siltito, todos 

ÃLICOS A fraco e moderado textura média fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e 

ondulado. 
Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Varzelândia, Brasília de Minas 

e So j0g0  da Ponte; na Zona do Alto Médio So Francisco, nos municípios de Januária,So Fran-

cisco, Manga, ltacarambi e Montalvánia; e na Zona do Alto S5o Francisco, no município de Buriti-

zeiro. - 

Proporção dos componentes - 55-25-20%. 

Extensêo e percentagem - 1 .654,8 kni 2 ; 1 ,37% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O L.atossolo édesenvotvido da alteraçê'o de arenitos das 

Formações Urucula e Areado, referidas ao Cretáceo. Os Cambissolos e Solos Litólicos so desenvol- 
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vidos desses arenitos e, em partes inferiores de elevaçôes e áreas dissecadas, de siltitos do Grupo 
Bambu(. 

Relevo e altitude - Áreas de encostas e desníveis entre as primeira e segunda superfícies 
de aplainamento dos Planaltos do Sâ'o Francisco (Ou pequenas ondulaç5es dentro delas). As altitu-
des variam em cerca de 550 a 850 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100; e 4bTh, 

com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100a 150. Awde K(ppen. Prëcipitaço pluviométrica 
média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio, com ocorrência de campo cerrado e partes 
de transiçffo floresta caducifólia/cerrado. 

Liso atual - Principalmente pecuária extensiva. Em algumas áreas são encontradas pastagem 

plantada e culturas de subsistência em cerca de 10 a 20% das áreas. 

Principais inclus5es - a) ÃREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÕFICAS A fraco fase 
cerrada subcaducjfó/fõ relevo suave ondulado e ondulado; 

b) POOZÕLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura arenosa e média/ 
média e argilosa fase cerrado subcaducifólio e transição floresta/cerrado relevo suave ondulado e ondu-
lado; 

c) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa fase pedregosa e 
nât, pedregosa floresta caducifólia e floresta/cerrado relevo suave ondulado e ondulado substrato calcá-
rio, ardósia e siltito; 

d) Grupamento Indiscriminado de: AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÕRFICAS A mode-

rado+ SOLOS HI DROMORFICOS GLEVZADOS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada, todos 
fase campo e floresta de várzea relevo plano; e 

e) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado textura média fase 
cerrado caducifólio relevo suave ondulado. 

Observação: Perfil n9 27. 

LVa24 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco e moderado 
textura média + AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco, ambos fase cerrado 
caducifólio e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

Áreas da Zona de Montes Claros, nos municípios de Ibiaí e Lagoa dos Patos; na Zona do 

Alto São Francisco, no município de Buritizeiro; e na Zona do Alto Médio São Francisco, nos muni-
cípios de São Francisco, Januária e Manga. 

Proporção dos componentes - 55-45%. 

Extensão e percentagem - 1.818,4 km 2 ; 1,51 % da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de materiais areno-argilosos referidos 
ao Terciário/Quaternário e de arenitos das Formaç8es Urucuia e Areado. 

Relevo o altitude - Áreas das superfícies de aplainamento da Depressão Sanfranciscana, 
com altitudes entre 500 e 600 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 4cTh, 

com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de Kcppen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Predomínio de cerrado caducifólio e partes de transição cerrado! 
caatinga. 
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Uso atual - Pecuária extensiva e cerca de 10% das áreas com culturas de subsistência. 

Principais inclusães - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO e DlSTRÕ 

FiCO A moderado textura média fase transiç5o floresta/caatinga e floresta/cerrado relevo plano e 

suave ondulado; 

b) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO, ÁL1CO e DISTRÓFICO A mode-

rado textura média fase transiçoes floresta/caatinga, floresta/cerrado e cerrado caducif61/o releva plano 

e suave ondulado: 

c) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura arenosa 

e média/média e argilosa fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado; 	- 

d) CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb e Ta A moderado textura média e argilosa fase trans?-

çâb floresta/caatinga relevo plana e suave ondulado substrato calcário e sedimentos do Holoceno; e 

e) SOLOS ALUVIAIS iNDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta de várzea 

relevo plano. 

Observação: Perfis n? 5  12 e 14. 

LVa25 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÂL1CO e DISTRÓF1CO A moderado 
textura argilosa fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

Área situada na Zona de Itacambira. nos munic(pios de Águas Vermelhas e Taiobeiras. 

Extensão e percentagem - 914.0 km 2 ; 0.76% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material argilo-arenoso do Terciário sobre. 

rochas do Pré-cambriano. 

Relevo e altitude - Área das superf(cies de aplainamento do Planalto da Conquista com 

altitudes variando de cerca de 700 a 850 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kpen. Precipitação pluviométrica média anual da ordem de 1.100 mm. 

Vegetação primária - Vegetação de transição entre floresta e caatinga. 

Uso atual - Pecuária extensiva na vegetação natural. 

Principais inclus6es - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO .LICO A proeminente 

textura argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; e 

b) PODZÓLICO VERME LHO-AMARE LO ALICO eDISTRÓFICO Tb A moderado textu-

ra média/argilosa fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado. 

Observação: Perfil n9 1. 

LVa26 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa e DISTRÕ FICO textu-. 

ra argilosa fase relevo plano e suave ondulada+ PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO 

Tb textura média/argilosa fase relevo suave ondulado, ambos A moderado fase floresta/caatinga. 

Área situada na Zona de Itacambira, nos munic(pios de Taiobeiras e Águas Vermelhas, 

Proporção dos componentes - 80-20%. 

Extensão e percentagem - 302,4 km 2 ; 0,25% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Latossolo é desenvolvido de material argilo-arenoso do 

Terciário e o Podzólico está relacionado com siltitos e filitos do Grupo Macaúbas-Pré-cambriano A. 
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Relevo e altitude - Áreas das superfícies de aplainamento do Planalto da Conquista, com 
altitudes entre 700 e 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 6 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
KVppen. Precipitação pluviométrica média anual em torno de 1.050 mm. 

Vegetação primária - Vegetaçê'o de transição entre floresta e caatinga. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

Principais inclus6es - a) POOZÓLICO VERMELHO-AMARELO ELITRÕFICO Tb A mode-

rado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerá fila relevo suave ondulado; e 

b) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campo de várzea 
relevo plano. 

LVa27 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÕFICO textu-
ra argilosa fase relevo suave ondulado + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO + 
PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO e ÁLiCa, ambos Tb textura média/argilosa 
fase relevo suave ondulado e ondulado, todos A moderado fase floresta /caatinga. 

Área situada na Zona de Itacambira, nos municípios de So Jogo do Paraíso, Águas Verme-
Ihas e Taiobeiras. 

Proporção dos componentes - 45-30-25%. 

Extenso e percentagem - 886,0 km 2 ; 0,73% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Latossolo é desenvolvido de material argilo-arenoso do 

Terciário, e os Podzólicos estáo relacionados com gnaisses do Pré-cambriano Indiviso, sendo o último 

bastante influenciado pelo recobrimjnto de material argilo-arenoo supracitado. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado e ondulado, correspondente a dissecamentos 

suaves (em vale do rio Pardo) no Planalto da Conquista; altitudes da ordem de 650 a 850 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
KcVppen. Precipitaç5o pluviométrica média anual em torno de 1.050 mm. 

Vegetação primária - Vegetaço de transiç5o tida como floresta/caatinga ocorrendo, 
também, áreas com caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva nas áreas dos Latossolos e pastagem plantada nas áreas dos 

Podzólicos (principalmente dos eutróficos), além de culturas de subsistência; 

Principais inclus6es - a) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura média e 

argilosa fase caatinga hipoxerá fila relevo ondulado substrato gnaisse e granito; e 

b) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura média e argilosa fase campo de várzea 
e caatinga de várzea relevo plano. 

LVa28 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa e DISTRÔFICO A moderado 
textura média e argilosa fase floresta caducifólia e cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondu-
lado. 

Área situada na Zona de Itacambira, nos municípios de So Jogo do Paraíso e Rio Pardo de 
Minas. 

Extenso d'percentagem - 769,6 km 2 , 0,64% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Recobrirnento de material areno-argiloso do Terciário sobre 
rochas dó Pré-cambriano. 
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Relevo e altitude - Superfície de aplainamento no Planalto da Conquista (em vale do rio 

Pardo); altitudes entre 600 e 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérrnico de 100 a 150. Aw de 

Kppen. Precipitação pluviométrica média anual em torno de 1.050 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia e cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. Pequenas áreas est5o sendo reflorestadas com 

eucaliptos. 

Principais inclusões - a) PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÓF1CO A 

moderado textura argilosa fase floresta caducifólia e cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondu-

lado; e 

b) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS ALUVIAIS + SOLOS HIDROMÕRFICOS 

GLEYZADOS, ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta e campo de várzea 

relevo plano. 

LVa29 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e D1STRÓFICO fase 

caatinga hipoxerófíla + CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta C carbonático e no carbonático fase 

floresta/caetinga e caatinga hipoxeró fila substrato calcário, ambos A moderado textura média e argi -

losa fase relevo plano e suave ondulado. 
Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Varzelândia, So Jo5o da Ponte 

e Janaúba; na Zona de itacambira, nos municípios de Monte Azul e Espinosa; e na Zona do Alto 

Médio Sáo Francisco, no município de Manga. 

Proporção dos componentes - 55-45%. 

Extenso e percentagem - 1.373,6 km 2 ; 1 ,1 4% da área Qiapeada. 

Litologia e material originário - Os Latossolos sáo desenvolvidos de materiais argilo-arenosos 

do Terciário/Quaternário, que recobrem rochas do Prá-cambriano A (Grupo Bambu O. Os Cambissolos 

s,áÓ formados a partir dessas rochas, mais especificamente de calcários. 

Relevo e altitude - Áreas da superfícies de aplainamento da Depressão Sanfranciscana, com 

altitudes entre 450 e 550 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Ktppen. Precipitaçá'o pluviométrica média anual em torno de 1.000 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila arbustiva e arbóreo-arbustiva e vegetaç5o de 

maior porte considerada como transiç5o floresta/caatinga. 

Uso atual - Pouca pastagem plantada (capim-bufíel) e relacionada, principalmente, com as 

áreas dos Cambissolos. 

Principais inclusões - a) SOLOS ALUVIAiS INDiSCRIMINADOS textura indiscriminada 

fase caatinga de várzea relevo plano; 

b) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa fase 

caatinga. h ipoxerófila relevo plano e suave ondulado; e 

c) LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa fase 

caatinga hipoxerá fila relevo plano. - 

Observação: Perfis n 2, 15 e 20 (incIusáo). 

LVa30 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÓFICO A moderado 

textura média fase cerrado subcaducifólio e caducifólio e floresta/caatinga relevo plano e suave ondu-

lado. 
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Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Monte Azul e Espinosa; na Zona 

de Montes Claros, nos municípios de Capitão Enéas, Janaúba, Varzelândia, São João da Ponte e Mira-

bela;e na Zona do Alto Médio São Francisco, no município de Itacarambi. 

Extensão e percentagem - 240,8 krn 2 ; 0,20% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material areno-argiloso do Terciário/ 

Quaternário sobre rochas do Grupo Bambu( e, em alguns trechos, com influência dessas rochas. 

Relevo e altitude - Relevo plano e suave ondulado, correspondente às superfícies de aplai-

namento de níveis elevados (topos aplainados) em áreas dissecadas e elevações residuais dos Planaltos 

do São Francísco. Altitudes da ordem de 700 a 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kppen. Precipitação pluviométrica média anual em torno de 1.000 mm. 

Vegetação primária - Nas partes mais altas ocorre vegetação de cerrado e, no nível imediata-

mente abaixo, verifica-se uma vegetação caducifólia e de porte arbóreo aqui designada corno transição 
floresta/caati nga. 

liso atual - Pecuária extensiva. Em algumas áreas nota-se a ocorrência de pastagem de 

gram(neas, principalmente onde a vegetação é de transição entre floresta e caatinga. 

Principais inclusães - a) PODZÕL1CO VERMELHO-AMARELO A fraco e moderado textu-

ra arenosa/média fase cerrado e floreste/caatinga relevo plano e suave ondulado; e 

b) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS fase cerrado subcaducifólio relevo 
plano e suave ondulado. 

Observação: Perfis n 95  3 e 9. 

LVa31 - Assoc. de LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura média + AREIAS 
QUARTZOSAS, ambos ÁLICOS e DISTRÕFICOS A fraco e moderado fase cerrado caducifólio e 
floresta caducifóba/cerrado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO A moderado e 

proeminente textura média fase floresta/caatinge e cerrado/caa tinge, todos fase relevo plano e suave 
ondulado. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio São Francisco, no município de ão Francisco; e na 

Zona de Montes Claros, nos municípios de Brasília de Minas e Ubaí. 

Proporção dos componentes - 40-30-30%. 

Extensão e percentagem - 415,2 krn 2 ; 0,34% dá área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Latossolos e as Areias são provenientes de materiais 

areno-argilosos do TerciáriofQuaternário; sendo que às Latossolos Eutróficos recebem influência do 

calcário subjacente do Grupo Bambui'. 

Relevo e altitude - Áreas das superfícies de aplainamento da Depressão Sanfranciscana, 

com altitudes de 500 a 550 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérrnico de 100 a 150. Auv de 

KcVppen. Precipitação pluviométrica média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Cerrado caducifólio, e partes com formações de transição para flores-

ta caducifólia e para caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva, além de culturas de subsistência e pastagem plantada em 

cerca de 30 a 40% das áreas. 
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Principais inclus6es - a) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO. ÁLICO e 

DISTRÓFICO A moderado textura média fase transições floresta/caatinga e floresta/cerrado relevo 

plano e suave ondulado; 

b) CAMB1SSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura média e argilosa fase transi-

çSo floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário e sedimentos do Holoceno; 

c) SOLOS ALUVIAIS EUTRFICOS A moderado textura indiscriminada fase floresta de 

várzea relevo plano; e 

d) PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb pll'ntico e no pI(ntico textu-

ra arenosa e média/média e argilosa fase transiçâo floresta/caatínga relevo plano e suave ondulado. 

Observaço: Perfil n? 22. 

LVa32 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO A fraco e moderado textura 

média + AREIAS QUARTZOSAS A fraco, ambos ÁL1COS e DISTRÓFICOS fase caatinga hipoxerófi-

la e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio S5o Francisco, no município de Manga. 

Proporção dos componentes - 55-45%. 

Extensão e percentagem - 904.0 km 2 : 0,75% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de materiais areno-argilosos e arenosos 

datados do Terciário/Quaternário. 

Relevo e altitude - Áreas das superfícies de aplainamento da Depressão Sanfranciscana, 

com altitudes de 450 a 500 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Koppen. Precipitação pluviométrica média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Caatinga arbóreo-arbustiva densa ou pouco densa e áreas de transi-

ço para cerrado caducifólio. Ocorrem pequenas partes com cerrado caducifólio ou com transição 

caati nga/floresta. 

Uso atual -- Predomínio de pecuária extensiva. Cerca de 10 a 20% das áreas sõo usadas com 

pastagem plantada (coloni5o e guiné), mandioca, milho e feijáo. 

Principaii inclus6es - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO A modera-

do textura média fase transiç5o f/oresta/caatinga relevo plano e suave ondulado; 

b) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÕFICO, ÁLICO e DISTRÓFICO A modera-

do textura média fase transições floresta/caatinga e floresta/cerrado relevo plano e suave ondulado; 

c)CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa e média fase transi-

çio floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário e sedimentos do Holoceno; e 

d) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS A moderado textura indiscriminada fase floresta de 

várzea relevo plano. 

Observação: Perfis n? 5  19 e 85. 

LVa33 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO A fraco e moderado textura 

média + AREIAS QUARTZOSAS A fraco, ambos ÁLICOS e DISTRÓFICOS fase ceatinga hipoxerófi-

la relevo plano e suave ondulado. 
Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Espinosa e Monte Azul: na Zona 

de Montes Claros, no município de Janaóba; e na Zona do Alto Médio S'o Francisco, nos municípios 

de Itacarambi e Manga. 
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Proporço dos componentes - 80-20 11' 

Extanso e percentagem - 1.100,8 km 2 ; 0,91% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Recobrimento de material areno-argiloso e arenoso do 
Terciário/Quaternário, sobre rochas do Grupo Bambu(. 

Relevo e altitude - Áreas das superfícies de aplainamento da Depresso Sanfrariciscana, 
com altitudes da ordem de 450 a 500 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
KcVppen. Precipitação pluviométrica média anual de 900 a 1.000 mm. 

Vegetaçio primária - Caatinga hipoxerófila arbustiva e arbustivo-arbórea que se apresenta, 
em certos trechos, um tanto aberta. 

Uso atual - Pecuária extensiva e pequenas áreas com mandioca. 

Principais inclusôes - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO A fraco e 
moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerô fila relevo plano e suave ondulado; e 

b) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa fase floresta/caatinga 

e caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado substrato, calcário. 

LVa34 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ALICO e D1STRÓFICO A fraco e mode- 
rado textura média fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado com e sem murundus. 

Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Porteirinha. Mato Verde, Monte 
Azul e Espinosa; e na Zona do Alto Médio Sio Francisco, no município de Manga. 

Extensio e percentagem - 3.486,4 km 2 ; 2,89% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Material areno-argiloso do Terciário/Quaternário sobre 
rochas do Grupo Bambu(. 

Relevo e altitude - Grandes áreas das superf(cies de aplainamento da Depressio Sanfrancis-
cana, com altitudes entre 450 e 550 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen. com  5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
Kopen. Precipitaçá'o pluviométrica média anual de 900 a 1.000 mm. 

Vegetaçio primária - Predom(nio de caatinga hipoxerófila arbustivo-arbórea pouco densa. 
Existem trechos onde ela apresenta-se mais aberta e com menor porte. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga. 

Principais inclusôes - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO e EUTRÓ-
FICO A moderado textura média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado; 

b) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco fase caatinya hipoxerófila 
relevo plano e suave ondulado; 

cl CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa fase florestalcaatinga 
e caatinga hipoxerd fila relevo plano e suave ondulado substrato calcário; 

dl SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A fraco e moderado textura argilosa, média e argi-
losa fase ceatinga hipoxeró fila e cerrado relevo suave ondulado substrato quartzito e filito; 

e) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase caatinga de várzea 
e campo de várzea relevo plano; e 

f) PODZÓLICO VERMELHO.AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura niédia/ 
argilosa fase caatinga hipoxerd fila relevo suave ondulado. 

355 



Observação: Perfis ngl 4 e 18. 

LVe1 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO e DISTRÕFICO 

textura média e argilosa + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb textura arenosa e 

média/média e argilosa, ambos A moderado fase caatinga hípaxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

Área situada na Zona de Itacambira, no município de Porteirinha. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 775,2 km 2 ; 0.64% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Latossolos so desenvolvidos de recobrimento areno-

argiloso do Terciário/Guaternário sobre rochas do Pré-cambriano Indiviso. Os Podzólicos so forma-

dos a partir de gnaisses que constituem o erribasamento, podendo apresentar influência de material 

retrabal hado na parte superficial. 

Relevoe altitude - Área de penetrações intermontanas das superfícies de aplainamento da 

Depress5o Sanfranciscana. Altitudes entre 520 e 620 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150; e 

pequena área com 4aTh, com 7 a 8 meses secos e índice xerotérmico de 150 a 200. Aw de Koppen. 

Precipitaçâó pluviométrica média anual de 650 a 800 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva já em grande parte substituI-

da por formaçáo secundária acaatingada de porte arbustivo. 

Uso atual - Cultura de atgodo e milho em pequena escala, bem como alguma pastagem 

(principalmente em direç5o aSáo José de Gorutuba). 

Principais inclusões - a) SOLOS LITÓLICOS INDiSCRIMINADOS textura indiscriminada 

fase caatinga hipoxerá fila relevo ondulado subs trato quartzito, siltito, filito e calcário; e 

b) SOLOS ALUVIAIS EUTRÕFICOS A moderadà textura argilosa fase caatinga de várzea 

relevo plano; 

Observações: 1) Dentre os Podzólicos foram encontrados solos abrúpticos e n50 abrúpticos, 

pl(nticos e nâo pl(nticos, latossólicos e náo latossólicos. 

2} Perfis n 1?5  21 e 27. 

LVe2 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + LATOSSOLO VERMELHO-

ESCURO, ambos EUTRÓFICOS. ÁLICOS e DISTRÕFICOS textura média fase caatinga hipoxerófila 

e cerrado/ceatinga + PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb textura média/argilosa 

e média fase floresta/caatinga, todos A moderado fase relevo plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio Sgo Francisco, nos munic(pios de S0 Francisco e 

Januária. 

Proporção dos componentes - 40-30-30%. 

Extensão e percentagem - 550,0 km 2 ; 0,46% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os solos, de maneira geral, s5o desenvolvidos de materiais 

areno-argilosos do TerciáriolQuaternário. Os eutróficos sofreram maior influência de rochas do Grupo 

Bambu 1, especialmente de calcário. 

Relevo e altitude - Áreas das superf(cies de aplainamento da Depressâo Sanfranciscana, com 

altitudes entre 480 e 550 metros. 	 - 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
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Kõppen. Precipítaçâo pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetaçio primária - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva densa e pouco densa, com 

partes de transições para floresta caducifólia e para cerrado caducifólio. Ocorre também alguns peque-
nos núcleos de cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva e cerca de 15 a 25% das áreas com pastagem plantada e cultu-

ras de mandioca, feijio e milho. 

Principais inclusões - a) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa 

e média fase caaringa hipoxeró fila e transiçáb floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado substrato 

calcário; 

b) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÕF1CAS A fraco e moderado fase caatinga 

hipoxeró fila e transiçio cerrado/caatinga relevo plano e suave ondulado; 

c) SOLOS LITÓLICOS EUTRÕFICOS A moderado textura argilosa e siltosa fase caatinga 

hipoxerá fila e transiça"o cerrado/ceatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia 

e si/tito; e 

d). Gruparnento Indiscriminado de: SOLOS ALUVIAIS + SOLOS H1DROMÓRFICOS, 
ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta e campo de várzea relevo plano. 

Observação: Perfil n? 23. 

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO 

LEal - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO A moderado e proeminente textura 
argilosa e muito argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Bocaiúva e Engenheiro Navar-

ro; e na Zona de Itacambira, no município de Itacambira. 

Extensio e percentagem —1.512,4 km 2 ; 1,25% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de recobrimento argiloso e argilo-
arenoso do Terciário, com grande influência de materiais provenientes de rochas do Pré-cambriano A. 

Relevo e altitude - Superfícies de aplainamento nos considerados "topos aplainados do 
Espinhaço", cern altitudes variando em cerca de 1.000 a 1.200 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw 
(pequena área com Cwa) de Kcppen. Precipitaçio pluviométrica média anual de 1.000 a 1.200 mm. 

Vegetaç5o primária - Caatinga hipoxerófila, transiçio entre cerrado e caatinga e entre 
floresta e caatinga. 

Uso atual - Além da pecuária extensiva, a área é bastante utilizada com reflorestamento de 
eucalipto e experimentos com fruticultura (manga, goiaba e abacate). 

Principais inclusões - a) CAMBISSOLO ÁLICO A moderado textura argilosa e siltosa fase 

erodida e náo erodida pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifó!io relevo suave ondulado e ondu-

lado substrato siltito; 

b) SOLOS L1TÕLICOS ÁLICOS A moderado textura argilosa. siltosa e média fase cerrado 
subcaducifólio relevo ondulado substrato siltito e quartzito; 

cl LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO A moderado textura argilosa fase floresta caduci-
fólia relevo plano e suave ondulado; e 

d) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS HIDROMÓRFICOS GLEYZADOS + SOLOS 

357 



ALUVIAIS, ambos INDISCRIMINADOS textura argilosa fase floresta de várzea e campo de várzea 

relevo plano 

Observação: Perfil n? 24. 

LEa2 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO + LATOSSOLO VERMELHO-

AMARELO, ambos fase relevo plano e suave ondulado + CAMBISSOLO Tb fase relevo suave ondu-

lado substrato siltito e ardósia, todos ALICOS A moderado textura argilosa fase cerrado subcadu-

cífólio. 
Áreas situadas na Zona de Mortes Claros, nos municípios de Francisco Sá. Francisco Dumont, 

Bocaiúva e Engenheiro Navarro. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 925.6 km 2 ; 0,77% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Material proveniente da decomposição de siltitos e ardósias 

do Prá-cambriano A, Grupo Bmbuí, com possível influência cia material retrabalhado do Terciáriol 

Quaternário. 

Relevo e altitude - Penetraçôes intermontanas das superfícies de aplainamento da Depres-

so Sanfranciscana, com altitudes entre 600 e 750 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 6 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 

pequenas áreas 4cTh, com 3 a 4 meses secos, (ndice xerotérmico de 40 a 100 e 4aTh, com 7 a 8 meses 

secos, índice xerotérmico de 150 a 200. Aw e pequena área Cwa, de KcVppen. Precipitaço pluviomé-

trica média anual de 700 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Predominantemente cerrado subcaducifôlio com pequenos núcleos 

transicionais para a floresta caducifólia. 

Uso atual - Pecuária extensiva (algumas áreas com pastagem plantada) e culturas de subsis- 

tência. 

Principais inclus6es - a) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO e EUTRÓ. 
FICO A moderado textura argilosa fase floresta caducifôlia/cerrado relevo plano e suave ondulado; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURA SiMILAR ÁLICA e DISTRÓFICA A moderado textura 

argilosa fase cerrado subcaducifólio e floresta caducifólia/cerrado relevo plano e suave ondulado; e 

c) PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO ALICO Tb A moderado textura média/argilosa 

e argilosa fase cerrado subcaducifóllo relevo suave ondulado. 

LEde - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO A moderado + TERRA ROXA 

ESTRUTURADA SIMILAR A moderado e chernozémico, ambos DISTRÓFICOS à EUTRÕFICOS 

fase floresta caducifólia/cerrado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Álico A moderado fase 

cerrado subcaducifólio, todos textura argilosa fase relevo plano e suave ondulado. 

Área situada na Zona de Montes Claros, nos municípios de Engenheiro Navarro e Bocaiúva. 

Proporção dos componentes - 40-35-25%. 

Extenso e percentagem - 140,0 krn 2 ; 0,12% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de rochas do Grupo Bambu( (principal-

mente calcários, ardósias e siltitos), com alguma influência de material retrabalhado do Terciário/ 

Quaternário. 
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Relevo e aIttude - Área de penetrço intermontana da Depresso Sanfranciscana, com 
altitudes da ordem de 600 a 700 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen. com  5 a 6 meses secos, índice xerotérrnico de 100 a 150. Aw de 
Koppen. Precipitaçá'o p1 uviométrica média anual da ordem de 1.000 mm. 

Vegetaçio primária - Predomínio de formaç6es de transiçio entre floresta caducifólia e 
cerrado com ocorrência de cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva. Cerca de 40 a 50% da área possui pastagem 
plantada e culturas de subsistência. 

Principais inclusões - a LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO Auco A moderado 
textura argilosa fase cerrado subcaducifólío relevo plano e suave ondulado; 

b) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A mQderado textura argilosa e siltosa fase cerrado subcaduci-
fólio relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito; e 

c) PODZÓLICO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO Tb A moderado textura média/argilosa 
e argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

Observaçâo: Perfil n? 50. 

LEe1 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO + TERRA ROXA ESTRUTU-
RADA SIMILAR + CAMBISSOLO Tb substrato calcário, todos EUTRÓF1COS A moderado e cherno-

zémico textura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Sáb Joio da Ponte. Varzelándia 
e Mirabela. 

Proporçio dos componentes - 50-30-20%. 

Extensio e percentagem - 599,2 km 2 ; 0,50% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir da alteraçâ'o de rochas do 

Grupo Bambu(, estando o Cambissolo mais diretamente relacionado à alteraçio dos calcários. 

Relevo e altitude - Áreas de penetraçôes das superfícies de aplainamento da Depressio 
Sanfranciscana por entre dissecamentos e encostas calcárias dos Planaltos do Sio Francisco. Altitudes 

da ordem de 550 a 750 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kipen. Precipitaçio pluviométrica média anual em torno de 1.000 mm. 

Vegetaçâo primária - Predomínio de floresta caducifólia, com alguma ocorrência de forma-
ções de transiçio para caatinga hipoxerófila. 

Uso atual 	Áreas muito utilizadas (cerca de 75%), especialmente com pastagem (capins 
colonlio e elefante) e culturas de feijio, milho e algodio. 

Principais inclusões - a) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado e chernozêmico 
textura argilosa fase rochosa f/oresta/caat/nga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado subs-
trato calcário, ardósia e siltito; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÕFICA A moderado e chernozêmico 
textura argilosa fase floresta/caatinga relevo ondulado; 

cl AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

d) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média/ 
argilosa e argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; 
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e) Grupamento Indiscriminado de SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS + SOLOS HIDRO-

MÓRFICOS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS, ambos textura indiscriminada fase floresta e campo 

de várzea relevo plano; e 

1) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ALICO A moderado textura média fase cerrado 

subcaducifólio relevo plano e suave ondulada. 

LEe2 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO + CAMBISSOLO Tb e Ta C carbo-

nático e n5o carbonático substrato calcário e siltito, ambos textura argilosa e média + PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa, todos A moderado e chernozémico + LATOSSO-
LO VERMELHO-AMARELO A moderado textura média, todos EUTRÓFICOS fase floresta/caatinga 

relevo plano e suave ondulado. 
Áreas situadas na Zona do Alto Médio So Francisco, no município de Sáo Francisco; e na 

Zona de Montes Claros, nos municípios de Brasília de Minas e Uba(. 

Proporção dos compQnentes - 35-30-20-15%. 

Extenso e percentagem —414,4 km 2 ; 0,34% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os trás primeiros componentes so desenvolvidos da altera-

ço de rochas do Grupo Bamnbu(, com provável influência de material retrabalhado. O quarto compo-

nente, provavelmente, é derivado de materiais areno-argilosos do Terciário/Quaternário com influência 

de rochas do Grupo Bambuí. 

Relevo e altitude - Relevo plano e suave ondulado (com algumas partes onduladas), relacio-

nado com áreas das superfícies de aplainamento da Depresso Sanfranciscana e áreas de penetração de 

vales no Planalto do So Francisco. Altitudes de 550 a 750 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Koppen. Precipitação pluviométrica média anual em torno de 1.000 mm. 

Vegetaço primária - Transiçáo floresta/caatinga ocorrendo, também, pequenos trechos 

com outras formaç6es  de transição para cerrado e para caatinga. 

Uso atual - Áreas bastante utilizadas (cerca de 60 a 70%), especialmente com pastagem, 

mandioca, milho, feijo e algodâb. 

Principais inclusões - a) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A 

moderado e chernozémico textura argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado; 

b) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO AL1CO e DISTRÕFICO A moderado textura 

média fase caatinga hipoxeró fila e translçio cerrado/caatirzga relevo plano e suave ondulado; 

c) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado e chemnozêmico textura argilosa fase 

rochosa transiç5o f/oresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e 

si/tifo; 

d} VERT1SSOLO A moderado fase transiçio floresra/caatinga relevo plano e suave ondu-

lado,- e 	 - 

e) Grupamen -to Indiscriminado de: SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS + SOLOS HIDRO-

MÓR F 1 COS G LEYZADOS INDISCRIMINADOS, ambos textura indiscriminada fase floresta de várzea 

relevo plano. 

LEe3 - LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa e 

muito argilosa fase floresta/caatinga e caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Januária, Francisco Sã, Capit30 
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Enéas, So Joffo da Ponte e Varzelándia; Zona do Alto Médio Sffo Francisco, nos municípios de Itaca-

rambi e Manga; e Zona de Itacambira, no município de Porteirinha. 

Extensão e percentagem - 2.403.2 km 2 ; 1,99% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Material proveniente de alteraçâo de rochas do Grupo Bam-

bu (, com provável influência de material retrabal hado. 

Relevo e altitude - Grandes extensões das superfícies de aplainamento da Depressffo San-

franciscana, com altitudes variando de 550 a 700 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotêrrnico de 100 a150; e 

pequena área 4aTh, com 7 a 8 meses secos rndice xerotérmico de 150 a 200. Aw de Kpen. Precipi-

taçáó pluviométrica média anual de 700 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Vegetaçâ'o de alto porte aqui designada de transiço floresta/caatinga 

ocorrendo trechos, porém, onde melhor se define a caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva e cerca de 40 a 50% das áreas, utilizadas com pastagem 

(capins coloniâo, buffel e elefante) e culturas de milho, feijão e algodâó. 

Principais incIuses - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO. ÁLICO e 

DISTRÕFICO A moderado textura argilosa e média fase f/oresta/caatinga e caatinga hipoxeró fila rele-

vo plano e suave ondulado; 

bI CAMBISSOLO EUTRÕFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa fase transiçâ'o flores-

ta/ceatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário; 

cl TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 

e muito argilosa fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado; e 

dl PODZÓLICOVERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa e argilosa fase f/oresta/caatinga relevo suave ondulado. 

LEe4 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO textura argilosa e muito argilosa 
fase floresta/caatinga e caatinga hipoxeró fila + CAMBISSOLO Ta e Tb C carbonáticoe no carbonáti-
co textura argilosa fase florestalcaatinga substrato calcário, ambos EUTRÕFICOS A moderado fase 
relevo plano e suave ondulada. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Janaúba e Francisco Sã. 

Proporço dos componentes - 60-40%. 

Extens5o e percentagem - 723,6 km 2 ; 0,60% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Latossoro é desenvolvido da aIteraço de rochas do 

Grupo Bambu(, Pré-cambriano A, com possível influência de material retrabalhado. Os Cambissolos 

so desenvolvidos mais especificamente a partir de calcários. 

Relevo e altitude - Áreas das superfícies de aplainamento da Depress5o Sanfranciscana, 

com altitudes da ordem de 550 a 650 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen. com  5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 

4aTh, com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200. Aw de Kppen. Precipitaço pluvio-

métrica média anual de 650 a 900 mm. 

Vegetação primária - Rernanescentes de vegetaçâ'o caducifólia de porte arbóreo designada 

transiçâ'o floresta/caatinga. Existem trechos de caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Áreas bastante cultivadas com algodão, além de milho, fei5o e pastagem. 

Principais inclusões —a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO A moderado 
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textura argilosa fase f/oresta/caatinga e caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÕFICA A moderado textura argilosa 

e muito argilosa fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado; e 

c) POOZÓLICO VERME LHO-AMARE LO EUTRÓFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado. 

Observaç5o: Perfil n? 28. 

LEe5 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO textura argilosa fase relevo plano e 

suave ondulado + PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa fase relevo suave 

ondulado e ondulado, ambos EUTRÕFICOS + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO 
textura média e argilosa fase relevo plano e suave ondulado, todos A moderado fase caatinga hipo-

xeró fila. 
Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Espinosa, Monte Azul, Mato Verde 

e Porteirinha. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 920,8 km 2 ; 0.76% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os dois primeiros componentes so desenvolvidos da alte-

ração de gnaisses e anfibolitos, com contribuiço de material retrabalhado proveniente dessas próprias 

rochas. O último componente é derivado de recobrimento areno-argilosõ do Terciário/Quaternário, 

sobre as referidas rochas. 

Relevo e altitude - Relevo plano e suave ondulado, com partes onduladas, relacionado com 

áreas intermontanas das superfícies de aplainamento da Depresso Sanfranciscana. As altitudes variam 

em cerca de 500 a 600 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

K'ppen. Precipitaç5o pluviométrica média anual de 800 a 900 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila apresentando-se, em grande parte, com porte 

arbóreo. 

Uso atual - Culturas de algodáb em cerca de .10 a 20% das áreas, pecuária semi-extensiva e 

algumas culturas de subsistência. 

Principais inclusões - a) SOLOS LITÓLICOS A moderado textura argilosa fase caatinga 

hipoxerá fila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e anfibolito-gnaisse; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 

fase caatin9a hipoxerô fila relevo suave ondulado e ondulado; 

c) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase caatingade várzea 

relevo plano; e 

d) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa e média fase caatinga 

hipoxeró fila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e anfibolito-gnaisse. 

Observação: Perfis n95  16 e 31. 

LEeG - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO + CAMBISSOLO Tb fase substrato 

calcário, ambos textura argilosa + PoDzÓ LICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa e 

argilosa, todos EUTRÕFICOS A moderado fase floresta/caatinga relevo suave ondulado. 

Área situada na Zona do Alto Médio So Francisco, no municípiode Manga. 

362 



Proporçio dos componentes - 45-35-20%. 

Extensio e percentagem - 162.4 km 2 ; 0,13% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Latossolo é proveniente de materiais argilo-arenosos do 
Terciário/Quaternário, com influência de calcário do Grupo Bambu(. O Cambissolo e o Podzólico 

estão mais relacionados com alteração das rochas do referido Grupo. 

Relevo e altitude - Área das superfícies de aplainamento da Depressâo Sarifranciscana, 
junto de elevações calcárias, com altitudes da ordem de 450 a 550 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 8 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kppen. Precipitação pluviométrica média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetaçio primária - Formação caducifólia arbórea tida como de transiço entre floresta 

caducifólia e caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Cerca de 70% da área utilizada com pastagem (capins napier, guiné e bengo) e 

culturas de milho, feijio, algodão, mamona e cana-de-açúcar. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO, ÁLICO e 
DISTRÕFICO A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila e florestafcaatinga relevo plano 

e suave ondulado; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMI LAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 

fase floresta/caatinga relevo suave ondulado; 

c) BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave 

ondulado; e 

d) SOLOS LITÓLICOS EUTRÕFICOS A moderado e chernozêmico textura argilosa fase 

rochosa transiçãb f/oresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário e ardósia. 

LEe7 - Assoc. de: LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO textura média e 
argilosa + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICQ, ÃLIcO e DISTRÓFICO textura 
média, ambos fase caatinga hipoxeró fila e floresta/caatinga + PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO 
EUTRÕFICO Tb textura média/argilosa e média fase f/oresta/caatinga, todos A moderado fase relevo 

plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio So Francisco, nos municípios de Manga, Januária e 
1 tacarambi. 

Proporçio dos componentes - 55-25-20%. 

Extensio e percentagem - 1 .350.0 km 2 ; 1,12% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir de materiais provenientes da 
alteração de rochas do Grupo Bambu(, com participação de cobertura de material arena-argiloso do 
Terciário/Quaternário. 

Relevo e altitude - Áreas das superfícies de aplainamento da Depresso Sanfranciscana, 
no contorno de elevações calcárias. Altitudes da ordem de 500 a 600 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
Koppen. Precipitaço pluviométrica média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva densa e transição para forma-
ção florestal, aqui designada transição floresta/caatínga. 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva. Cerca de 20 a 30% das áreas possuem pasta-

gem plantada e culturas de mandioca, milho, feijo, mamona e algodão. 
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Principais inclusões - a) CAMB1SSOLO EUTRÕFICO Tb eTa A moderado textura argilosa 
e média fase transiçio floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa. 

fase transiça'b floresta /caa tínga relevo suave ondulado; 

c) SOLOS LITÓLICOS A moderado textura argilosa fase transiçSo floresta/caatinga relevo 

suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e siltito; e 

d} Grupamento Indiscriminado de: SOLOS ALUVIAiS EUTRÓFICOS + SOLOS H1DRO-
MÓRFICOS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS, ambos textura indiscriminada fase floresta de várzea 

relevo plano. 

Observação: Perfis n? 5  30. 32 e 46. 

LEe8 - Assoc. de: LATOSSOLO VÉRMELHO-ESCIJRO câmbico textura argilosa fase 

relevo ondulado e forte ondulado + PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa 

fase relevo suave ondulado, ambos EUTRÕFICOS A moderado fase floresta/caatinga. 

Área situada na Zona de itacambira, nos municípios de Salinas. Taiobeiras e Rubelita. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 684,4 km 2 ; 0,55% da área mapeada. 

Litologia e material originário -. Solos desenvolvidos do sairolito de gnaisses e milonitos 

do Pré-cambriano Indiviso. 

Relevo e altitude - Relevo variando de suave ondulado, ondulado e forte ondulado, em 

encostas do Planalto da Conquista nos limites com as Serras do Espinhaço. Altitudes da ordem de 

400 a 700 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen. com  5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kppen. Precipitação pluviométrica média anual de 900 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Vegetação de transição entre floresta e caatinga. 

Uso atual - Pecuériá semi-extensiva com pastagens naturais e artificiais. Algumas áreas com 

culturas de subsistência. 

Principais inclusões - a) CAMBISSOLO EUTRÓFICO latossólico A moderado textura 

média e argilosa fase floresta caducifólia relevo ondulado substrato gnaisse; 

b} PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; 

c) LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO DISTRÓFICO e ÁLICO A moderado textura 
argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado; e 

di SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura média fase f!oresta/caatinga 

relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e milonito. 

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICa e DISTRÓFICO 

PVa - Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO textura média/argilosa e argilosa + 

CAMBISSOLO textura argilosa e siltosa fase substrato siltito, ambos ÁLICOS Tb A moderado fase 

pedregosa e nao pedregosa cerrado caducifólio relevo suave ondulado e ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Bocaiúva, Montes Claros, Fran-

cisco Sã e Juramento. 
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Proporção dos componentes - 55-45%. 

Extensão e percentagem - 684,4 krn 2 ; 0,57% da área mapeada 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir de rochas do Grupo Bambu(, 

especialmente siltitos. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado com partes onduladas, relacionado com áreas 

intermontanas, divisoras de drenagem, interligando a Depressão Sanfranciscana. Altitudes entre 600 

e 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerolérmico de 100 a 150; e 

pequena área de 4aTh, com 7 a 8 meses secos. (ndice xerotérrnico de 150 a 200. Aw de Kppen. 

Precipitação pluviométrica média anual de 700 a 1.000 mm. 

Vegetaçio primária - Principalmente cerrado caducifólio arbustivo-arbóreo e arbustivo. 

Em um ou outro local aparece vegetação de transiç5o para floresta e para caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva. Cerca de 15 a 25% das áreas possuem cultu-

ras de subsistência e pastagem plantada. 

Principais inclusões - a) SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e EUTRÓFICOS A moderado textu-

ra argilosa, siltosa e média fase cerrado caducifólio e subcaducifó/io relevo suave ondulado, ondulado e 

forte ondulado substrato si/tifo e ardósia; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA S1MI LAR ÁLICA e DISTRÓFICA A moderado textu-

ra argilosa fase floresta/cerrado e floresta/caatinga relevo suave ondulado; 

c) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa e argilosa fase floresra/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; 

d) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado e chernozêmico textura argilosa fase 

floresta /caatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e si/fito; e 

e) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura argilosa e média 

fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 

PVdI - Assoa. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO e ÁLICO Tb 
textura média/argilosa fase pedregosa e náo pedregosa relevo suave ondulado, ondulado e forte ondu-

lado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICQ textura argilosa fase relevo plano e suave ondu-
lado, ambos A moderado fase cerrado subcaducifólio. 

Áreas situadas na Zona de ltacambira, nos municípios de Rio Pardo de Minas, Taiobeiras, 

Salinas, Gro Mogol e Riacho dos Machados. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensâo e percentagem - 684,4 km 2 ; 0,57% da área rnapeada. 

Litologia e material originário - O Podzólico é proveniente da alteração de filitos e siltitos 

do Pré-cambriano A. O Latossolo é desenvolvido de material argilo-arenoso do Terciário que recobre 

as rochas supracitadas. 

Relevo e altitude - Relevo, em maior parte, variando de suave ondulado, ondulado e forte 

ondulado, correspondente a dissecamentos em áreas do Planalto da Conquista e das Serras do Espinha-

ço; e relevo plano e suave ondulado de superfícies de aplainamento dentro desses elementos geomorfo-

lógicos. Altitudes da ordem de 600 a 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw, e 

pequena área Cwa, de Kc'ppen. Precipitaç5o pluviométrica média anual de 900 a 1.000 mm. 
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Vegetação primária - Predorninantemente cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva feita na própria vegetação natural. 

Principais inclus6es - a) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argiíosa fase pedre-

gosa e nao pedregosa cerrado caducifólio relevo ondulado substrato siltito; 

b} PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO e ÂLICO Tb A moderado textura 

média fase erodida e n5o erodicla cerrado subcaducifólio relevo ondulado e forte ondulado; 

c) SOLOS iNDISCRIMINADOS PEDREGOSOS;e 

d} L-ATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ALICO A fraco e moderado textura argilosa 

fase erodida cerrado suboaducifólio relevo suave ondulado. 

PVd2 - Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓ1CO Tb textura 

média/argilosa fase relevo ondulado e forte ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 
ÁLICO e DISTRÕFICO textura argilosa fase re/evo plano e suave ondulado, ambos A moderado 

fase floresta caducifólia. - 

Área situada na Zona de itacambira, nos municípios de Taiobeiras e Salinas. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extens5o e percentagem - 280,0 km 2 ; 0,23% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Podzólico é desenvolvido de saprolito de gnaisses do 

Pré-cambriano Indiviso; e o Latossolo, de materiais argilo-arenosos do Terciário que recobrem essas 

rochas. 

Relevo e altitude - Relevo variando de ondulado a forte ondulado, correspondente a disse-

camentos do Planalto da Conquista; e relevo plano e suave ondulado, de superfícies de aplainamento 

desse planalto. Altitudes da ordem de 600 a 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Awde 

K&ppen. Precipitação pluviométrica médial anual de 900 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Predomináncia de floresta caducifólia com ocorrência de pequenos 

nácleos de transiço para cerrado. 

Principais inclusêes - a) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb A mode-

rado textura média/argilosa e argilosa fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado; e 

b) SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS e EUTRÓFICOS A moderado textura média fase 

floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito. 

PVd3 - Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa fase 

relevo suave ondulado e ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura argilosa fase 

relevo ondulado e forte ondulado, ambos DISTRÓFICOS + SOLOS LITÓLICOS EUTRÕFICOS e 

DISTRÓFICOS textura• média fase relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito, 

todos A moderado fase floresta caducifólia. 

Área situada na Zonade Itacambira, nos municípios de Salinas e Taiobeiras. 

Proporçâo dos componentes - 50-30-20%. 

Extens5o e percentagem - 179,2 km 2 ; 0,15% da área rnapeada. 

Litologia e material originário - O Podzólico e Solos Litólicos so desenvolvidos do sapro-

lito de gnaisses e granitos do Pré-cambriano Indiviso. O Latossolo é derivado de materiais argilo-

arenosos do Terciário que recobrerno Prá-cambriano. 
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Relevo e altitude 	Relevo variando de suave ondulado, ondulado e forte ondulado, corres- 
pondente a dissecamentos do Planalto da Conquista nos limites com as Serras do Espinhaço. Altitudes 

da ordem de 600 a 850 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Awde 
Kppen. Precipitaço pluviométrica média anual de 900 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifótia. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

Principal inclusão - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO TbA moderado 

textura média/argilosa fase floresta caducifó/ia relevo suave ondulado e ondulado. 

PVd4 - Assoc. de PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICQ Tb textura 
média/argilosa fase floresta caducifólia + SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS textu-
rà média fase floresta/caatinga substrato gnaisse e granito, ambós fase relevo ondulado e forte ondu-
lado + LATOSSQLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓ FICO textura argilosa fase floresta caducifólia 
relevo forte ondulado, todos A moderado. 

Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municfpíos de Salinas e Rubelita. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 1.126.0 km2 ; 0,93% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Podzólicos e Solos Litólicos so desenvolvidos do sapro-
lito de gnaisses do Pré-cambi-iano Indiviso. O Latossolo é proveniente de materiais argilo-arenosos do 
Terciário que recobrem o Pré-cambriano. 

Relevo e altitude - Relevo ondulado e forte ondulado, correspondente a dissecamentos 
(encostas e desníveis) do Planalto da Conquista e das Serras do Espinhaço. As altitudes variam em 
cerca de 600 a 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
K'ppen. Precipitaçâo pluviométrica média anual de 900 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Predomínio de floresta caducifólia, ocorrendo vegetação de transiç5o 
para caatinga hipoxerófila, especiàlmente nas áreas de Solos Litólicos. 

Uso atual - Pecuária extensiva utilizando a própria vegetaçâo natural. 

Principais inclusôes - a) PODZÓLICO VERMELHO.AMARELO EUTRÓFICO Tb A mode-
rado textura média/argilosa fase floresta caducifólia relevo ondulado e forte ondulado; e 

b) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Observaçio: Perfis ngs 34 (inclusâ'o), 35 e 36. 

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO 

- 	PE1 - Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO.AMARELO Tb texiura média/argilosa e argi - 

losa + TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR textura argilosa e muito argilosa + CAMBISSOLO 
Tb textura argilosa, todos fase relevo suave ondulado + SOLOS LITÕLICOS textura argilosa fase 

rochosa relevo suave ondulado e ondulado, ambos fase substrato calcário e si/tito, todos EUTRÕ-
PICOS A moderado e chernozémico fase flores ta/caatinga. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Coraçãb de Jesus, Brasília de 
Minas, Mirabela, Montes Claros e Sâo Jogo da Ponte. 
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Proporção dos componentes 30-25-25-20%. 

Extensão e percentagem - 705,6 krn 2 ; 0,58% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir da alteração de rochas do 
Grupo Bambu(, com influência de material retrabalhado. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado, com partes onduladas, correspondente a exten-

so vale que corta áreas da segunda superf(cie de aplainamento dos Planaltos do São Francisco. Altitu-

des da ordem de 650 a 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kcppen. Precipitação pluviométrica média anual de 900 a 1.100 mm. 

Vegetação primária— Vegetação de transição entre floresta caducifólia e caatinga hipoxerô-

f lia ocorrendo pequenos trechos onde a vegetação é de transição para o cerrado. 

Uso atual - Área bastante utilizada (cerca de 70%), especialmente, com pastagem de gram(-

neas e culturas de milho, feijão, algodão e cana-de-açúcar. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELJ-lO-ESCURO EUTRÕFICO A moderado 

e chernozémico fase transição floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado; 

b) PODZÕLICO VERME LHO-AMARE LO EUTRÕFICO Tb A moderado textura média/ 

argilosa e argilosa fase transição fioresta/caatinga relevo ondulado; 

c) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa e média fase erodida e não erodi-

da pedregosa e não pedregosa cerrado subcaducifálio e transiçáb floresta/cerrado relevo suave ondu-
lado e ondulado substrato siltito e arenito; 

d} SOLOS LITÓLICOS AL1COS A moderado textura argilosa e média fase cerrado caduci-

fólio e subcaducifólio e transição floresta/cerrado relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado 
substrato siltito e arenito. 

e) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS HIDROMÕRFICOS GLEVZADOS + SOLOS 

ALUVIAIS, ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campo e floresta de várzea relevo 

plano; e 

f) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Observação: Perfil n? 37. 

PE2 - Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa e argi-

losa + TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR texturá argilosa e muito argilosa + CAMBISSOLO 

Ta e Tb + SOLOS LITÓLICOS fase rochosa, ambos textura argilosa fase substrato calcário, ardósia e 

siltito, todos EUTRÕF1COS A moderado e chernozémico fase pedregosa e não pedregosa florestal 

ceatinga relevo plano, suave ondulado e ondulado. 
Áreas situadas na Zona do Alto Médio São Francisco, no município de São Francisco; e 

Zona de Montes Claros, nos municípios de Montes Claros, Brasília de Minas, Ubaí e Juramento. 

Proporção dos componentes - 30-25-25-20%. 

Extensão e percentagem - 925,2 km 2 ; 0,77% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos da alteração de calcários, ardósias e 

siltitos do Grupo Bambu(, com possível influência de material retrabalhado, principalmente na forma-

ção dos dois primeiros componentes. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado e ondulado, com partes planas, relacionado com 

áreas das encostas dos Planaltos do São Francisco e outros dissecamentos. Altitudes da ordem de 550 

a 700 metros. 

368 



Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
K6ppen. Precipitação pluviométrica média anual de 900 a 1.100 mm. 

Vegetação primária - Vegetação caducifólia, de porte arbóreo, aqui designada transição 
floresta/caatinga e ocorrência de pequenos núcleos com vegetação transicional entre floresta e cer-
rado. 

Uso atual - Predom(nio de pecuária extensiva. Cerca de 30 a 40% das áreas possuem pasta-
gem plantada e culturas de subsistência. 

Principais inclusôes— a) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa è siltosa 
fase pedregosa e nâ'o pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato 
siltito e ardósia; 

b) SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa, siltosa e 
média fase cerrado subcaducifólio e caducifólio e transiçio floresta/cerrado relevo suave ondulado, 
ondulado e forte ondulado substrato si/tito e ardósia; 

c) PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÓFICO Tb A moderado textu-
ra média/argilosa e argilosa fase cerrado subcaducifólio e transiçâ'o floresta/cerrado relevo suave ondu-
Iado;e 

d) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÕFICAS A fraco fase cerrado subcaducifdlio 
relevo plano e suave ondulado. 

Observação: Perfil n? 60. 

PE3 - Assoc. de; PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa e 
argilosa + CAMBISSOLO Tb e Ta textura argilosa fase substrato calcário + TERRA ROXA ESTRU-
TURADA SIMILAR textura argilosa e muito argilosa + LATOSSOLQ VERMELHO-ESCURO textura 
argilosa, todos EUTRÕFICOS A moderado fase floresta/ceatinga e caatinga hipoxeró fila relevo plano 
e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Janaúba, Francisco Sã, Capitão 
Enéas e São João da Ponte; e Zona do Alto Médio São Francisco, nos municípios de Montalvânia, 
Januária, Manga e Itacarambi. - 

Proporção dos componentes - 30-25-25-20%. 

Extensão e percentagem - 1.200.0 km 2 ; 0,99% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir da alteração de rochas do 
Grupo Bambu 1, com provável influência de material retrabalhado. O Cambissolo está mais relacionado 
à alteração do calcário. 

Relevo a altitude - Relevo plano e suave onduIado relaciónado com áreas das superfícies de 
aplainamento da Depressão Sanfranciscana, com altitudes da ordem de 500 a 600 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 
pequena área 4aTh, com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200. Aw de Kcpen. Precipi 
tação pluviométrica média anual de 700 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Vegetação caducifólia, arbórea, aqui designada por transição florésta! 
caatinga. Existem trechos onde a caatinga hipoxerófila também ocorre. 

Uso atual - Áreas muito utilizadas (cerca de 50 a 70%) principalmente com pastagem de 
capins guiné, napier e colonião, e culturas de milho, feijão, algodão e mamona. O restante é usado com 
pecuária extensiva. 
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Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO EUTRÕFICO, ÁLICO e 

DISTRÓFICO A moderado textura argilosa e média fase caatinga hipoxeró fila e. transição cerradô/ 

caatinga relevo plano e suave ondulado; 

b) BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondu- 

lado; 

c) VERTISSOLO A moderado fase floreste/caatinga relevo plano e suave ondulado; 

d SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado e chernozêmico textura argilosa fase 

floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e siltito; e 

e) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS ALUVIAIS + SOLOS HIDROMÓRFICOS 

GLEYZADOS, ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta de várzea relevo 

plano. 

Observação: Perfis n? 5  45 (inclusão) e 63. 

PE4 - Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓF1CO fase relevo ondu-

lado + PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓ FICO fase relevo suave ondulado e ondulado, 

ambos Tb textura média/argilosa + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO e DISTRÕFICO 

textura atgilosa fase relevo plano e ivave ondulado, todos A moderado fase floresta caducifôlia. 

Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Águas Vermelhas e Taiabeiras. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 2520 km 2 ; 0.21% da área rnapeada. 

Litologia e material originário - Os Podzólicos são desenvolvidos de saprolitos de gnaisses 

do Prá-cambriano Indiviso e os Latossolos são formados a partir de recobrimento de material argilo-

arenoso do Terciário.  

Relevo e altitude - Relevo ondulado, com partes suave onduladas, relacionado com áreas 

dissecadas do Planalto da Conquista; e relevo plano e suave ondulado, de topos residuais desse planal-

to. Altitudes da ordem de 700 a 950 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen. com  5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 1 50. Aw de 

K&ppen. Precipitação pluviométrica média anual de 900 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia. 

Uso atual - Predom(nio de pecuária extensiva. Foram observadas pequenas áreas com cul' 

turas de subsisténcia. 

Principais inclusões - a) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura média 

fase floresta/caatinya relevo ondulado substrato gnaisse e granito; e 

b) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campo de várzea 

relevo plano. 	 . 	 . 

PE5 - Assoc. de PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO + PODZÕLICO 

VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO. ambos Tb A moderado textura médiafargilosa fase floresta 

caducifâ/ia relevo ondulado e forte ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Salinas e Águas Vermelhas. 

Proporção dos componentes - 420,0 km 2 ; 0,35% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir do saprolito de gnaisses do 

Pré-cambriano Indiviso. Os Afloramentos de Rocha estão mais relacionados com granitos. 
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Relevo e altitude - Áreas de dissecamentos (encostas e desníveis) do Planalto da Conquis-
ta, com altitudes variando em cerca de 650 a 850 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
Kppen. Precipitação pluviométrica média anual de 900 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducif 61 ia. 

Uso atual - Predom(nio de pecuária extensiva. Foram constatadas pequenas áreas com 
culturas de subsistência. 

Principais inclusães - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado 
textura argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; e 

b) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura média fase rochosa relevo 

ondulada e forte ondulado substrato gnaisse e granito. 

Observação: Perfil n9 43. 

PE6 - Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tbtextura média/argilosa + 
SOLOS LITOLICOS textura média fase substrato gnaisse e granito, ambos EUTRÕFICOS A mode-
rado fase f/oresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Área situada na Zona de Itacambira, nos municípios de Taiobeiras e Águas Vermelhas. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 151,2 km 2 ; 0,13% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos do saprolito de gnaisses e granitos do 
Pré-cambriano Indiviso. Os Afloramentos de Rocha estão mais relacionados com áreas de granito. 

Relevo e altitude - Superfície divisora de drenagem no Planalto da Conquista, com relevo 
ondulado e forte ondulado. As altitudes variam em cerca de 700 a 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
Kppen. Precipitação pluviométrica média anual de 900 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Vegetação de transição aqui designada como floresta/caatinga. 

Uso atual - Predom(nio de pecuária extensiva e ocorrência de pequenas áreas com culturas 
de subsistência. 

Principais inclusães - a) PODZÕ LI CO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb A mode-
rado textura média/argilosa fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado; e 

b) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa e DISTRÓFICO A moderado textura 
argilosa fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

PE7 - Assoe. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa e argi-
losa + SOLOS LITÕLICOS textura argilosa, siltosa e média + CAMBISSOLO Tb e Ta textura argilosa, 
ambos fase substrato calcário, ardósia e siltito + TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR textura 
argilosa e muito argilosa, todos EUTRÕFICOS A moderado fase erodida e nâ'o erodida pedregosa e 
nâ'o pedregosa floresta /caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio São Francisco, nos municípios de Itacarambi, Manga 
e Montalvânia; e Zona do Alto São Francisco, no município de Buritizeiro. 

Proporção dos componentes - 30-30-25-1 5%. 

Extensão e percentagem —410,0 km 2 ; 0.34% da área mapeada. 
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Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir da alteraçao ue rocnas ao 

Grupo Bambu( (calcários, ardósias e siltitos), com possível influência de material retrabalhado. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado e ondulado, com partes forte onduladas, relacio-

nado com encostas dos Planaltos do Sã'o Francisco. Altitudes de 550 a 700 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 6 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kppen. Precipitaço pluviométrica média anual de 900 a 1.100 mm. 

Vegetação primária - Predomínio de vegetaç& caducifólia, arbórea e arbóreo-arbustiva, 

designada como transiçêo florestafcaatinga. Ocorrem áreas típicas de caatinga hipoxerófila e inclus6es 

de transição para cerrado. 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva. Cerca de 25% das áreas possuem pastagem 

plantada e culturas de subsistência. 

Principais inclusôes - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado 

textura média fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado; 

b) BRUN 1 ZEM AVE RME LHADO textura argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondu-

lado e ondulado; e 

cl RENDZINA fase rochosa e n5o rochosa floresta/caatínga relevo suave ondulado e ondu- 

lado. 

PE8 - Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO textura média/argilosa fase relevo 

plano e suave ondulado + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO textura média cascalhenta/argilosa 

cascalhenta fase relevo suave ondulado e ondulado, ambos EUTRÓFICOS Tb + LATOSSOLO 
VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO e DISTRÓFICO textura média fase relevo plano e suave 

ondulado, todos A moderado fase caatinga hipoxerÓ fila. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, no município de .Janaúba; e na Zona de Itacam-

bira, no munic(pio de Porteirinha. 

Proporção dos componentes - 40-30-30%. 

Extens5o e percentagem - 320.8 km 2 ; 0,27% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Podzólicos s5o desenvolvidos da alteração de gnaisses 

do Pré-cambriano Indiviso. Os Latossolos sâo provenientes de recobrimento areno-argiloso do Terciá-

rio/Quaternário, com provável contribuiç5o de material proveniente da a1teraço de gnaisses. 

Relevo e altitude - Relevo plano e suave ondulado, com partes onduladas, em áreas inter-

montanas da Depressão Sanfranciscana, com altitudes entre 500 e 650 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 

4aTh, corri 7 a 8 meses secos, (ndice xerotérmico de 150 a 200. Aw de KVppen. Precipitaç5o pluvio-

métrica média anual de 650 a 900 mm. 

Vegetação primária - Predomínio de caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva. 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva. Algumas partes sâo utilizadas com pastagem 

de capim-colonizo e culturas de milho, feijâ'o e algodo. 

Principais inclusôes - a) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado 

textura argilosa fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado; 

b) SOLOS LITÓLICOS EUTRÕFICOS e DISTRÓFICOS A moderado textura indiscrimi-

nada fase caatinga hipoxerá fila relevo suave ondu fado substrato gnaisse e filito; 

cl Grupamento Indiscriminado de: SOLOS ALUVIAIS + SOLOS HIDROMÓRFICOS 

372 



GLEYZADOS, ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase caatinga de várzea relevo 

plano; e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

PE9 Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa fase 

relevo suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO câmbico textura argilosa fase relevo 

suave ondulado e ondulado, ambos EUTRÕFICOS A moderado fase caatinga hipoxeró fila. 

Área situada na Zona de Itacambira, nos municípios de Salinas e Rubetita. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extenso e percentagem - 375,2 km 2 ; 0,31% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir do saprolito de gnaisses e 
milonitos referidos ao Pré-cambriano Indiviso. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado e ondulado, relacionado com encostas do Planal-

to da Conquista em limite com as Serras do Espinhaço. Altitudes da ordem de 350 a 650 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
Kpen. Precipitaç5o pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetaçâo primária - Caatinga hipoxerôfila arbóreo-arbustiva densa. 

Uso atual - Predom(nio de pecuária feita em área com pastagem plantada (capim-coloniã'o). 
Algumas culturas de milho e feijão. 

Principais inclusões - a) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb A mode-
rado textura média/argilosa fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado; e 

b) SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS e EUTRÕFICOS A moderado textura arenosa, 
média e argilosa fase cerrado caducifólfo e caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado 
substrato quartzito, filito e gnaisse. 

Observaçõo: Perfis rig g  33 e 42. 

PElO - Assoc. de: PODZÓL1CO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/rgiIosa + 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO câmbico textura argilosa, ambos EUTRÕFICOS A moderado 
fase caatinga hipoxerá fila relevo ondulado e forte ondulado. 

Área situada na Zona de ltacambira, no município de Crio Mogol. 

Proporção dos componentes - 55-45%. 

Extensão e percentagem - 128,8 km 2 ; 0,11% da área .mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir do saprolito de.gnaisses e 
milonitos referidos ao Pré-cambriano Indiviso. 

Relevo a altitude - Relevo ondulado e forte ondulado, relacionado com dissecamento nas 
Serras do Espinhaço, com altitudes de 350 a 650 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de lOOa 150. Aw de 
K'ppen. Precipitaç5o pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetaç5o primária - Ceatinga hipoxerôfila, em grande parte, arbórea. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e pequenas áreas com culturas de subsistância. 

Principais inclusões - a) SOLOS LITÓLICOS ÁLICaS e DISTRÓFICOS A moderado textu-
ra arenosa e média fase rochosa cerrado subcaducifólio e ceducifólio e caatinga hipoxeró fila relevo 
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ondulado e forte ondulado substrato quartzito, filito e xisto; 

b) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb A moderado textura médiaf 
argilosa fase caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado; e 

cl SOLOS LITÓLICOS EUTRÓF1COS e DISTRÕFICOS A fraco e moderado textura 
arenosa e média fase caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulada substrato gnaisse. 

PE1 1 - Assoc. de: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa + 
CAMBISSOLO Ta e Tb textura média e argilosa substrato gnaisse, ambos fase erodida e nãb erodida 
relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado + SOLOS LITÓLICOS textura inédia fase rochosa 
substrato gnaisse relevo ondulado e forte ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO textura 
argilosa fase relevo suave ondulado, todos EUTRÕFICOS A moderado fase caatinga hipoxerófila. 

Áreas situadas na Zona de Itacambira; nos munic(pios de Espinosa, Monte Azul 1  Mato Verde 
e Porteirinha. 

Proporção dos componentes - 35-30-20-1 5%. 

Extensão e percentagem 700,0 km 2 ; 0,58% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos do saprolito de gnaisses do Pré-cam-
briano Indiviso. Os Latossolos recebem também contribuição de material de recobrimento argilo-
arenoso do Terciário/Quaternário. 

Relevo e altitude - Relevo variando de suave ondulado, ondulado e forte ondulado, relacio-
nado com elevações e encostas junto às Serras do Espinhaço. Altitudes, principalmente, entre 500 e 
850 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 
pequena área de 4aTh, com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200. Aw de Koppen. 
Precipitação pluviométrica média anual de 700 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva e arbórea, com poucas cactá-
ceas e presença, entre outras, de braúna, aroeira, surucaba e junqueiro. 

liso atual - Predom(nio de pecuária extensiva. Pastagem plantada e cultura de algodão em 
cerca de 10 a 15% das áreas (especialmente nas áreas de Latossolos). 

Principais inclusões - a) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO Tb A mode-
rado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase caatinga hipoxerá fila relevo suave ondulado, 

ondulado e forte ondulado; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SlMl LAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 
fase caatinga hipoxeró fila relevo suave ondulado e ondulado; e 

c) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Observação: Perfil n? 41. 

PE12 - Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa + 

SOLOS LITÓLICOS textura média fase rochosa + CAMBISSOLO Ta e Tb textura média e argilosa, 
ambos fase substrato gnaisse, todos EUTRÓFICOS A moderado fase erodida o nâ'o erodida caatinga 

hipoxerá fila relevo ondulado e forte ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Porteirinha, Espinosa, Monte 
Azul, Rio Pardo de Minas e Mato Verde. 

Proporção dos componentes - 40-35-25%. 
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Extensio e percentagem - 1.048,4 km 2 ; 0,87% da área mapeada. 

Litologia e material originério - Solos provenientes da aIteraço de gnaisses (alguns do tipo 
facoidal) do Pré-cambriano Indiviso. 

Relevo e altitude - Áreas de encostas e elevações junto às Serras do Espinhaço, com relevo 
ondulado e rorte ondulado. Altitudes, principalmente, entre 500 e 850 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerctérmico de 100 a 150; e 
4aTh, com 7 a 8 meses secos, (ndice xerotérmico de 150 a 200. Aw, e pequena área Cwa, de K6ppen. 
Precipitaçáb pluviométrica média anual de 650 a 900 mm. 

Vegetaçõo primária - Caatinga hipoxerófila com porte e densidade variáveis, com ocorrên-
cia de cactáceas, como mandacaru e quiabento e presença de uma ou outra barriguda (imbaré). 

Uso atual - Pecuária extensiva. Culturas de algodáo e milho em pequena escala. 

Principais inclusões - a) PODZÕLICO VERME LHO-AMARE LO EUTRÕFICOTbA mode-
rado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase caatinga hipoxerô fila relevo ondulado e forte 
ondulado; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 
fase caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado. 

c) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS A moderado textura média e argi-
losa fase caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado substrato filito e xisto; e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Observação: Perfil n9 66. 

PE13 - Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb textura média/ 
argilosa e média fase floresta/caatinga + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO textura média 
fase cerrado subcaducifólio e floresta caducifólia/cerrado, ambos A moderado fase relevo plano e suave 
ondulado + CAMBISSQLO ALICO Tb A moderado textura argilosa e média fase erodida e nffo erodida 
cerrado subcaducifálio relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e arenito + SOLOS GLEY-
ZADOS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campo de várzea e floresta de várzea relevo 
plano. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Coraço de Jesus, Brasília de 
Minas, Uba(e lbia( 

Proporç5o dos componentes - 35-30-20-15%. 

Extensão e percentagem - 95,2 km 2 ; 0,08% da área rnapeada. 

Litologia e material originário - Os solos, principalmente os Latossolos, s56 desenvolvidos 
de arenitos da Formação Areado (Cretáceo). Os Podzólicos e Cambissolos, além de arenito, recebem 

contribuiç5o de siltitos do Grupo Bambuí, que constituem o substrato da área. Os Solos Hidromôrfi-
cos so derivados de sedimentosdo Holoceno. 

Relevo e altitude - Relevo plano e suave ondulado, com encostas alcançando relevo ondu-
lado. Corresponde a trechos de vales que recortam áreas da segunda superfície de aplainamento dos 
Planaltos do Sâo Francisco. Altitudes da ordem de 600 a 750 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
Koppen. Precipitaçâo pluviométrica média anual de 900 a 1.200 mm. 

Vegetação primária - Formações lenhosas de transição como a florestafcaatinga e floresta 
caducifólia/cerrdo. Ocorre também áreas com cerrado subcaducifólio e formações das várzeas 
(floresta e campo). 
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Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva: Cerca de 50% das áreas possuem pastagem 

plantada e culturas de subsistência. 

Principais inclusões - a) AREIAS OUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco e 
moderado fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 
fase floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; 	 - 

c) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa fase floresta/caatinga 

relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e si/rito; e 

d} SOLOS UTÕLICOS ÁLICaS e EUTRÕFICOS A moderado textura média e argilosa fase 

cerrado subcaducifá/io e caducifólio e floresta caducifólia/cerrado relevo suave ondulado e ondulado 

substrato arenito e siltito. 

PE14 - Assoc. de: PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO plíntico e não plíntico textura 

arenosa e média/média e argilosa + CAMBISSOLO textura média e argilosa fase substrato sedimentos 

do Holoceno + SOLOS ALUVIAIS textura indiscriminada, todos EUTRÕFICOS Tb e Ta A moderado 

fase complexo de floresta, ceatinga e cerrado relevo plano. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio São Francisco, nos municípios de São Francisco, 
Januária, Itacarambi e Manga; e na Zona do Alto São Francisco, no município de Buritizeiro. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 500,0 km 2 ; 0,41% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de materiais areno-argilosos referidos 
ao Holoceno (com alguma participação de materiais do Terciário/Quaternário na formação do Podzô-

lico). 

Relevo e altitude - Relevo predominantemente plano, dos Terraços Fluviais e áreas tangen-
ciais das superfícies de aplainamento da Depressão Sanfranciscana. Altitudes da ordem de 450 a 500 

metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Ko'ppen. Precipitação pluviométrica média anual de 900 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Formação das várzeas, onde aparecem, principalmente, a floresta, 

a caatinga e o cerrado. Em áreas de contactos dos Podzólicos aparecem partes de vegetação de terras 

altas. 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva. Cerca de 25 a 50% das áreas possuem pasta-
gem plantada (colonlão, guiné, sempre-verde) e culturas de milho, feijão, mandioca, mamona e 

cana-de-açúcar. 

Principais inclusões - a) PLANOSSOLO SOLÓDICO e NÃO SOLÓDICO A moderado 
textura arenosa e média e média e arenosa fase floresta/caatinga de várzea relevo plano; 

b) LATERITAHIDROMÕRFICA EUTRÓFICA com B textural textura média/argilosa fase 

floresta de várzea relevo plano; 

c) SOLOS HIDROMÓRFICOS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada 

fase floresta e campo de várzea relevo plano; 

d) AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A moderado 

fase floresta/cerrado de várzea relevo plano; e 

e) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO, ÁLICOeDISTRÓFICOA mnode- 
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rado textura média fase transiç6es f!oresta/caatinga e cerredo/caatinga relevo plano e suave ondu-

lado. 

Observaç5o: Perfil n?44. 

PE15 - Assoc. de: PODZÕL1CO VERMELHO-AMARELO pI(ntico e nâb pli'ntico textura 

arenosa e média/média e argilosa + CAMBISSOLO textura média e argilosa fase substrato sedimentos 

do Ho/oceno + LATERITA HIDROMÓRFICA com B textural textura média/argilosa + SOLOS 
ALUVIAIS textura indiscriminada, todos EUTRÓFICOS Tb e Ta A moderado fase floresta caducifólfa 

e floresta/cerrado de várzea relevo plano. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio São Francisco, nos municípios de Itacarambi e 

Januária. 

Proporção dos componentes - 35-25-20.20%. 

Extensão e percentagem - 134,4 km 2 ; 0,11% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de materiais argilo-arenosos referidos 

ao Holoceno (com alguma participação de material do Terciário/Quaternário na formação dos Podzó-

licos). 

Relevo e altitude - Terraços Fluviais e partes de tangência das superfícies de aplainamento 

da Depressão Sanfranciscana. Altitudes entre 430 è 480 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a6 meses secos, índice xerotérmico de lOOa 150. Aw de 
Kc'ppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Predom(nio de floresta caducifólia e transição floresta/cerrado, ambos 

de várzea, com partes de formações vegetais típicas de terras altas (não de várzea). 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva. Cerca de 50 a 60% das áreas possuem pasta-
gem plantada e culturas de cana-de-açúcar, milho e feijão. 

Principais inclus6es - a) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Te e Tb A moderado textura argilosa 
e média fase transiçáb floresta/caaringa relevo plano substrato calcário; 

b) SOLOS HIDROMÓRF1COS GLEYZADOS IF4DISCRIMINADOS textura indiscriminada 
fase floresta e campo de várzea relevo plano; e 

c) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO,ÁLICOe DISTRÕFICOA mode-
rado textura média fase transiçio floresta/caatinga e floresta/cerrado relevo plano. 

TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR 

TRSa - Assoc. de: TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR textura muito argilosa fase 
relevo plano e suave ondulado + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura argilosa/muito 
argilosa fase relevo suave ondulado, ambos ALICOS A moderado fase floresta caducifólia/cerrado 
caducifólio. 

Área situada na Zona de Montes Claros, nos municípios de Montes Claros e Francisco Sé. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 274.4 km 2 ; 0.23% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Material proveniente da alteração de rochas do Grupo 
Bambu(. com possível influência de cobertura de material argiloso. 

Relevo e altitude - Área intermontana, em nível superior da Depressão Sanfranciscana, 
com relevo plano e suave ondulado. Altitudes da ordem de 600 a 700 metros. 
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Clima - 4bTh de Gaussen, com 6 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kppen. Precipitaço pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetaçio primária - Cerrado caducifólio, vegetaçê'o de transiço entre floresta caducifólia 
e cerrado e mesmo pequenos núcleos com transiç5o caatinga/cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva e algumas culturas de subsistência. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO D1STRÕFICO e ÁLICO A 

moderado textura argilosa fase floresta caducifólia/cerrado e cerrado caducifálio relevo plano e suave 

ondulado; 

b) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa e siltosa fase pedregosa e nâ'o 

pedregosa cerrado subcaducifóiio e caducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e 

ardósia; 

c) TERRA ROXA ESTRUTURADA S1MILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 
e muito argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; e 

d} Grupamento Indiscriminado de: SOLOS HIDROMÓRFICOS GLEYZADCS + SOLOS 
ALUVIAIS, ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta de várzea relevo plano. 

Observação: Perfis n95  48 e 49. 

TRSe1 - Assoc. de: TERRA ROXA ESTRUTURADA SiMILAR textura argilosa e muito 

argilosa + PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta textura argilosa/muito argilosa e argilosa, 

ambos EUTRÓFICOS A moderado fase relevo suave ondulado + BRUNIZEM AVERMELHADO 

textura argilosa/muito argilosa + SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado e chernozêmico 

textura argilosa fase substrato calcário e ardósia, ambos fase relevo suave ondulado e ondulado, todos 

fase floresta caducifólia. 
Área situada na Zona do Alto Médio Sâ'o Francisco, nos municípios de Montalvênia e 

Manga. 

Proporção dos componentes - 30-25-25-20%. 

Extens5o e percentagem - 375,2 km 2 ; 0,31% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos a partir da alteração de rochas do 

Grupo Bambu(, especialmente calcários, ardósias e siltitos, com alguma influência de material retra-

balhado. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado, com ocorrência de partes onduladas, relaciona-
dos com penetraçes intermontanas da Depress5o Sanfranciscana. Altitudes entre 450 e 660 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmco de 100 a 150. Aw de 

Kppen. Precipitaço pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetaç5o primária - Predomínio de floresta caducifólia, com ocorrência de algumas partes 

com formaçôes de transiçêb para caatinga. 

Uso atual - Cerca de 75% da área é utilizada com pastagem (guiné, colonizo) e culturas de 

feijão, milho e algod5o. 

Principais inclus6es - a) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Ta e Tb A moderado textura argilosa 

fase floresta caducifólia e floresta /caat/nga relevo suave ondulado substrato calcário; 

b) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa e 

média fase floresta/caatinga e caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado; 
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c} R E NOZ 1 NA fase rochosa e n5o rochosa floresta caducifólia relevo suave ondulado e 
ondulado. 

d) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS ALUVIAIS + SOLOS HIDROMÓRFICOS 
GLEYZADOS. ambos EUTRÓFICOS textura argilosa fase floresta de várzea relevo plano; 

e) VERTISSO LO A moderado fase floresta /caatinga relevo plano e suave ondulado; e 

f) AFLORAMENTOSDE ROCHA. 

Observação: Perfis 9S  38, 52, 53 e 54. 

TRSe2 - Assoc. de: TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMiLAR textura argilosa e muito 
argilosa + PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura, média/argilosa e argilosa + CAMBISSO-
LO Tb e Ta textura argilosa fase substrato calcário, ardósia e siltito, todos EUTRÕFICOS A moderado 
e chernozêmico fase rochosa e nffo rochosa flores ta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte 
ondulado. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Varzelândia, Sâo Jogo da 

Ponte, Mirabela, Montes Claros e Brasília de Minas; na Zona do Alto Médio Sào Francisco, nos muni-
c(pios de Itacarambi e Januária; e na Zona do Alto Sgo Francisco, no município de Lassance. 

Proporço doscomponentes - 40-30-30%. 

Extensio e percentagem - 1.574,0 km 2 ; 1 ,30% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos da alteraçio de rochas do Grupo 
Bambuí, especialmente calcários, ardósias e siltitos, com possível influência de material retrabalhado. 

Relevo e altitude - Áreas de encostas e dissecamentos dos Planaltos do Sio Francisco, com e  
relevo variando de suave ondulado, ondulado e forte ondulado. Altitudes da ordem de 600 a 900 
metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 4cTh, 
com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de Kppen. Precipitaço pluviométrica 
média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetaçio primária - Principalmente vegetaçffo de porte arbóreo e arbóreo-arbustivo aqui 
designada como transíçá'o floresta/caatinga. Ocorre, em áreas menores, vegetaçio de caatinga hipoxeró-
fila e mesmo de transiçffo para cerrado. 

Uso atual - Área pouco utilizada (cerca de 20 a 30%) devido a problemas localizados de 
topografia e/ou rochosidade e/ou pedregosidade dos solos. Utilizaçã'o mais destacada nas partes com 
menor ocorrência dessas limitaçôes, com pastagem plantada e culturas de subsistência. 

Principais inclus6es - a) SOLOS LITÓLICOS A moderado e chernozêmico textura argilosa 
fase rochosa floresta/caa tinge relevo ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e si/rito; 

b) AFLORAMENTOS DE ROCHA; 

c) BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave 
ondulado e ondulado; 

d) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura argilosa e siltosa fase erodida e mTÔ erodi-
da pedregosa e ngo pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado, ondulado e forre ondu-
lado subst rato ardósia e siltito; 

e) SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa e siltosa 
fase cerrado subcaduc/fólio e floresta/cerrado relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado 
substrato ardósia e siltito; e 
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f) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura média e argilosa 
fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

Observaç5o: Perfil o? 51. 

TRSe3 - Assoc. de: TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR textura argilosa e muito 

argilosa + CAMBISSOLO Tb eTa C carbonático e nâo carbonático textura argilosa fase substrato 

calcário + PODzÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura argilosa/muito argilosa e argilosa + 
LÁTOSSOLO VERMELHO-ESCURO textura argilcsa e muito argilosa, todos EUTRÓFICOS A 
moderado fase floresralcaatinga relevo plano e suave ondulado. 

Área situada na Zona de Montes Claros, nos municípios de Capit5o Enéas, Montes 
Claros e Francisco Sã. 

Proporção dos componentes - 35-2520-20%. 

Extensão e percentagem - 910,4 km 2 ; 0,75% da área mapeada. 

- 	Litologia e material originário - Solos desenvolvidos da alteraç5o de rochas do Grupo 

Bambu(, principalmente calcários, ardósias e siltitos, com possível influência de material retra-
balhado. O Cambissolo está mais ligado á alteraço do calcário. 

Relevo e altitude - Relevo plano e suave ondulado, relacionado com áreas das super-
fícies de aplainamento da Depress5o Sanfranciscana, com altitudes entre 500 e 600 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; 
e pequena área 4aTh, com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200. Aw de K'ppen. 
Precipitaç5o pluviométrica média anual de 700 a 1.000 mm. 

Vegetaço primária - Vegetaço caducifólia, de porte arbóreo, aqui designada como transi-

ço florestafcaatinga. - 

Uso atual - Área muito utilizada (cerca de 80%), especialmente com pastagem de capim-
colonigo e culturas de algodão, milho e feio. 

Principal inclusão - Grupámento Indiscriminado de: SOLOS HIDROMÓRFICOS GLEYZA. 

DOS + SOLOS ALUVIAIS, ambos EUTRÓFICOS textura argilósa fase floresta de várzea relevo 

plano. 

TRSe4 - Assoc. de: TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR textura argilosa e muito 

argilosa + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa e argilosa + CAMBISSQ-

LO Tb eTa textura argilosa fase substrato calcário, ardósia e si/rito + Grupamento Indiscriminado de 

AFLORAM ENTOS DE ROCHA é SOLOS LITÕLICOS textura argilosa fase substrato calcário, ardósia 

e siltito, todos EUTRÕF1COS A moderado fase pedregosa e nio pedregosa floresta/caatinga relevo 

ondulado e forte ondulado. 
Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Montes Claros, Varzelándia. 

Brasília de Minas eSáo Joáo da Ponte; na Zona do Alto Médio SSo Francisco, nos municípios de Itaca-

rarnbi. So Francisco, Januária, Manga e Montalvánia. 

Proporção dos componentes - 30-25-25-20%. 

Extens5o e percentagem - 1.800,0 km 2 ; 1,49% da área mapeada. 

Litologia e material originário -. Solos desenvolvidos da alteração de calcários, ardósias e 

siltitos do Grupo Bambu(, com possível influência de material retrabalhado. 
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Relevo e altitude - Relevo ondulado e forte ondulado, relacionado com encostas e disseca-

mentos mais íngremes dos Planaltos do 55o Francisco. Altitudes de 500 a 850 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, corri 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

K(ppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 1.100 mm. 

Vegetação primária - Forrnaço arbórea, caducifólia e aqui designada como transição flores-

ta/caatinga. 

Uso atual - Pequena utilizaçào com pastagem plantada e culturas de ubsistência (cerca de 

10 a 20% das áreas) e limitada às partes commenores limitações de rochosidade, pedregosidade e 

relevo. 

Principais inclusões - a) BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta cadu-

cifôlia relevo ondulado; 

b) RENDZINA fase floresta caducífólla relevo ondulado; 

c) CAMBISSOLO ALI CO Tb A moderado textura argilosa e siltosa fase erodida e n5o erodi-

da pedregosa e n5d pedregosa cerrado subcaducifólio e floresta/cerrado relevo suave ondulado, ondu-

lado e forte ondulada substrato ardósia e siltito; 

d} LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura média e argilosa 

fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado; e 

e) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÕFICO e ÁLICa A moderado textura 

média e argilosa fase floresta/caatinga e çerrado subcaducifólio relevo suave ondulado. 

Observaç5o: Perfis n 0. 5  39, 40 e 78. 

CAMBISSOLO 

Cal - Assoc. de: CAMBISSOLO Tb textura argilosa e siltosa fase pedregosa e n3o pedregosa 
relevo suave ondulado e ondulado + SOLOS LITÓLICOS textura argilosa, siltosa e média fase relevo 
suave ondulado, ondulado e forte ondulado, ambos fase cerrado subcaducifólio e caducifólio e floresta 
caducifólia/cerrado substrato siltito e ardósia + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura argilo-

sa e média fase cerrado subcaducifdlio relevo suave ondulado, todos ALICOS A moderado fase erodida 
e náb erodida. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Montes Claros, Claro dos 

Poções e Bocaiúva; e na Zona do Alto S5o Francisco, nos municípios de Várzea da Palma, Lassance e 

Buritizeiro. 

Proporção dos componentes - 46-30-26%. 

Extensão e percentagem —891,6 km 2 ; 0,4% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Cambissolos e Solos Litólicos so desenvolvidos de 

rochas do Grupo Bambu(, principalmente siltitos e ardósias. O Latossolo é formado a partir de mate-

riais argilo-arenosos do Terciário e Terciário/Quaternário, que recobrem rochas do Pré-cambriano A. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado, com partes forte onduladas, relacionado com 

encostas dos Planaltos do Sgo Francisco e com altitudes entre 550 e 850 metros. Ocorre também em 

divisores de drenagem nesses planaltos, com altitudes da ordem de 800 a 950 netros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 4cTh, 

com 3 a 4 meses secos,(ndice xerotérrnico de 40 a 100. Aw de Kppen. Precipitaçâo pluviométrica 

média anual de 900 a 1.100 mm. - 
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Vegetaçio primária - Predominantemente cerrado subcaducifólio e vegetaço de transição 
para floresta. Ocorrem ainda trechos com cerrado caducifólio e campo cerrado. 

Uso atual - Principalmente pecuária extensiva. Em pequenas áreas foram constatadas pasta-, 
gem plantada e culturas de subsistência. 

Principais inclusôes - a) PODZÕLICO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO Tb A moderado 
textura média/argilosa fase cerrado subcaducifó/io relevo suave ondulado e ondulado; 

b) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa fase floresta/caatinga 
relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e siltito; 

c) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÕFICA A moderado textura argilosa 
fase f/oresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; e 

d) SOLOS LITÓLICOS ELITRÕFICOS A moderado texturaargilosa e siltosa fase florestal 

caa tinge e floresta/cerrado relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardó-

5/a e si/rito. 

Observaçio: Perfis n? 5  55 e 75. 

Ca2 - Assoc. de: CAMBISSOLO Tb textura argilosa e siltosa fase pedregosa e nâo pedre-

gosa + SOLOS LITÓLICOS textura argilosa, siltosa e média, ambos fase relevo suave ondulado, ondu-

lado e forte ondulado substrato síltito + PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/ 
argilosa fase relevo suave ondulado e ondulado, todos ÀLICOS A moderado fase erodida e no erodida 

cerrada subcaducifólio. 
Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Montes Claros, Francisco 

Dumont, Bocaiúva, Engenheiro Navarro e Juramento. 

Proporçio dos componentes - 45-30-25%. 

Extensio e percentagem - 890,4 km 2 ; 0,74% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos da alteraçio de rochas do Grupo 
Bambuí (principalmente siltitos), com poss(vel influência de material retrabalhado. 

Relevo e altitude - Relevei variando de suave ondulado, ondulado e forte ondulado, rela-
cionado com encostas dos Planaltos do Sio Francisco em limites com as Serras do Espinhaço. Altitu-

des entre 700 e 1.000 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
Kpen. Precipitaçio pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetaçio primária - Predom(nio de cerrado subcaducifólio. Ocorrem áreas de campo 
cerrado, cerrado caducifólio, transiçio floresta/cerrado e mesmo transiçio floresta/caatinga. 

Uso atual - Pecuária extensiva, em maior extensâo Foram constatadas culturas de subsis-

tência e pastagem plantada. 

Principais inclus6es - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado 
textura argilosa e média fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado; 

b) CAMB1SSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa fase f/oresta/caatinga. 

relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e siltito; 

c) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 

e muito argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; e 

dl SOLOS LITÓLICOS EUTRÕFICOS A moderado textura argilosa, siltosa e média fase 

floresta/caatinga e floresta/cerrado relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado subs trato calcá -

rio, siltito e ardósia. 
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Ca3 - Assoc. de: CAMBISSOLO Tb textura argilosa e siltosa fase pedregosa e n5o pedre-

gosa + SOLOS LITÕLICOS textura argilosa siltosa e média, ambos ÁLICaS A moderado fase erodida 

e nio erodida cerrado subcaducifólio e caducifólio relevo ondulado e forte ondulado substrato si/tiro. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Montes Claros e Bocaiúva. 

Proporção dos componentes - 55-45%. 

Extensão e percentagem - 235,2 km 2 ; 0,19% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos da aIteraço de rochas do Grupo 

Bambu!, especialmente siltitos. 

Relevo e altitude - Área de encostas dos Planaltos do So Francisco, com relevo ondulado 

e forte ondulado. Altitudes entre 700 e 1.000 metros. 

Clima - 4bTh de Gausse.n, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kcppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Predomínio de cerrado subcaducifólio. Ocorrem partes com campo 

cerrado e cerrado caducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva nas partes menos movimentadas. 

Principais inclus6es - a) POOZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado 

textura média/argilosa e argilosa fase erodida e nâ'o erodida cerrado subcaducifólio relevo ondulado 

e forte ondulado; - 

b) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura argilosa e média 

fase erodida e nffo erodida cer?ado subcaducifóio relevo suave ondulado e ondulado; 

c) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa fase f/orestalcaatinga 
relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato calcário, si/rito e ardósia; e 

d) SOLOS LITÓLICOS EIJTRÓFICOS A moderado textura argilosa e siltosa fase rochosa 
e n5o rochosa floresta /caatinga relevo ondulado e forte ondulado substrato calcário, siltito e ardósia. 

Ca4 - Assoc. de: CAMBISSOLO Tb textura argilosa e média fase pedregosa e ná'o pedregosa 
relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e arenito + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 
textura média fase relevo suave ondulado, ambos ÁLICOS fase cerrado subcaducifólio e caducifólio e 
floresta caducifólia/cerraçio + CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb e Ta textura argilosa fase florestal 
caatinga relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e siltito, todos A moderado 
fase erodida e na'o erodida. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio Sâo Francisco, nos municípios de Sáo Francisco, 

Januária e Itacarambi. 

Proporço dos componentes - 40-35-25%. 

Extensffo e percentagem - 953,2 krn 2 ; 0,79% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Cambissolo Álico é proveniente da decomposiçáo de 

arenitos do Cretáceo e siltitos do Grupo Bambu!, Pré-cambriano A. O Latossolo é desenvolvido de 

arenitos; e o Cambissolo Eutrófico é formado a partir da alteração de calcários, ardósias e siltitos do 

Grupo Bambu!. 

Relevo e altitude - Áreas de encostas e dissecamentos dos Planaltos do S5o Francisco, com 

relevo suave ondulado e ondulado. Altitudes da ordem de 550 a 750 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 4cTh, 

com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de Koppen. Precipitação pluviométrica 

média anual de 1.000 a 1.250 mm. 
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Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio e caducifólio e formaç6es de transição entre 

floresta caducifólia e cerrado e floresta e caatinga. Ocorrem partes, especialmente nas proximidades 

dos cursos d'águas, corri floresta caducifólia. 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva. Cerca de 30 a 40% das áreas possuem pasta-

gern plantada e culturas de subsistência. 

Principais inclusôes - a) SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e ELJTRÕFICOS A moderado textu-

ra argilosa, siltosa e média fase rochosa e nio rochosa floresta/cerrado e floresta/caatinga relevo suave 

ondulado, ondulado e forte ondulado substrato siltito, ardósia e calcário; 

b) TERRA ROXA ESTRUTURÁDA SIMILAR EUTRÓFICA A moderado textura argilosa 

fase floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; 

• 	c) PÔDZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO A moderado textura média/argi. 

losa e argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado e ondulado; 

dl LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO e EUTRÓFICO A moderado textura 

média e argilosa fase floresta/cerrado e flo1resta/caatinga relevo suave ondulado; 

e) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓF1CAS A fraco fase cerrado subcaducifólio 

relevo suave ondulado; e 

• 	f) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS HIDROMÓRFICOS GLEYZADOS + SOLOS 

ALUVIAIS, ambos INDiSCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta e campo de várzea relevo 

plano. 

Observaçâo: Perfil n? 58. 

Ca5 - Assoc. de: CAMBISSOLO Tb fase pedregosa e nao pedregosa substrato arenito e 

siltito + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO + SOLOS LITÕLICOS fase substrato arenito e silri-

to, todos ÁL1COS A moderado textura média e argilosa fase erodida e n3o erodida cerrado subcadu-

cifólio relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado. 
Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de So Jo5o da Ponte, Mirabela 

e Brasília de Minas; na Zona do Alto Médio Sgo Francisco, nos municípios de Montalvânia e Januá-

ria; e na Zona do Alto Sgo Francisco, no município de Buritizeiro. 

Proporçâo dos componentes - 40-40-20%, 

Extensão e percentagem - 762,8 km 2 ; 0,63% da área mapéada. 

Litologia e material originário - Os Cambissolos e Solos Litólicos. so  desenvolvidos de 

arenitos do Cretáceo e siltitos do Grupo Bambu(, Pré-cambriano A. Os Latossolos s5o provenientes 

de arenitos e de material argilo-arenoso do Terciário. 

Relevo e altitude - Relevo variando de suave ondulado, ondulado e forte ondulado, rela-

cionado com áreas de desníveis entre a primeira e a segunda superfícies de aplainamento dos Planal-

tos do S5o Francisco. Altitudes da ordem de 750 a'900 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen. com  3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100; e 4bTh, 

com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de Kppen. Precipitaço pluviométrica 

média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio, corri ocorrência de partes de campo cerrado 

e alguma inclusâ'o de formações de transição para floresta caducifôlia. 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva nas partes menos movimentadas. 

Principais inclusões - a) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÕFICAS A fraco fase 

erodida e nao oro diria cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; 
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b) CAMBISSOLO EUTRÕFICO Tb A moderado textura argilosa e média fase erodida e 
nâb erodida floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato si/tiro; e 

c) SOLOS LITÕLICOS EUTRÓFIÔOS A moderado textura argilosa, siltosa e média fase 
f/oresta/caaringa e floresta/cerrado relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato 
siltito. 

Cel - CAMBISSOLO EUTROFICO Ta e Tb C carbonático e no carbonático A moderado 

textura argilosa e média fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado substrato calcário e 
sedimentos do Holoceno. - 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio Sffo Francisco, no município de Manga. 

Extensão e percentagem - 145,6 km 2 ; 0,12% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Material proveniente da alteração de calcário do Grupo 
Bambu(, além de sedimentos do Holoceno. 

Relevo e altitude - Áreas das superfícies de aplainamento da Depressão Sanfranciscana, 

próximas aos terraços e planícies fluviais. Altitudes de 450 a 500 metros.. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kci'ppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

- 	Vegetação primária - Formação caducifólia, de alto porte, considerada de transição entre 
floresta e caatinga. 

Uso atual - Predominio de pecuária extensiva Pequenos trechos com culturas de algodão 
e mamona 

Principais inclusões —a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO e EUTRÓ 
FICO A moderado textura média e argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e 

b) SOLOS ALUVIAIS ELITRÓFICOS A moderado textura argilosa fase floresta e campo 
de várzea relevo plano. 

Observação: Perfil n?65. 

Ce2 - Assoc. de: CAMBISSOLO Ta e Tb C carbonfrtico e não carbonático A moderado e 
chernozêmico textura argilosa e média fase substrato calcário + LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO 
A moderado textura argilosa e muito argilosa, ambos EUTRÓFICCS fase floresta /caatinga relevo plano 
e suave ondulado 

• 	Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Janaúbá e Varzelândia; e na 
Zona do Alto Médio São Francisco, no município de Manga. 

Proporção dos componentes - 5545%. 

Extensão e percentagem - 925,2 k 2  rn ; 0,77% da área rnapeada. 

Litologia e material originário - Material de alteração de rochas do Grupo Bambu 1, estando 
o Cam bissolo relacionado princi palniente com calcários. 

Relevo e altitude - Relevo plano e suave ondulado, relacionado com áreas das superfíciés 
de aplainamento da Depressão Sanfranciscana e com altitudes entre 450 e 550 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 
Koppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Formação caducifôlia, de porte arbóreo, considerada de transição 
entre floresta e caatinga. 
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Uso atual - Pecuária extensiva e cerca de 25% das áreas com culturas de algod5o, milho, 

feijo e alguma pastagem de colonizo. 

Principais inclusôes - a) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕFICO A moderado 

textura argilosa fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado; 	 - 

b) CAMBISSOLO vértico A moderado e chernozémico fase floresra/caatinga relevo plano 

e suave ondulado substrato calcário; 

c) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO e EUTRÕFICO A moderado 

textura média e argilosa fase caatinga hipoxeró fila relevo plano e suave ondulado; 

d) VERTISSOLO A moderado fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado; e 

e) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa fase floresra/caatinga 

relevo plano e suave ondulada substrato calcário e fo/helho. 

Observação: Perfis n9 5  29,61 e 68 (inclusão). 

Ce3 - Assoc. de: CAMB1SSOLOEUTRÓF1CO TaeTb C carbonático e no carbonático 

textura argilosa e média fase substrato calcário + LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÕ FiCO 

e EUTRÕFICO textura argilosa + SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS textura argilosa fase rochosa 

substrato calcário, todos A moderado fase floresta/caatinga relevo plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio SSo Francisco, nos municípios de Manga e Itacaram-

bi; na Zona de itacambira, no município de Monte Azul; e na Zona de Montes Claros, no município 

de Varzelándia. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 543,2 km 2 ; 0,45% da área mapeada. 

Litologia e material originário - O Cambissolo e Solos Litólicos so desenvolvidos da alte-

raço de calcários do Grupo Bambu(. Os Latossolos so formados a partir de rochas do Grupo Bambuí, 

com provável influência de material retrabalhado. 

Relevo e altitude - Áreas das superfícies de aplainamento dà Depresso Sanfranciscana, 

com relevo plano e suave ondulado. Altitudes da ordem de 450 a 500 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

K&'ppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Formaçâo caducifólia, de alto porte, considerada de transiço entre 

floresta e caatinga. 

Uso atual - Áreas bastante utilizadas, especialmente com culturas de mamona, algodáó e 

pastagem de coloni5o. 	 - 

Principais inclus6es - a) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO A moderado 

textura média/argilosa fase floresta/caaringa relevo suave ondulado; 

b) CAMBISSOLO vértico A moderado e chernozêmico fase f/oresta/caatinga relevo plano 

substra to calcário; 

c) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO e EUTRÓFICO A moderado 

textura média fase caatinga hipoxeró fila relevo plano; e 

d) AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

Ce4 - Assoc. de: CAMB1SSOLO Tb e Ta textura média e argilosa fase substrato gnaisse + 

POOZÕLICO VERMELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa, ambos fase relevo suave ondu- 
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fado e ondulado + SOLOS LITÓLICOS textura média e argilosa fase relevo ondulado e forte ondulado 
substrato gnaisse, todos EUTROFICOS A moderdo fase caatinga hipoxeró fila. 

Área situada na Zona de Itacambira, nos munic(pios de Porteirinha e Riacho dos Machados. 

Proporção dos componentes - 45-30.25%. 

Extensão e percentagem - 207,2 km 2 ; 0,17% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de saprolito de gnaisses referidos ao 
Pré-cambrjano Indiviso. 

Relevo e altitude - Área de encostas das Serras do Espinhaço, com relevo suave ondulado, 

ondulado e partes forte onduladas. Altitudes entre 600 e 750 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150; e 4aTh, 

com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200. Aw de K'ppen. Precipitação pluviométrica 

média anual de 650 a 900 mm. 

Vegetação primária - Caatinga h ipoxerófila, predominantemente arbóreo-arbustiva. 

Uso atual - Pastagem de capim-colonião e culturas de milho. 

Principais inclusôes - a)AFLORAMENTOS DE ROCHA; e 

b) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura média cascalhenta fase caatin-
ga hipoxerô fila relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse. 

Observação: Perfil n? 62. 

SOLOS HIDROMÕR FICOS 

HGPa - Assoc. complexa de: GLEY HÚMICO + GLEY POUCO HÚMICO, ambos Tb textu-
ra média + SOLOS ORGÂNICOS + AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS, todos ÁLICOS A 
moderado fase campo de várzea e floresta perenifá lia de várzea com buriti relevo plano. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio São Francisco, nos municípios de Januária, Itacaram-

bi, Manga e Montalvânia; e na Zona do Alto São Francisco, no munic(pio de Buritizeiro. 

Extensão e percentagem - 862,6 krn 2 ; 0,71% da área mapeada. 

Litologia e material originário 	Solos desenvolvidos de sedimentos arenosos e areno-argi- 
losos do Holoceno, com alguma contribuição de detritos orgânicos. 

Relevo e altitude - Relevo plano das veredas, com altitudes que variam de 550 a 800 
metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100; e 4bTh, 
com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de Kcpen. Precipitação pluviométrica 
média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Ë conhecida como formaç6es das "veredas", abrangendo uma forma-

ção herbácea, o campo de várzea, e uma vegetação arbórea, a floresta perenifólia de várzea com 
buriti. 

Uso atual - Pastagem natural, pastagem plantada e culturas, especialmente, de arroz e 
cana-de-açúcar. 

Principais inclusóes - a) HIDROMÓRFICO CINZENTO A moderado textura arenosa/média 
fase campo e floresta de várzea relevo plano; 

b} SOLOS ALUVIAIS 1NDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campo e floresta 
de várzea relevo plano; e 
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c) AREIAS GUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS ÁLICAS A moderado fase cerrado subca-

ducifólio relevo plano. 

SOLOS ALUVIAIS 

Ael - Assoc. de: SOLOS ALUVIAIS textura indiscriminada fase floresta caducifólia e 

subcaducifólia de várzea e caatinga de várzea + CAMBISSOLO textura argilosa e média fase florestal 

caatinga e floresta caducifólia e subcaduçifólia de várzea substrato sedimentos do Ho/oceno, ambos 

EUTRÕF1COS Ta e Tb A moderado fase relevo plano. 
Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Porteirinha, Mato Verde e Monte 

Azul; Zona de Montes Claros, nos municípios de Janaúba e Varzelândia; e Zona do Alto Médio So 

Francisco. nos municípios de Itacarambi e Manga. 

Proporção dos componentes - 55-45%. 

Extensão e percentagem - 1.378.0 km 2 ; 1,14% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Sedimentos do Holoceno, formados a partir de materiais 

provenientes da alteraç5o de rochas do Grupo Bambu(. 

Relevo e altitude - Relevo predominantemente plano, de Planícies e Terraços Fluviais, 

com altitudes de 450 a 550 metros. 	 - 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses scos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

K(Vppen. Precipitaç3o pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Floresta caducifólia de várzea e floresta subcaducifólia de várzea, 

seguidas de vegetaç5o de porte considerável, designada de transiçâo floresta/caatinga. Ocorrem também 

a caatinga de várzea, o campo de várzea e o cerrado. 

Uso atual - Predomínio de pecuária extensiva. Em vários trechos foram constatadas pasta-

gem plantada e culturas de milho, feijo e aIgodo. 

Principais .inclusôes - a) PLANOSSOLO SOLÓDICO EUTRÓFICO A moderado textura 

média/argilosa fase caatinga de várzea relevo plano; 

b) GLEY POUCO HÚMICO EUTRÓF1CO textura indiscriminada fase floresta subcaduci-

fá/ia de várzea relevo plano; 

c} VERTISSO LO A moderado fase floresta subcaducifólia de várzea relevo plano; e 

d) SOLOS ALUVIAIS SOLÕDICOS A moderado textura indiscriminada fase caatinga de 

várzea relevo plano. 

Observação: Perfil n? 67. 

Ae2 - Assoc. de: SOLOS ALUVIAIS EUTRÕF1COS e DISTRÕFICOS textura indiscrimi-

nada + CAMBISSOLO EUTRÕFICO textura argilosa e média fase substrato sedimentos do Holoceno, 

ambos Ta e Tb A moderado fase floresta caducifólia e subcaducifólia de várzea e caatinga de várzea + 

Gruparnento Indiscriminado de: GLEY POUCO HÚMICO e GLEY HÚMICO, INDISCRIMINADOS 

fase campo de várzea e floresta de várzea, todos fase relevo plano. 

Áreas situadas na Zona de Itacambira, no município de Porteirinha; na Zona do Alto Médio 

Sâo Francisco, nos municípios de Manga, Itacarambi, Januária e S5o Francisco; Zona de Montes 

Claros, nos municípios de Janaúba, IJbaí, lbia(, Lagoa dos Patos, Jequita(, Brasília de Minas, Bocaiú-

va, Engenheiro Navarro e Francisco Dumont; e Zona do Alto So Francisco, nos municípios de Várzea 

da Palma, Lassance, Buritizeiro e Pirapora. 
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Proporção dos componentés - 50-25.25% 

Extensão e percentagem - 3.248,6 km2 2,6% da área mapeada. 

Lirniogia e material originrÍo - Solos desenvolvidos de sedimentos diversos (arenosos, 
areno-argilosos; argilo-aenosos,argilosose siltosos) doolócêno 

t.Relevo e altitude iRelevo pIno-orréspondeÏé 	ai& pate dás Planícies Fluviais do 

rio So Francisco e seus afluentes. As altitudes variam dà430metros lem Carinhanha)a510 metros 
(ao sul de Pirapora). 

- -- Clima— 4bTh..de Gaussen .com 5-a. 6 meses secos. índice xerotérmico d 100 1 fl! 4Th - 

com 3 a 4 meses secos lndice xerotêrmico de 40 a 100 e pequena érea 4aTh com 7 a 8 meses secos, 
índice xerotérmico de 150 a 200 Aw de Koppen Precipitaçâ'o pluviométrica média anual de 700 a 
1.100 mm. 

Vegetação primária - Formaç6es das várzeas abrangendo a floresta (caducifólia e subcadu-
cifólia), a caatinga e o campo de várzea. 

Uso atual - Áreas bastante utilizadas (cerca de 70%) com pastaqens de gramíneas e cultu-

ras de cana-de-acúcar.miIho.feiio e arroz 

Principais inclus6es— a) PODZÓLICOVERMELHO-ÀMARÈLO EUTRÕFICO pI(ntico e 

no pl(ntico A moderado textura arenosa e média/média e argilõsa fase floresta /caatinga relevo plano 

e suave ondúlado, 

b) CAM8ISSOL0- EUTRÕFlCOTeTb A-moderàdo textúra argilosa e médiafe florestal 
caatinga relevo plano e suave ondulado âtbsirátà cá/cário; 

c}'SOLOSALUVlAlS-SQLÓDiC0SA•mõdeado textura arenosae média/média e argilosa 
fase floresta/caatinga de várzea relevo plano; 

d)-PLANOS5OLO SOLÓDICO e •NAOSQLODICOAmoderado téxtuiareriosá e média e 

média/argilosa fase floresta/caat/nga releva plano; e 

)VE RTISSOLO A mõderado fase fldrsta devárzea e florestá/caat/nga relevo plano. 

Observaç5o: Perfis n9 5  69. 70. 71 e 72. 

Ae3 - Assoc. de:SOLOS ALUVIAIS EUIRÕF!COS (SOLÓDICOS e NÃO SOLÕDICOS) 
e DISTRÓFk..0 Ta e Tb textura indiscriminada + PLANOSSQLO SOLÕDICO e NÃO SOLÕDICO 
EUTRÕFICO. Ta.textura arenosa ejnédia/média e argilosa 1  todos A.moderado fase floresta caduciftilla 
de várzea e caatinqa de. várzea relevo plano, 

Area situada na Zona do Alto Médio So Francisco, no município de Manga. 

Proporção dos componentes -, 5545% 

Extensão e percentagem - 268,8 k 2  rn ; 0,22% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Sedimentôs' pedomiria'iitáriiente areno-arailoos e argilo-
arenosos do Holoceno. 

Relevo oaltitude.=.Área de Planície Fluvial; com altitude ~ entrè 430 e 470 nefros. 

Clima - 4bTh de Gaussen. com  5 a 6 
Koppen Precipitaço pluviométrica média nisaI de800 á 1.000 mm.'A 

Vegetação primária - Predomínio de formaçôes caducifólias de várzea"tinn' fIn?qa e 
caatillga. .Acaatinga relaciona-se.mais com .Planossolos. 
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Uso atual - Pecuária extensiva na maio'r arte da área. Alguma pastagem com capim-colonizo 
e alguma cultura de milho e feijo nos Solos Aluviais. 

Principais inclusôes - a) VERTISSOLO A moderado fase floresta de várzea relevo plano; 

b) GLEY POUCO HÜMICO EUTRÓFICO fase floresta de várzea relevo plano;e 

c) CAMBISSOLO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa fase floresta/caatinga relevo 

plano substrato calcário e sedimentos do Holoceno. 

Ae4 - Assoc. de: SOLOS ALUVIAIS EUTRÕFICOS (SOLÕDICOS e NÃO SOLÕDICOS); 
Ta textura indiscriminada + VERTISSOLO, ambos A moderado fase florestas c.ducifólia e subcaduci-

fólia de várzea e caatinga de várzea relevo plano. 

Área situada na Zona do Alto Médio Sáo Francisco, no município de Manga. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 84,0 km 2 ; 0,07% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Solos Aluviais s5o desenvolvidos de sedimentos, de 
granulometria variável, do Holoceno. Os Vertissolos so formados a partir de sedimentos argilosos 
com influência de calcário do Grupo Bambu(. 

Relevo e altitude - Área de Plan(cie Fluvial, com altitudes entre 430 e 470 metros.. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 160. Aw de 
Kippen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Formaçôes das várzeas tipo floresta ou caatinga, e mesmo campo de 
várzea. 

Uso atual - Culturas de milho, feio, mamona, algodão, mandioca e pastagem de capim- 
colonizo. 

Principais inclusões - a) GLEY POUCO HÚMICO textura indiscriminada fase floresta de 

várzea relevo plano; e 

b) CAMB ISSO LO EUTRÓ FICO Ta e Tb A moderado textura argilosa fase floresra/caatinga 

relevo plano e suave ondulado substrato calcário e sedimentos do H&oceno. 

A - Assoc. de: SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS A moderado textura indiscrimi 

nada fase campo de várzea, cerrado subcaducifólio e floresta subcaducifó/ia de várzea + AREiAS 

QUARTZOSAS HIDROMÕRFICAS ÁLICAS A moderado fase campo de várzea + SOLOS GLEYZA-
DOS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campo de várzea e floresta perenifólia de várzea 

com buriti, todos fase relevo plano. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio So Francisco, nos rnunic(piosde Januária, Manga, 

Montalvânia e So Erancisco. 

Proporção dos componentes - 40-40-20%. 

Extensão e percentagem - 369,6 krn 2 ; 0,31% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de sedimentos, principalmente, areno-

sos, areno-argilosos e argilo-arenosos do Holoceno. 

Relevo e altitude - Área de Planícies Fluviais (relevo plano), com altitudes da ordem de 
450 a 550 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, (ndicexerotérmico de 40a 100; e 4bTh, 
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com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de Kppen. Precipitação pluviométrica 

média anual em torno de 1.250 mm. 

Vegetação primária - Campo de várzea e floresta de várzea, com ou sem buriti. Em alguns 

trechos ocorre vegetação de cerrado. 

Uso atual - Pastagem natural, pastagem plantada e algumas culturas, especialmente de arroz 

e cana-de-açúcar. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO PÁL1 DO ÁLICO A fraco 

e moderado textura média fase cerrado subcaducifdlio relevo plano; 

b) HIDROMÓRFICO CINZENTO A moderado textura média fase campo e floresta de 

várzea relevo plano; e 

c} PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO pl(ntico e nâb pli'ntico A moderado textura 

arenosa/média e argilosa fase cerrado subcaducifôlio relevo plano. 

Observaç5o: Perfis n9 5  57 e 79 (inclusgo). 

SOLOS LITÕLICOS 

Ral - Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS textura argilosa. siltosa e média + CAMBISSOLO Tb 
textura argilosa e siltosa fase pedregosa e no pedregosa, ambos ÁLICOS A moderado fase erodida e 

n5o erodida cerrado caducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito e ardósia. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos munic(pios de Claro dos Poções e Francisco 
Dumont; e na Zona do Alto 50  Francisco, nos munic(pios de Lassance e Várzea da Palma. 

Proporção dos componentes - 75-25%. 

Extens& e percentagem - 280,0 km 2 ; 0,23% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos principalmente da alteraç5o de siltitos 
e ardósias do Grupo Bambu(. 

Relevo e altitude - Relevo suave ondulado e ondulado, relacionado com áreas de encostas 
dos Planaltos do Sgo Francisco e Serras do Espinhaço. As altitudes variam de 550 a 800 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen. com  3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de 
K6ppen. Precipitaço pluviométrica média anual de.800 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Cerrado e formações afins, destacando-se o campo cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

Principais inc!us5es - a) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa 
fase floresta/caatinga relevo ondulado substrato calcário e ardósia; 

b) LATOSSOLÔ VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura média e argilosa 
fase cerrado subcaducifólío e caclucifólio relevo plano e suave ondulado; e 

c) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS ALUVIAIS + SOLOS HIDROMÕRFICOS 
GLEYZADOS, ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta e campo de várzea 
relevo plano. 

Observação: Perfis 91  57 e 79 (incluso). 

Ra2 - Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS + CAMBISSOLO Tb fase pedregosa e nao pedre-
gosa, ambos textura argilosa, siltosa e média fase erodida e n5o erodida relevo suave ondulado e 
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ondulado substrato siltíto e ardósia + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura média e argi-

losa fase relevo suave ondulado, todos ÁLICOS A moderado fase cerrado caducifólio e subcadu-

cifólio. 
Áreas situadas na Zona do Alto So Francisco, no munic(pio de Buritizeiro. 

Proporção dos componentes - 45-35-20%. 

Extensão e percentagem - 566.8 km 2 ; 0,47% da área rnapeada. 

Litologia e material originário - Os Solos Litólicos e Cambissolos 550 desenvolvidos da alte-

ração de siltitos e ardósias do Grupo Bambu(. O Latossolo é formado a partir de arenitos da Formação 

Areado, Cretáceo. - 

Relevo e altitude - Áreas de encostas dos Planaltos do So Francisco, com relevo suave 

ondulado e ondulado. Altitudes entre 550 e 700 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

K6ppen. Precipitaç5o pluviométrica média anual de 1.000 a 1.250 mm. 

Vegetação primária - Cerrados cadu'cifôlio e subcaducif 61 io,' predomi nantemente arbóreo-

arbustivos. Ocorrem pequenas áreas com transiço floresta/caatinga. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

Principais inclusões - a) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco e rnode-

rado textura arenosa/média fase cerrado subcaducifó/io relevo suave ondulado e ondulado; 

b) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A fracõ e moderado textura média fase pedregosa e n5o 

pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato arenito; 

c) SOLOS LITÓLICOS A fraco textura arenosa e média fase cerrado subcaducifólio relevo 

suave ondulado substrato arenito; 

dl AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS A fraco fase cerrado subcaducifólio relevo suave 

ondulado; e 

e) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS HIDROMÕRFICOS GLEYZADOS + SOLOS 

ALUVIAIS, ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campo e floresta de várzea relevo 

plano. 

Ra3 - Assoc. de: SOLOS LITÕLICOS textura arenosa e média + CAMBISSOLO Tb textura 

média e argilosa fase pedregosa e nio pedregosa, ambos fase relevo suave ondulado, ondulado e forte 

ondulado substrato arenito e siltito + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO textura média fase 

relevo suave ondulado e ondulado, todos ÁLICaS A moderado fase erodida e nao erodida cerrado 

caducifólio e subcaducifólio. 
Áreas situadas na Zona do Alto Médio Sgo Francisco, nos munic(pios de Sá'o.Francisco e 

Januária. 

Proporção dos componentes - 50-30-20%. 

Extensão e percentagem - 1.300,6 km 2 ; 1,08% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Solos, Litólicos e Cambissolos so desenvolvidos de 

rochas do Grupo Bambu( com influáncia de arenitos da Formaçà'o Urucuia, Cretáceo. O Latossolo é 

formado a partir de arenitos do Cretáceo. 

Relevo e altitude - Áreas de encostas e desn(veis nos Planaltos do So Francisco, com rele-

vo variando de suave ondulado, ondulado e forte ondulado. Altitudes entre 550 e 800 metros. 
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Clima - 4cTh de Gaussen. com  3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100; e 4bTh, 

com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Awde Kppen. PrecipItaço pluviométrica 

média anual de 1.000 a 1,250 mm. 

Vegetação primária - Predomínio de cerrados caducifólio e subcaducifólio, com ocorrên-

cia de campo cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

Principais inclus6es - a) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS A fraco e moderado fase erodi-

da e n5o erodida cerrado caducifólio e subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado; 

b) LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO A moderado textura argilosa fase 

erodida e náó erodida cerrado subcaducihjlio relevo suave ondulado e ondulado; e 

c) SOLOS PEDREGOSOS INDISCRIMINADOS. 

Ra4 - Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS e DISTRÕFICOS textura arenosa e média 

fase rochosa cerrado subcaducifólio e caducifólio relevo ondulado e forte ondulado subs trato quartzi-
to, filito e xisto + LATOSSOLO VERMELHOAMARELO ALICO textura argilosa fase cerrado subca-
ducifólio relevo suave ondulado, ambos A moderado. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, no município de Bocaiúva; e Zona de Itacambira, 

nos municípios de Grâo Mogol, Cristália, Botumirin-t e Itacambira. 

Proporç5o dos componentes - 65-35%. 

Exten5o e percentagem - 841,2 km 2 ; 0.70% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Solos Litólicos sffo desenvolvidos a partir da alteração 

de quartzitos, filitos e xistos do Pré-cambriano A e B. Os Latossolos so formados a partir de recobri-

mento argilo-arenoso do Terciário, sobre as rochas supracitadas. 

Relevo e altitude - Áreas menos movimentadas dentro das Serras do Espinhaço, com relevo 

ondulado, forte ondulado e partes suave onduladas. Altitudes da ordem de 700 a 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw e 

Cwa de KVppen. Precipitação pluviométrica média anual de 1.000 a 1.200 mm. 

Vegetação primária .- Cerrados caducifólio e subcaducifôlio, de porte arbustivo, com ocor-

rência de campo cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

Principal inclusão - CAMBISSOLO ÁLICa A moderado textura média e argilosa fase cerra-
do subcaducifólio e caducifólio relevo ondulado e forte ondulado substrato fiito e xisto. 

Ra5 - Assoc. de: SOLOS LITÕL1COS ÁLICOS e DISTRÓFICOS textura arenosa e média 

fase cerrado sub caducifólio e caducifólio relevo ondulado e forte ondulado substrato quartzito, filito 

e xisto + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ALICO Tb textura média/argilosa fase cerrado subca-
ducifólio relevo suave ondulado e ondulado, ambos A moderado. 

Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Rio Pardo de Minas, Riacho dos 

Machados, Grâ'o Mogol e Porteirinha; e na Zona de Montes Claros, no município de Janaúba. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 571,2 km 2 ; 0,47% da área mapeada. 
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Litologia e material originário - Os Solos Litólicos são desenvolvidos da alteração de quartzi-

tos, filitos e Xistos do Prá-cambriano A e B. Os Podzólicos estão mais relacionados com material prove-

niente de filitos. 

Relevo e altitude - Áreas menos movimentadas dentro das Serras do Espinhaço, com relevo 

ondulado, forte ondulado e partes suave onduladas. Altitudes da ordem de 650 a 850 metros. 

Clima - 4aTh de Gaussen, com 7 a 8 meses secos, Cndice xerotérmico de 150 a 200; e 4bTh, 

com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 160. Aw e Cwa de Koppen. Precipitação pluvio-

métrica média anual de 650 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Predominantemente cerrados subcaducifólio e caducifólio, com 

trechos de campo cerrado e de transição para caatinga. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado e culturas de subsistência nos fundos dos vales. 

Principal inclusão - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado textura 

argilosa fase cerrado subcaducifálio relevo suave ondulado. 

Ra6 - Assoc. de; SOLOS LITÓLICOS ALICOS e DISTRÓFICOS textura arenosa e média 

fase cerrado subcaducifólio e caducifólio substrato quartzito, filho e xisto + PODZÕLICO VERME-
LHO-AMARELO Tb textura média/argilosa, ambos fase relevo ondulado e forte ondulado + LATOS-
SOLO VERMELHO-AMARELO textura argilosa fase relevo plano, ambos ÁLICOS fase cerrado subca-

ducifó/io, todos A moderado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
Áreas situadas na Zona de Itacambira, nos municípios de Grão Mogol, Itacambira, Cristália e 

Botumirim; e na Zona de Montes Claros, no município de Bocaiúva. 

Proporção dos componentes - 35-30-20-1 5%. 

Extensão a pircentagem - 1.725,2 krn 2 ; 1 .43% da área rnapeada. 

Litologia e material originário - Os solos de uma maneira geral, são desenvolvidos da alte-
ração de quartzitos, filitos e Xistos do Pré-cambriano A e B. Os Podzólicos estão mais relacionados com 

os filitos e os Afloramentos de Rocha com os quartzitos. Os Latossolos são desenvclvidos de material 

argilo-arenoso do Terciário, que Constitui um recobrimento sobre as rochas supracitadas. 

Relevo e altitude - Áreas menos movimentadas dentro das Serras do Espinhaço, com relevo 

ondulado, forte ondulado e algumas partes planas. As altitudes variam em cerca de 700 a 900 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150 e peque-

na área com 4aTh. com  7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de.150 a 200. Aw e Cwa de K.bpen. 

Precipitação pluviométrica média anual de 700 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Predominantemente cerrados subcaducifólio e caducifõlio com 

trechos de campo cerrado, formaçôes rupestres e de transição para caatinga. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado. 

Principal inclusão - AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase cerrado subcadu-

cifólio relevo suave ondulado. 	 - 

Observação Perfil n9 77. 

Ra7 - Assoc. de: SOLOS LITÓL1COS ALICOS e DISTRÕFICOS A moderado textura 

arenosa e média fase cerrado subcaducifólio e caducifólio e formações rupestres relevo ondulado, forte 

ondulado e montanhoso substrato quartzito, filito e xisto + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
Áreas situadas na Zona de itacambira, nos municípios de Salinas, Grão Mogol, Rubelita 
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• Cristália, ltacambira Riacho dos Machados. Porteirinha e Rio Pardo de Minas; e na Zona de Montes 

Claros, nos municípios de Bocaiúva e Juramento. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 4.116,8 krn 2 ; 3,41% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Material proveniente da alteraço de quartzitos, filitos e 

xistos do Pré-cambriano A.e B. Os Afloramentos de Rocha estão mais diretamente relacionados com 

os quartzitos. 

Relevo e altitude - Áreas mais movimentadas das Serras do Espinhaço, com relevo variando 

de ondulado, forte ondulado e montanhoso. Altitudes entre 600 e 1.150 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen com 5 a 6 meses secos índice xerotérrnico de lOOa 150 Awe 

Cwade Kppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800a 1.100 mm. 	 -. 

Vegetação primária - Predominantemente cerrados subcaducifólio e caducifôlio e presença 

marcante de formações rupestres. 

Uso atual - Pecuária extensiva no cerrado 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO DISTRÓFICO A modera 

do textura argilosa fase cerrado subcaducifóliõ relevo suave ondulada e ondulado; e 

b) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO Tb A fraco e moderado textura 

média/argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo ondulado. 

• 	
RaB Assoc. complexa de: SOLOS LITÕLÍCOSALICOSe DISTRÕFICOSA moderado 

textura arenosa e média fase cerrado subcaducifôlio e caducifólio, formações rupestres e caatinga 
hipoxerófila relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso substrato quartzito e fiito + AFLORA-
MENTOS DE ROCHA.  

Áreas situadas na Zona de Itacambira nos municipios de Espinosa Rio Pardo de Minas 

Monte Azul, Mato Verde, Porteirinha, Riacho dos Machados, Grffo Mogol. Botumirim e Itacambira; 

• na Zona de Montes Claros, nos municípios de Bocaiúva, Juramento, Francisco Sá. Janaúba e Francis-

co Dumont e na Zona do Alto Sâ'o Francisco nos municipios de Lassance e Várzea da Palma 

Extensào e percentagem - 5 780 O km 2  4 79% da área mapeada 

Litologia e material originário - Os solos sõo desenvolvidos de quartzitos arenitos e filitos 

-do Pré-cambriano A e B. Os Afloranientosde Rocha estio mais relacionados com os quartzitos. 

Relevo e altitude - Áreas mais movimentadas das Serras do Espinhaço (englobando tam 

bém a serra do Cabral e a serra Central), com relevovariando de ondulado, forte ondulado a monta-

nhoso Altitudes entre 600 e 1.200 metros 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, (ndicexerotérmico de 40 a 100. 4aTh, 

com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200, -  e 4bTh, com 5 a 6 meses secos, índice 

xerotérmico de 100 a 150. Aw e Cwa de KiVppen. Precipitaçá'o pluviomõtrica média anual de 650 

a 1.100 mm. - ••• 

Vegetação primária - Cerrados subcaducifólio e caducifólio, formações rupestres e, nas 

áreas relacionadas com os Solos Litólicossubstrato filito. predomináncia de caatinga hipoxerófila. 

Ocorrencia de campo altumontano e campo cerrado 

Uso atual - No foi constatado nenhum uso 

- 	Principais inclusões - a) AREIAS QUÁRTZOSASÁLICAS e DISTRÓFICAS fase campo 
cerrado e campo altimontano relevo plano; e 	 - - 	 - 	- 
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b) LATOSSOLO VERMELHO-AMAFELO ÁLICO textura média fase cerrado subcaduci-

fólio e caducifólio relevo plano e suave ondulado. 

0bservaço: Perfis n? s  73, 74 e 76, 

Ra9 - Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS ÁLICaS e EUTRÕFICOS textura argi'osa, sUtosa e 

média fase relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado + CAMBISSOLO ÁLICO Tb textua 

argilosa e siltosa fase pedregosa e n5o pedregosa relevo suave ondulado e ondulado, ambos A moderado 

fase erodicia e na"o erodida floresta caducifólia/cerrado e cerrado sufrcaducifólio e caducifóliosubstrato 
siltito e ardósia. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de lba(. Lagoa dos Patos, Brasília 

de Minas, Coraçá'o de Jesus, Jequita(, Francisco Duniont e Uba(; e na Zona do Alto Sá'o Francisco, nos 

municípios de Pirapora, Várzea da Palma, Lassance e Buritizeiro. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extensão e percentagem - 1,720,8 km 2 ; 1,43% da área rnapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos da alteraço de siltitos e ardósias do 

Grupo Bambu(. 

Relevo e altitude - Áreas de encostas dos Planaltos do Sá'o Francisco, com relevo variando 

de suave ondulado, ondulado e forte ondulado. Altitudes entre 550 e 800 metros.. 

Clima .- 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses ecos, índice xerotérmico de 100 a 150, e 4cTh, 

com 3 a 4 meses secos, (ndice xerotérmico de 40 a 100. Aw de KcVppen. Precipitaçáo pluviométrica 

média anual de 900 a 1.100 mm. 

Vegetação primária - Predominantemente formação de transiç5o entre floresta caducifólia 

e cerrado, apresentando-se com porte e densidade variáveis. O cerrado (caducifôlio e subcaducifólio) 

também está presente. . 

Uso atual - Pecuária extensiva. 	 . 

Principais inclusóes - a) SOLOS LITÓLICOS EUTRÓF1COS A moderado textura argilosa 

fase floresra/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato calcário, ardósia e 

siltito; 

b) SOLOS LITÕLICOS DISTRÓFICOS A fraco e moderado textura média fase cerrado 

subcaducifó/io relevo suave ondulado e ondulado substrato grauveca. 

c) AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS A fraco e moderado fase cerrado subcaducifóllo rele-

VO suave ondulado; 	. 	,. 

d) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa A moderado textura média fase cerrado 

subcaducifólio relevo suave ondulado; e 

e) CAMBISSOLO EUTRÓFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa fase floresta/caatinga 

relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário, ardósia e siltito. 

Observação: Perfil n? 81. 

RalO - Assoe. de SOLOS LITÕLICOS ALICOS e EUTROFICOS textura argilosa, siltosa e 

média fase relevo ondulado e forte ondulado + CAMBISSOLO ÁLICO Tb textura argilosa e siltosa fase 

pedregosa e nSo pedregosa relevo suave ondulido, ondulado e forte ondulado, ambos A moderado 

fase eroclida e nSo erodida cerrado subcaducifólio e caducifóbo e floresta caducifólia/cerrado substrato 

siltito e ardósia. 
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Áreas situadas na Zona do Alto Sâo Francisco. nos municípios de Lassance, Várzea da Palma 

e Buritizeiro. 

Proporção dos componentes - 60-40%. 

Extensão e percentagem - 756.0 km 2 ; 0.63% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos da alteração de siltitos e ardósias do 

Grupo Bambu(. 

Relevo a altitude - Áreas de encostas dos Planaltos do São Francisco, com relevo ondulado, 

forte ondulado e partes suavemente onduladas. As altitudes variam de 550 a 600 metros. 

Clima - 4cTh de Gaussen, com 3 a 4 meses secos, (ndice xerotérmico de 40 a 100. Aw de 

Kcppen. Precipitação pluviométrica média anual de 900 a 1.100 mm. 

Vegetação primária -. Cerrados caducifólio e subcaducifólio, e vegetação transicional de 

maior porte, aqui denominada como floresta caducifólia/cerrado. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

Principais inclusães - a) LATOSSOLO .VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado 

textura média e argilosa fase erodida e não erodida cerrado subcaducifólio e caducifólia relevo suave 
ondulado e ondulado; 

b) PODZÓLICO VERMELHO.AMARELO Tb A moderado textura média/argilosa e argilosa 

fase erodida e n5o erodida cerrado subcaducifólio e caducifólio relevo suave ondulado e ondulado; 

c) AREIAS QLJARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco fase cerrado subcaducifólio 

e caducifólio relevo suave ondulado e ondulado; 

d} CAMBISSOLO ÁL1CO Tb A moderado textura média fase erodida e no erodida cerrado 
suJa caducifólio e caducifólio relevo suave ondulado e ondulado substrato arenito; e 

e) CAMB1SSOLO EUTRÕFICO Tb e Ta A moderado textura argilosa fase floresta caduci-
fólia e floresta/cerrado relevo suave ondulado e ondulado substrato siltito, ardósia e calcário. 

Observação: Perfil n? 80. 

Rail - Assoc. complexa de; SOLOS LITÕLICOS ÁLICOS e EUTRÓFICOS textura areno-

sa, média e argilosa fase cerrado caducifólio e caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado 
substrato quartzito, calcário e ardósia + CAMBISSOLO EUTRÕFICO Ta e Tb textura argilosa fase 
caatinga hipox erófila relevo suave ondulado e ondulado substrato calcário e ardósia, ambos A mode-

rado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
Áreas situadas na Zona de ltacambira, no município de Porteirinha, e na Zona de Mõntes 

Claros, no município de Janaúba. 

Extensão e percentagem - 229,6 km 2 ; 0.19% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os Solos Litólicos e Cambissolos Eutróficos, são desenvol-

vidos da alteração de calcários e ardósias do Pré-cambriano A. Os Solos Litólicos Álicos estão relacio-

nados com os quartzitos. 

Relevo e altitude - Áreas menos movimentadas das Serras do Espinhaço, com relevo ondu-

lado, forte ondulado e partes suavemente onduladas. Altitudes entre 600 e 850 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150, e 

pequena área com 4aTh, com 7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200. Aw de Kppen. 

Precipitação pluviométrica média anual de 650 a 900 mm. 
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- 	Vegetaço primária - A vegetaçoprncipal é a caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva e 

arbustiva. Ocorre também vegetaç5o de cerrado nos solos com substrato de quartzito. 

Uso atual - Pecuária extensiva. Constatou-se pouca cultura de algodão relacionada com as 

áreas de Cambissolos. 	- 

Principais inclusôes - a) LATcÍSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO A- mode-

rado textura média fase cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado; e 

bi PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO A moderado textura média/argi-

losa fase caatinga hipoxeró fila relevo ondulado e forte ondulado. 

Rei - Assoc. de: SOLOS LITÕLICOS EUTRÓFICOS e ÁLICOS A moderado textura argi-

losa, siltosa e média fase rochosa floresta/caatínga e cerrado caducifólio e subcaducifólio relevo ondu-
lado e forte ondulado su&trato calcário, ardósia e siltito + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb 
textura média/argilosa e argilosa + CAMBISSOLO Tb textura argilosa e siltosa fase substrato calcário, 

ardósia e siltito, ambos EUTRÓFICOS A moderado e chernozêmico fase florestafcaatinga relevo suave 

ondulado, ondulado e forte ondulado. 
Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos munic(pios de Montes Claros, Bocaiúva, Claro 

dos Poç6es e Francisco Dumont. 

Proporção dos componentes - 50-25-25%. 

Extensão e percentagem - 616,0 km 2 ; 0,51% da área mapeada. 

Litologia e material originárIo - Os solos s5o provenientes da alteração de calcários, ardósias 

e siltitos do Grupo Bambu(. Os Solos Litólicos Álicos está'o mais relacionados cornos siltitos. 

Relevo e altitude - Áreas de encostas e prolongamentos dissecados dos Planaltos do S5o 

Francisco, com relevo ondulado, forte ondulado e partes suavemente onduladas. As altitudes variam de 

650 a 950 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérrnico de 100 a 150. Aw de 

Kppen. Precipitaço pluviométrica média anual de 800 a 1.100 mm. 

Vegetação primária - Ocorrem duas formaçôes vegetais distintas. A vegetação mais densa e 

de maior porte, é a transiç5o floresta/caatinga relacionada com os solos eutróficos; a outra, de menor 

porte e mais aberta, é o cerrado e está relacionado, quase sempre, com os solos áticos. 

Uso atual - Pecuária extensiva. Nas partes menos movimentadas verificou-se utilização com 

pastagens plantadas e culturas de subsistência. 

Principais inclus8es - a) CAMBISSOLO ÁLICa Tb A moderado textura argilosa e siltosa 

fase cerrado subcaducifólio e caducifólio relevei suave ondulado, ondulado e forte ondulado substrato 

siltito e ardósia; 

b) LATOSSOLO VERME LHO-AMARE LO ÁLICO A moderado textura argilosa e média 

fase cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado; e 

cl TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMI LAR EUTRÕFICA A moderado é chernozêmico 

textura argilosa fase floresta/caatinga relevo ondulado e forte ondulado. 	- 

Observaço: Perfil n 0  64. 

Re2 - Assoc. de: SOLOS LITÓLICOS + CAMBISSOLO Tb e Ta, ambos fase substrato calcá-

rio, ardósia e siltito + TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR, todos EUTRÓ FICOS A moderado 

textura argilosa fase erodida e nêo erodida pedregosa e nê'o pedregosa floresta/caatinga relevo suave 

ondulado, ondulado e forte ondulado + AFLO RAM ENTOS DE ROCHA. 
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Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos munic(pios de Capit5o Enéas, Janaóba, 

Montes Claros, Francisco Sá e Varzelándia; na Zona de ltacambra, nos municípios de Monte Azul e 
Espinosa e na Zona do Alto Sá'o Francisco, nos municípios de Manga, Itacarambi e Januária. 

Proporço dos componentes - 35-25-20-20%. 

Extensão e percentagem - 364,0 km 2 ; 0,30% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os solos so desenvolvidos de materiais provenientes da 

alteraçâ'o de calcários, ardósias e siltitos do Grupo Barnbu(. 

Relevo a altitude .- Áreas de encostas e elevaçôes residuais dos Planaltos de So Francisco, 

com relevo ondulado, .forte ondulado e partes suavemente onduladas. Altitudes entre 550 e 850 

metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen. com  5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a.150. Aw de 

Koppen. Precipitaç5o pluviométrica média anual de 800 a 1.100 mm. 

Vegetaço primária - Forrnaç5o caducifólia arbóreo-arbustiva, aqui denominada como 

transição floresta/caatinga. Em alguns trechos há penetração da caatinga hipoxerófila. 

liso atual - Pecuária extensiva. 

Principais inclus8es - a) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO Tb e Ta A 

moderado textura média/argilosa e argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado, ondulado e, 
forte ondulado; 

bi 8H UNI ZEM AVE RME LHADO textura média/argilosa fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado, ondulado e forte ondulado; e 

c) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa fase 
flores talcaa tinga relevo suave ondulado. 

Re3 - Assoc. de: SOLOS LITÕLICOS fase relevo ondulado e forte ondulado + CAMBIS-

SOLO Tb e Ta, ambos textura argilosa fase substrato calcário, ardósia e siltito + PODZÓLICO VER-
MELHO-AMARELO Tb textura média/argilosa, ambos fase relevo suave ondulado, ondulado e forte 
ondula do, todos El.JTRÕFIc0S A moderado e chernozémico fase floresta/caatinga. 

Áreas situadas na Zona de Montes Claros, nos municípios de Bociúva, Francisco Sá e 

Juramento. 

Proporção dos componentes - 40-30-30%. 

Extens5o e percentagem - 571,2 krn 2 ; 0.47% da área rnapeada. 

Litologia e material originário - Os solos sgo desenvolvidos de materiais provenientes da 

alteração de calcários, ardósias e siltitos do Prá-cambriano A, com provável influ&ncia de material 

retrabalhado na formaçâ'o do Podzólico. 

Relevo e altitude - Áreas de encostas das Serras do Espinhaço, com relevo ondulado, forte 

ondulado e partes suavemente onduladas, com altitudes de 750 a 1.000 metros. Ocorre também em 

área dissecada na Oepresso Sanfranciscana, com esse mesmo relevo e altitudes da ordem de 600 a 

750 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150 e 
4aTh. com  7 a 8 meses secos, índice xerotérmico de 150 a 200. Aw de K'ppen. Precipitaç5o pluvio-
métrica média anual de 650 a 1.000 mm. 

Vegetação primária - Formaçâ'o arbórea caducifólia, aqui denominada como transição 
floresta/caatinga. 
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Uso atual - Pecuria extensiva (em grande parte da érea verifica-se pastagem de capim-

coloni5o) e alguma cultura de milho. 

Principais inclus6es - a) TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR EUTRÓFICA A 
moderado, e chernozémico textura argilosa e muito argilosa fase floresta/caatinga relevo suave ondu-

lado, ondulado e forte ondulado; e 

b) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura argilosa fase 

floresta /caatinga relevo suave ondulado. 

Observação: Perfil n? 59. 

AREIAS QUARTZOSAS 

AQal - Assoc. de: AREIAS QUARTZOSAS ALICAS e DISTRÓFICAS + LATOSSOLO 
VERMELHO-AMARELO ÁL1CO textura rndia, ambos fase relevo plano e suave ondulado + SOLOS 
LITÕLICOS + CAMBISSOLO Tb, ambos ÁLICOS textura argilosa e média fase erodida e n5o erodkia 

substrato siltito e arenito relevo suave ondulado e ondulado, todos A fraco e moderado fase cerrado 

subcaducifdlio. 
Áreas situadas na Zona de Montes Claros nos municípios de Uba(, Bras(lia de Minas, Coraç5o 

de Jesus e So Joâo da' Ponte; e na Zona do Alto Médio Sáo Francisco, no município de So Fran-

cisco. 

Proporção dos componentes - 35-25-20-20%. 

Extensão e percentagem - 1 .130,8 km 2 ; 0,94% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de arenitos e siltitos da Formaço 

A reado-Cretáceo. 

Relevo e altitude - Áreas da segunda superfície de aplainamento dos Planaltos do S5o Fran-

cisco, relevo plano e suave ondulado com dissecamentos suave ondulado e ondulado. Altitudes entre 

550 e 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de 

Kppen. Precipitaço pluviométrica média anual de 850 a 1.000 mm. 

Vegetaç5o primária - Cerrado su bcaducifól io predomi nantemente arbóreo-arbustivo, que se 

apresenta mais aberto e com menor porte, quando relacionado com os Solos Litólicos e Cambissolos 

fase erodida. 

Principais inclusSes - a) AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS A moderado fase 

cerrado subcaducifdlio relevo plano; 

b) PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO A moderado textura rnédiaargi-

losa fase floresta/caatinga relevo suave ondulado; e 

c) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS HIDROMÓRFICOS GLEYZADOS + SOLOS 

ALUVIAIS, ambos iNDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta e campo de várzea rele-

vo plano. 

AQa2 - Assoc. de: AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÕFICAS + LATOSSOLO 
VERMELHO-AMARELO ÁLICO textura média, ambos A fraco e moderado fase cerrado subcaduci-

fólio relevo plano e suave ondulado + Grupamento Indiscriminado de: GLEY POUCO HÚMICO + 
GLEV HÚMICO, ambos Tb textura indiscriminada + SOLOS ORGÂNICOS + AREIAS QUARTZO-
SAS HIDROMÕRFICAS A moderado, todos ÁLICOS fase campo de várzea e floresta perenifólia de 

várzea com buriti relevo plano. 
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Áreas situadas na Zona do Alto Médio São Francisco, nos municípios de Januária, Montal-

vénia e Itacarambi; e na Zona do Alto São Francisco, no município de Buritizeiro. 

Proporção dos componentes - 60-25-1 5%. 

Extensão e percentagem - 5.270.2 km 2 ; 4.37% da área mapeada. 

Litologia e material originário - As Areias Quartzosas e os Latossolos são desenvolvidos de 

arenitos da Formação Urucuia-Cretáceo. Os solos do Grupamento Indiscriminado, são formados a 

partir de sedimentos areno-argilosos do Holoceno. 

Relevo e altitude - Áreas da segunda superfície de aplainamento dos Planaltos do São Fran-

cisco, com relevo plano e suave ondulado. São áreas com convergência de drenagem e onde ocorrem 

grandes veredas. Altitudes entre 550 e 750 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150 e 4cTh, 

com 3 a 4 meses secos, índice xerotérmico de 40 a 100. Aw de K'ppen. Precipitação pluviométrica 

média anual de 1.000 a 1.300 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio relacionado com o primeiro e segundo compo-

nentes. As áreas com o Grupamento Indiscriminado de Solos Hidromórficos, estão relacionadas com as 

formações das várzeas, principalmente, com o campo de várzea e a floresta perenifália de várzea com 
buriti. 

Uso atual - Principalmente pecuária extensiva (corri alguma pastagem plantada) e trechos 

com culturas nas proximidades e nas áreas do terceiro componente da associação. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICa A fraco e moderado 

textura média fase cerrado subcaducifó/io relevo plano e suave ondulada; 

b) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A moderado textura média fase pedregosa e nifo pedregosa 
cerrado subcaducifólío relevo suave ondulado e ondulado substrato arenito; e 

c) SOLOS ALUVIAIS INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase campo e floresta 
de várzea relevo plano. 	 - 

Observação Perfil n9 13. 

AQa3 - AREIAS (2UARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÕFICAS A fraco e moderado fase 
cerrado/caat-inga e cerrado caducifÓlio relevo plano. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio São Francisco, nos municípios de Manga e Montai- 

vénia. 

Extensão e percentagem - 436,8 km 2 ; 0,36% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solos desenvolvidos de materiais arenosos do Terciário/ 

Quaternário. 	 - 

Relevo e altitude - Áreas das superfícies de aplainamento da Depressão Sanfranciscana, 

com altitudes de 430 a 500 metros. 

Clima 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotêrmico de 100 a 150. Aw de 

K'ppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 1.100 mm. 

Vegetação primária - Formação lenhosa de transição do tipo cerrado/caatinga. predominan-

temente arbustivo-arb&ea que ocorre ao lado do cerrado caducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

Principais inclusões - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A fraco e modera-

do textura média fase cerrado caducifólio relevo plano; e 
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b) Grupameoto Indiscriminado de: SOLOS ALUVIAIS + SOLOS HIDROMÕRFICOS 

GLEYZADOS, ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta e campo de várzea 
relevo plano. 

AQa4 - AREJAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÕ FICAS A fraco e moderado fase 
caatinga hipóxerÓ fila relevcr-piano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio S5o Francisco, no município de Manga. 

Extensão e percentagem - 616,0 km 2 ; 0.51% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Materiais arenosos do Terciário/Quaternário. 

Relevo e altitude - Áreas das superf(cies de aplainamento da Depressão Sanfranciscana, 

com altitudes entre 450 e 500 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Aw de' 

KcVppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 900 mm. 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila arbustivo-arbórea e arbustiva. 

Uso atual - Praticamente não são utilizados para agricultura. 

Principais inclus6es - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO A moderado 

textura média fase caatinga hipoxeró fila relevo plano; e 

b) SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS e DISTRÓFICOS A moderado textura indiscrimina-

da fase floresta caducifólia de várzea e subcaducifália de várzea relevo plano. 

Observação: Perfil n9 84. 

AQa5 - Asoc. de': AREIAS QUARTZOSAS ÁLICAS e DISTRÓFICAS A fraco + LATOS-
SOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICa A fraco e moderado textura média, ambos fase cerrado subca-

ducifólio relevo plano e suave ondulado. - 
Áreas situadas na Zona de Montes Claros nos municípios de Uba(, Bras(lia de Minas, Mira-

bela, Montes Claros, Coração de Jesus e Ibiaí; e na Zona do Alto Médio São Francisco, no município 

de São Francisco. 

Proporção dos componentes - 75-25%. 

Extensão e percentagem —3.495,2 km 2 ; 2,90% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Os solos são desenvolvidos de arenitos da Formação Area-. 

do, referido ao Cretáceo. 

Relevo e altitude - Áreas da segunda superfície de aplainamento dos Planaltos do São Fran-

cisco. com  altitudes variando em cerca de 600 a 800 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, índice xerotérmico de 100 a 150. Avv de 

K&ppen. Precipitação pluviométrica média anual de 800 a 1.100 mm. 

Vegetação primária - Cerrado subcaducifólio. 

Uso atual - Pecuária extensiva. 

Principais inclusôes - a) CAMBISSOLO ÁLICO Tb A fraco e moderado textura média e 

argilosa fase pedregosa e nffo pedregosa cerrado subcaducifólio relevo suave ondulado e ondulado subs-
trato arenito e siltito; 

b) SOLOS LITÓLICOS ÁLICOS A fraco e moderado textura média fase cerrado subcadu-

cifólio relevo suave ondulado e ondulado subs trato arenito e siltito; 
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c) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS HIDROMÕRFICOS GLEYZADOS + SOLOS 

ALUVIAIS, ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta e campo de várzea relevo 
plano; e 

d) POOZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO A moderado textura média/argi-
losa e média fase floresta caducif6/ia relevo suave ondulado. 

Observaç5o: Perfil n? 11. 

AQa6 - Assoc. de: AREIAS QUARTZOSASALICASe DISTRÓFICAS A fraco fase cerra-
do caducifólio + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLiCa A fraco e moderado textura média 
fase cerrado caducifólio e cerrado /caatinga, ambos fase relevo plano e suave ondulado. 

Áreas situadas na Zona do Alto Médio S5o Francisco, nos munici'pios de S'o Francisco e 

Januária; e na Zona de Montes Claros, no município de Uba(. 

Proporção dos componentes - 70-30%. 

Extens5o e percentagem - 2.319,2 km 2 ; 1.92% da área mapeada. 

Litologia e material originário - Solosdesenvolvidos de arenitos da Formaçâo Areado •  
Cretáceo, e também de materiais arenosos doTerciário/Quaternário. 

Relevo e altitude - Áreas das superf(cies de aplainamento da Depresso Sanfranciscana, 
com altitudes de 450 a 550 metros. 

Clima - 4bTh de Gaussen, com 5 a 6 meses secos, (ndie xerotérmico de 100 a 150 e peque-

na área de 4cTh, com 3 a 4 meses secos, (ndice xerotérmico de 40 a 100. Aw de KcVppen. Precipita-

ço pluviométrica média anual de 800 a 1.000 mm. 

Vegetaçâo primária - Cerrado caducifólio relacionado principalmente com as áreas das 

Areias Quartzosas. No caso dos Latossolos esta formaço vegetal nem sempre está bem definida e 
transiciona para a caatinga hipoxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva e cerca de 10-20% da área utilizada com pastagem plantada 
e culturas de subsisténcia especialmente nas proximidades dos cursos d'água. 

Principais inclus6es - a) LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO EUTRÕFICO e DISTRÓ-
FICO A moderado textura média fase floresta/caatinga e cerrado/caatinga relevo plano e suave ondu-
lado; 

b) Grupamento Indiscriminado de: SOLOS ALUVIAIS + SOLOS HIDROMÕRFICOS 
GLEYZADOS, ambos INDISCRIMINADOS textura indiscriminada fase floresta e campo de várzea 
relevo plano; e 

cl PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO A moderado textura arenosa/ 
média e média fase floresta /caatínga relevo plano e suave ondulado. 

Observação: Perfil n? 83. 
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