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RESUMO 

  
 Comparação entre mapas de solos obtidos pelos métodos convencional e digital 

numa área complexa 
  
 Mapas de solos são essenciais para o desenvolvimento de áreas agrícolas de maneira 
economicamente viável e ambientalmente correta. Até o momento, o Brasil conta apenas com 
mapas de solos de escala pequena (1:250.000 a 1:1.000.000), cuja utilização é limitada para 
planejamento agrícola e ambiental a nível de propriedade rural. Apesar de sua importância, no 
Brasil poucos mapeamentos têm sido realizados pelos órgãos públicos competentes, 
principalmente por restrições orçamentárias e falta de pedólogos. Além disso, o 5º e 6º níveis 
categóricos do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), que devem ser 
utilizados em levantamentos detalhados, não estão definidos. Dessa forma, pouco se sabe a 
respeito da qualidade/similaridade dos mapas desse nível que vem sendo executados no país. 
Os principais motivos para essa situação são: elevado custo, mão-de-obra e tempo requeridos 
nos trabalhos de mapeamento. Uma alternativa para redução desses entraves é o mapeamento 
digital de solos (MDS). Sendo assim, objetivou-se: (i) comparar quatro mapas de solos 
convencionais de uma mesma área complexa, de mesma escala (1:10.000), elaborados por 
diferentes pedólogos de maneira independente, e (ii) comparar estes com um mapa de solos 
obtido por técnica de MDS. Para tanto, utilizou-se uma área de estudo de 182 ha, cultivada 
com cana-de-açúcar, localizada no município de Rafard (SP). Foram fornecidas aos pedólogos 
as mesmas informações: mapas geológico e pedológico semidetalhado (ambos escala 
1:100.000), mapa planialtimétrico e fotografias aéreas (ambos escala 1:10.000). Viagens a 
campo, resultados de análise e exame de perfis foram realizados conforme estes julgaram 
necessário. Para o mapa digital de solos foram utilizados atributos de terreno (elevação, 
declividade, poder de fluxo d’água, fator LS, plano e perfil de curvatura), calculados a partir 
do modelo digital de elevação gerado com base no mapa planialtimétrico, e informação 
espectral superficial do solo de uma imagem de satélite Landsat 5 (sensor TM) obtida em 
período que a superfície do solo estava desnuda. Tais informações foram sintetizadas através 
da análise por componentes principais, sendo posteriormente feita uma compartimentação da 
área com auxílio da análise Fuzzy K-médias. Nos compartimentos foram realizadas 
observações para classificá-los como unidades de mapeamento. Os mapas foram então 
comparados dois a dois, sendo medida a correspondência espacial para cada um dos quatro 
níveis categóricos estabelecidos no SiBCS, e além destes acrescida a informação textural. 
Tanto para as comparações entre mapas convencionais, quanto para comparações com o mapa 
digital, houve redução da correspondência espacial para os níveis categóricos mais 
detalhados. A maior correspondência final (4º nível + textura) entre mapas convencionais se 
deu entre os mapas A e B (24,3 %). As maiores correspondências espaciais em relação ao 
mapa digital se deram entre este e o mapa A (35,2 %) e o mapa B (28,7 %). Portanto 
confirma-se que os mapas de solos convencionais variam conforme critérios subjetivos do 
executor, cuja mensuração é impraticável. O mapa de solos digital gerado pela metodologia 
proposta obteve índices de correspondência aos mapas convencionais semelhantes aos obtidos 
entre estes, sendo uma boa opção no processo de otimização dos trabalhos de mapeamento.      
   
  
Palavras-chave: Cartografia de solos; Sensoriamento remoto; Relação solo-paisagem 
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ABSTRACT 

 
Comparison between soil maps obtained by conventional and digital methods in 

complex area 
 

 Soil maps are essential for the development of agricultural areas in an economically 
viable and environmentally friendly manner. So far, Brazil only has soil maps of small scale 
(1:250,000 to 1:1,000,000), whose use is limited to agricultural and environmental planning at 
the farm. Despite its importance, in Brazil a few mappings have been carried out by public 
authorities, primarily because budget constraints and lack of soil scientists. In addition, 5 and 
6 categorical levels of the Brazilian System of Soil Classification (SiBCS), which should be 
used for detailed surveys, are not defined. Thus, little is known about the quality and level of 
similarity of the maps that have been undertaken in the country. The main reasons for this 
situation are: high cost, manpower and time required of mapping. An alternative to reducing 
these barriers is the digital soil mapping (DSM). Therefore, the objectives were to: (i) 
compare four conventional soil maps of the same complex area of the same scale (1:10,000), 
prepared by different independent soil scientists independently, and (ii) compare these with a 
soil map obtained by the DSM technique. For this purpose, we used a study area of 182 ha 
cultivated with sugar cane in the municipality of Rafard (SP). The same information was 
provided to the soil scientists: a geological map anda a semi-detailed pedological map (both 
scale 1:100,000), planialtimetric map and aerial photographs (both scale 1:10,000). Field 
trips, results of analysis and examination soil profiles were performed as deemed necessary. 
The information for the digital soil map included terrain attributes (elevation, slope, stream 
power, LS factor, plan and profile curvature), calculated from the digital elevation model 
generated based on the topographic map, and data reflectance of the surface soil of a satellite 
image Landsat 5 (TM sensor) obtained in the period that ground was bare. Such information 
has been summarized by principal component analysis, and subsequently made a subdivision 
of the area using Fuzzy K-means analysis. Observations were made in each compartment to 
classify them as a mapping unit. The maps were then compared two by two, the spatial 
correspondence being measured for each of the four levels established in the Brazilian System 
of Soil Classification, and beyond the increased textural information. Both for comparisons 
between conventional maps, and for comparisons to the digital map, there was a reduction of 
spatial correspondence to the more detailed categoric levels. The longest match final (4th 
level + texture) occurred between conventional maps A and B (24.3%). The highest spatial 
correlation in relation to the digital map that occurred was between it and the map A (35.2%) 
and the map B (28.7%). Therefore it is confirmed that the conventional soil maps vary 
according to subjective criteria of the soil scientist, whose measurement is impractical. The 
digital soil map generated by the proposed method achieved similar rates of correspondence 
with the conventional maps as those obtained among these, being a good choice in the 
optimization process of mapping work. 
 
 
Keywords: Soils cartography; Remote sensing; Relationship soil-landscape 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Segundo dados da FAO (Food and Agriculture Organization) estima-se que no ano de 

2050 a população mundial vai atingir cerca de nove bilhões de pessoas, o que acarretará em 

um aumento na demanda mundial por alimentos. Diante desse cenário mundial, sabe-se que o 

Brasil é um dos poucos países que possui grandes áreas com clima, solo e relevo favoráveis 

para expansão e intensificação da produção agropecuária para a essa demanda por alimentos, 

fibras e biocombustíveis (MANZATTO; ASSAD, 2010). Isto fornece uma vantagem 

competitiva para o país, porém este potencial não pode ser aproveitado de maneira eficiente 

sem um planejamento adequado para a expansão das áreas de cultivo e utilização adequada 

das áreas de agrícolas tradicionais. Assim sendo, o Brasil necessita desenvolver sistemas de 

produção agrícola mais sustentáveis, os quais atendam aos requisitos (ambientais e sociais) 

exigidos pelos países compradores dos nossos produtos agrícolas e seus derivados, 

viabilizando então sua comercialização no mercado internacional. Para tanto, faz-se 

necessário um planejamento agrícola e ambiental, sendo um dos pontos chave a obtenção de 

mapas de solos em escala e nível de detalhe adequado para tal fim. Tais mapas servem de 

base para que as lavouras sejam instaladas nos locais mais adequados, de maneira a causar 

menores impactos ambientais, maiores índices de produtividade e conseqüentemente maior 

retorno econômico à atividade agrícola. 

 Como exemplo de planejamento agrícola e ambiental tendo como base levantamentos 

detalhados de solos, tem-se o caso da cana-de-açúcar. No meio canavieiro há tempo é 

conhecida a relação entre potencial produtivo da cultura em função das características dos 

solos, clima e variedade. No início da década de 90, o Centro de Tecnologia da Copersucar 

(Cooperativa dos produtores de cana-de-açúcar açúcar e álcool do estado de São Paulo) 

definiu o termo "Ambiente de Produção" como sendo a junção de uma ou mais unidades de 

mapeamento de solo em determinadas regiões climáticas com capacidades de produção 

semelhantes (JOAQUIM; BELLINASO; DONZELLI, 1994). Assim sendo, para determinar o 

real potencial de uma área para a produção de cana-de-açúcar, assim como para qualquer 

outra cultura, é necessário considerar o solo, além de outras condições, como por exemplo, 

características climáticas e variedade. 

 Apesar de possuir áreas disponíveis para a expansão agrícola, até o presente momento 

o Brasil não conta com mapas de solos em nível de detalhe adequado para realização de 

planejamento em nível detalhado (bacia hidrográfica ou propriedade agrícola), manejo 

(fitotécnico e de solo) e conservação dos solos. Sem o adequado conhecimento sobre os solos 
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não é possível identificar qual é o seu real potencial produtivo, além de não ser possível 

garantir o crescimento agrícola de forma sustentável caso as práticas de manejo adequadas 

não sejam empregadas por falta de conhecimento sobre os solos. Regiões do país que vêm 

sofrendo grandes pressões de ocupação pela agricultura contam apenas com informações 

sobre solos muito generalizadas (escala 1:250.000 ou menor), inadequadas para subsidiar sua 

utilização de maneira intensiva e adequada. Também nas regiões de agricultura tradicional a 

falta de informações em uma escala adequada, entre outros aspectos, tem contribuído para um 

uso inadequado das terras, resultando em sérios problemas de degradação ambiental. Frente a 

esse descaso dos órgãos governamentais para com os levantamentos de solos de escala 

grande, empresas privadas tem realizado seus próprios levantamentos pedológicos de maneira 

independente em suas áreas agrícolas, visando subsidiar decisões relacionadas a manejo 

agrícola e ambiental. 

 Outro fato importante é que levantamentos detalhados devem ser realizados até o sexto 

nível categórico (série) (EMBRAPA, 1995), porém até o presente momento, o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) está estruturado somente até o quarto nível 

categórico (sub-grupo), de modo que não há nenhuma série estabelecida oficialmente. Sendo 

assim, os levantamentos detalhados realizados até o momento no país por instituições de 

pesquisa, universidades e outros órgãos, foram discriminados nos níveis categóricos mais 

baixos por critérios não estabelecidos em um sistema nacional. Além disso, tais 

levantamentos têm sido realizados de maneira independente, seguindo critérios próprios e sem 

passar obrigatoriamente por controle ou correlação de um organismo oficial para garantir sua 

qualidade e similaridade taxonômica nos níveis mais detalhados (OLIVEIRA, 2009).  

 Também é sabido que a obtenção de mapas pedológicos é uma atividade custosa: 

demanda um tempo considerável, necessita de equipes altamente especializadas e implica na 

realização de muitas análises de solos (LEGROS, 2006). Sendo assim, é um processo lento, 

caro e requer grande quantidade de análises laboratoriais (McBRATNEY; MENDONÇA-

SANTOS; MINASNY, 2003). Desta forma, é interessante a utilização de novos métodos que 

tornem os levantamentos de solos mais rápidos e menos onerosos. Frente a tal desafio, o 

mapeamento digital de solos surge com o apelo de reduzir os trabalhos de campo, recursos 

humanos, gastos com análises de laboratoriais e conseqüentemente o tempo necessário para a 

realização do trabalho. 

 A maioria dos trabalhos que comparam um mapa digital de solos o faz tomando como 

base um único mapa de solos convencional, para uma mesma legenda (por exemplo, 

CHAGAS; CARVALHO JÚNIOR; BHERING, 2011; NOLASCO-CARVALHO; FRANCA-
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ROCHA; UCHA, 2009; BEHRENS et al., 2005; DEMATTÊ et al., 2004). No entanto, podem 

ocorrer diferenças entre mapas convencionais dependendo do executor. Bie e Beckett (1973) 

citam que as diferenças entre mapas de solos convencionais podem residir em duas operações 

distintas: na escolha da legenda, e na delimitação dos limites das unidades de mapeamento. 

Estes autores comparando mapas de solos de nível detalhado produzidos por diferentes 

pedólogos em uma mesma área e de maneira independente observaram que os mapas de solos 

resultantes eram consideravelmente diferentes. Assim, diante da premissa de que um mapa de 

solos depende do(s) pedólogo(s) que irá(ão) realizá-lo, tem-se como hipótese que, cada 

pedólogo irá produzir mapas de solos com características únicas, utilizando para tanto 

modelos mentais produzidos por meio seus conhecimentos (teóricos e tácitos) e experiências 

anteriormente adquiridos. Com isto, espera-se que numa área complexa, mapas de nível 

detalhado possam ter diferenças quando realizados por diferentes executores. Neste contexto, 

objetivou-se com este trabalho (i) comparar mapas de solos nível detalhado (escala 1:10.000) 

de uma mesma área, de grande complexidade de solos, localizada no município de Rafard-SP, 

produzidos por quatro diferentes pedólogos, de maneira independente, sem correlação ou 

legenda preliminar; (ii) comparar um mapa de solos obtido pela utilização de uma técnica de 

mapeamento digital de solos (MDS) aos mapas produzidos pelos diferentes pedólogos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 Revisão Bibliográfica 
 
2.1.1 Mapeamento convencional de solos  
 
 Legros (2006) cita dois principais métodos de mapeamento de solos convencional: o 

mapeamento por grid, e o mapeamento categórico ou livre. O mapeamento por grid consiste 

basicamente em tomadas de observações nos nós de uma grade regular. No entanto, de acordo 

com o mesmo autor o mais utilizado é o mapeamento categórico ou livre. Este se baseia na 

equação dos fatores de formação dos solos de Jenny (1941). Assim sendo, a ocorrência dos 

solos tem certo grau de similaridade: onde os cinco fatores de formação forem similares é de 

se esperar que solos sejam idênticos e isto forma a base científica ou paradigma dos 

levantamentos de solos (HUDSON, 1992). Tal paradigma baseia-se na pressuposição de que 

populações de solos similares existem dentro de cada feição específica da paisagem, as quais 

podem ser identificadas e delineadas em mapas por um pedólogo que tenha adquirido 

conhecimentos teóricos e tácitos sobre relações solo-geomorfologia/estratigrafia/hidrologia. 

Durante o processo de mapeamento o pedólogo aplica seus conhecimentos e experiências 

adquiridas ao modelo por ele elaborado para a área a qual está mapeando.  

 Para tanto, o mapeamento convencional de solos, pelo método livre ou categórico, 

envolve a interpretação preliminar de fotografias aéreas ou de produtos do sensoriamento 

remoto da área a ser mapeada. Em seguida são feitas incursões ao campo para identificação 

das unidades de mapeamento, delimitação e descrição das mesmas, e amostragem, gerando 

assim uma legenda preliminar de solos da área. Habitualmente, à medida que avançam os 

trabalhos de campo, é feita uma contínua atualização da legenda preliminar, seja incluindo 

unidades ou excluindo outras. Durante as atividades de campo são feitas correlações dos solos 

com geologia e provável material de origem dos solos, cobertura vegetal e características da 

paisagem, tais como drenagem, cobertura vegetal, topografia, declividade. Depois de as 

unidades de mapeamento terem sido delineadas, estas são então identificadas, quase sempre, 

com o nome de uma classe de acordo com um sistema de classificação de solos estabelecido, 

no caso do Brasil, o SiBCS (EMBRAPA, 2006). Este é um sistema de classificação de solos 

multicategórico, que compreende até o sexto nível categórico, porém, até o momento está 

estruturado até o quarto nível categórico: ordem, subordem, grande grupo e subgrupo, 

faltando definir família e série. 

 Assim sendo, dentro do universo do mapeamento de solos é importante diferenciar 

classe, ou táxon, de unidade de mapeamento. Uma classe de um sistema de classificação é 
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definida como grupamento de indivíduos quanto às propriedades consideradas (CLINE, 

1949). Já uma unidade de mapeamento é um conjunto de indivíduos solo assim considerados 

por possuírem uma maioria de pedons que são mais uniformes entre si do que as unidades de 

mapeamento que lhe são limítrofes. Essa uniformidade se faz sentir principalmente em 

características diferenciais, tais como arranjo de horizontes, cor, textura, entre outros. As 

unidades de mapeamento são delineadas para possibilitar a representação cartográfica e 

mostrar a distribuição espacial dos solos (UNITED STATES, 1993). Assim sendo, uma 

unidade de mapeamento, normalmente, recebe como nome (ou parte do mesmo) de uma 

determinada classe, sendo que tal nome corresponde à classe a qual pertence a maior parte dos 

solos que nela ocorrem. Dessa forma enquanto classes são conceituais, unidades de 

mapeamento são reais, uma vez que são identificadas no campo. 

 

2.1.2 Tipos de levantamentos de solos 
 
 Os levantamentos de solos são identificados como esquemático, exploratório, 

reconhecimento, semidetalhado, detalhado e ultradetalhado. Os mesmos diferenciam-se, 

principalmente, quanto aos objetivos a que se destinam, quanto à extensão territorial por eles 

abrangidas, escala cartográfica, definição e composição das unidades de mapeamento, 

organização da legenda e precisão das informações nele contidas. 

 Os mapas esquemáticos fornecem informações generalizadas sobre a distribuição 

geográfica e a natureza dos solos de grandes áreas. São obtidos a partir de informações 

pedológicas preexistentes, combinadas com interpretações e correlações com a geologia, 

clima e vegetação, objetivando a previsão do modo de ocorrência e da natureza dos solos. 

Possuem escalas muito pequenas, inferiores a 1:1.000.000, o que limita sua utilização apenas 

para avaliação dos solos a nível regional. Assim sendo, pela falta de detalhamento sua 

utilização é inviável para planejamento agrícola e conservacionista a nível de propriedade 

rural. As unidades de mapeamento são compostas de amplas associações de solos e paisagens, 

sendo utilizada a classificação em nível categórico elevado. 

 Os levantamentos exploratórios são executados objetivando o desenvolvimento 

regional, fornecendo informações qualitativas genéricas a respeito do solo. Assim como os 

mapas esquemáticos, são aplicados a grandes áreas, porém podem ser aplicados a áreas 

menores antes da realização de levantamentos mais detalhados devido à urgência na obtenção 

de informações sobre solos. São apresentados em escalas entre 1:750.000 a 1:2.500.000, 

sendo que a área mínima mapeável varia entre 22,5 a 250 km2. Coletas de observações são 
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efetuadas a grandes intervalos (< 0,04 observações por km2), o que contribui para a 

apresentação de unidades de mapeamento compostas por amplas associações, muito 

heterogêneas. Estas são reconhecidas em níveis taxonômicos elevados, correspondentes a 

ordem e subordem. 

 Os levantamentos de reconhecimento são utilizados para objetivos bastante amplos, 

tais como estimativas do potencial de uso agrícola e não agrícola, oferecendo uma avaliação 

qualitativa e semiquantitativa a respeito dos solos. A densidade de observações varia entre 

0,04 a 2 observações por km2. Subdividem-se em três níveis: 

 Reconhecimento de baixa intensidade: Possui caráter mais genérico, estando sua 

utilização restrita para fins de planejamento, indicando áreas de baixo e alto potencial 

agrícola. A escala varia de 1:250.00 a 1:750.000, sendo que a área mínima mapeável varia 

entre 2,5 km2 e 22,5 km2. As unidades de mapeamento são simples ou associações de até 

quatro componentes no nível de grandes grupos. 

 Reconhecimento de média intensidade: Possui caráter mais específico, sendo aplicado 

para elaboração de projetos de planejamento (seleção de áreas para colonização, construção 

de rodovias e ferrovias, etc.). A escala varia de 1:100.000 a 1:250.000, sendo que a área 

mínima mapeável varia entre 40 ha e 2,5 km2. As unidades de mapeamento são simples ou 

associações de até quatro componentes no nível de grandes grupos. 

 Reconhecimento de alta intensidade: É aplicado para seleção de áreas preferenciais 

para desenvolvimento de projetos agrícolas. A escala varia de 1:50.000 a1:100.000, sendo que 

a área mínima mapeável varia entre 10 ha e 40 ha. As unidades de mapeamento são simples 

ou associações de até três componentes no nível de grandes grupos. 

 Levantamentos semidetalhados são feitos para atender objetivos mais bem definidos, 

para fornecer informações básicas para a implantação de projetos de colonização, 

planejamento local de uso e conservação de solos em áreas agrícolas. A escala de publicação 

é de 1:50.000 a 1:20.000, sendo a área mínima mapeável menor do que 10ha. As informações 

geradas se aproximam das de levantamentos detalhados, podendo satisfazer as necessidades 

de informações básicas para projetos de uso do solo menos intensivos em alguns casos. A 

coleta de observações deve estar entre 0,02 a 0,2 observações por hectare. As unidades de 

mapeamento são compostas por unidades simples, complexos e associações, definidas ao 

nível de família.    

 Levantamentos detalhados tem como objetivo fornecer informações sobre os solos que 

servem de base para a tomada de decisões localizadas, onde é feito uso intensivo do solo. 

Servem de apoio para planos de conservação, caracterizar os solos de áreas de estações 
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experimentais agrícolas, e para apoiar projetos de irrigação, drenagem e de agricultura de 

precisão. A escala final de publicação é de 1:20.000 a 1:5.000, sendo a área mínima mapeável 

menor do que 1,6ha. A densidade de observações deve estar entre 0,2 e 4,0 observações por 

hectare. Em geral, as unidades de mapeamento são simples e homogêneas em composição, 

correspondendo ao nível de série. 

 Levantamentos ultradetalhados são utilizados para resolução de problemas específicos 

de áreas muito pequenas, tais como áreas experimentais, residenciais ou de indústrias. 

Diferencia-se por ter maior pormenorização cartográfica, coerente com a densidade de 

observações, que deve ser maior que 4,0 por hectare. As unidades de mapeamento devem 

corresponder ao nível de série, podendo ser subdivididas o quanto for necessário.   

 

2.1.3 Situação dos levantamentos de solos no Brasil 
 

O Brasil é um país de grandes dimensões, pois possui uma área de 8.514.876,6 km² 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2006), sendo que 

75,6 % do território possui mapas de solos nos níveis exploratório e esquemático (escalas 

1:750.000 e 1:2.500.000), 17,1 % possui mapas em nível de reconhecimento (escala 

1:100.000 a 1:750.000), e apenas a fração de 0,25 % conta com mapas em níveis 

semidetalhado (escala 1:20.000 a 1:100.000) e detalhado (escala ≥ 1:20.000). (MENDONÇA-

SANTOS; SANTOS, 2007). 

Os levantamentos de solos mais realizados no país foram os exploratórios, elaborados, 

principalmente, pelo Projeto Radambrasil e os de reconhecimento executados pela Divisão de 

Pedologia do Ministério da Agricultura, transformada em Serviço Nacional de Levantamento 

e Conservação dos Solos/Embrapa e atualmente Centro Nacional de Pesquisas de 

Solos/Embrapa Solos, os quais cobrem quase todos os estados brasileiros. Em algumas 

regiões foram realizados levantamentos semi-detalhados, destacando-se as quadrículas do 

Estado de São Paulo do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) (KLAMT; SANTOS, 

1997), mesmo assim não cobrem o estado todo. Levantamentos detalhados empregando escala 

grande (1:10.000 ou maior) foram também executados por várias instituições de pesquisas, 

universidades e outras organizações. Entretanto, esses levantamentos, representam na sua 

totalidade inexpressível área e reduzida abrangência em relação ao território nacional 

(OLIVEIRA, 2009). 

A escolha por levantamentos em escalas menores deveu-se, basicamente, à escassez de 

recursos financeiros, ao reduzido número de pedólogos capacitados no país, grande extensão 
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territorial a ser mapeada, dentre outros fatores reinantes naquele momento (década de 50). 

Apesar das limitações, o principal objetivo foi o de reconhecer o país em termos de 

informações generalizadas sobre o recurso de solos (levantamentos exploratórios), além de 

fazer uma estimativa qualitativa e semi-quantitativa deste recurso - levantamentos de 

reconhecimento (EMBRAPA, 1981), de modo que a necessidade naquele momento era de 

reconhecer as melhores áreas para a instalação de projetos de colonização. Sendo assim, as 

escalas dos principais levantamentos executados no Brasil variam entre as escalas de 

1:1.000.000 (exploratórios) até 1:250.000 (reconhecimento) (SANTOS, 1993). 

Os levantamentos generalizados que contemplam todo o território nacional foram 

importantíssimos para o estabelecimento de políticas em níveis regionais (zoneamentos, 

construção de rodovias e ferrovias, entre outros.), porém apresentam fortes limitações quanto 

a sua utilização para fins mais específicos, como planejamento a nível de propriedade rural e 

de microbacia hidrográfica, em razão falta de detalhamento. Frente isso, pode-se dizer que o 

Brasil é um país bastante carente de levantamentos pedológicos de escalas grandes 

(OLIVEIRA, 1999). 

Nesse cenário, regiões do país que vêm sofrendo grandes pressões de ocupação pela 

agricultura e pecuária de alto nível tecnológico, contam apenas com informações muito 

generalizadas sobre seus solos, inadequadas para subsidiar sua ocupação de maneira ordenada 

e com menores impactos ambientais. Concomitantemente, em regiões agrícolas tradicionais a 

falta de informações adequadas, entre outros aspectos, tem contribuído para um inadequado 

processo de uso das terras, ocasionando dentre outros sérios problemas de degradação 

ambiental. 

 Em muitos países em desenvolvimento, tais como o Brasil, os a falta de investimentos 

direcionados aos levantamentos de solos têm dificultado o seu desenvolvimento (IBAÑEZ; 

ZINCK; JIMÉNEZ-BALLESTA, 1993). Por essa razão, não foi possível avançar na cobertura 

da informação de solos do país, em escala e detalhe adequados às exigências da agricultura e 

pecuária modernas. Restrições orçamentárias resultaram numa desaceleração da atualização 

progressiva do conhecimento dos solos brasileiros através dos levantamentos de solos a partir 

da década de 70 do século passado, se estendendo até os dias atuais. Isso deu início ao 

enfraquecimento institucional de apoio a esta atividade, conforme se observa hoje em vários 

estados, carentes, na maioria, de informações adequadas que possibilitem orientar o uso e 

manejo sustentável de suas terras (CHAGAS, 2006). Soma-se a isto o fato de o número de 

profissionais capacitados a realizar levantamentos de solos, no Brasil, vem diminuindo a cada 

ano, dificultando sobremaneira o esforço feito para dotar o país de informações adequadas 



 24 

sobre solos. Estima-se que o número de profissionais habilitados no país seja um pouco 

superior a 100. Vários profissionais ligados à ciência do solo no Brasil destacaram a 

importância dos levantamentos de solos e também ressaltaram o número reduzido de 

pedólogos para a realização dos mesmos (DALMOLIN, 1999; DEMATTÊ, 1999; KER, 1999; 

JACOMINE, 1999; SANTOS, 1999; OLIVEIRA, 1999). 

Pelas razões supracitadas e uma série de outras, pode-se afirmar que os levantamentos 

de solos no Brasil vêm, há muito, atravessando um período de recessão. De acordo com 

Lepsch1, exceção são os levantamentos realizados por empresas particulares em algumas 

áreas cultivadas principalmente com cana-de-açúcar e eucalipto, além de outros mais para fins 

específicos (projetos de irrigação, loteamentos, entre outros) (em fase de elaboração). Além 

disso, têm sido questionados como atividade que não está diretamente ligada à produção e 

cuja relação custo/benefício tem sido pouco compreendida e difícil de ser estimada 

(CHAGAS, 2006). 

Até o momento, as informações disponíveis, sobre a distribuição dos solos no Brasil, 

em escalas e níveis de detalhe exigidos para a agricultura moderna são escassas. Em virtude 

do descaso dos órgãos governamentais na aquisição de levantamentos detalhados de solos, 

muitas empresas agrícolas (principalmente dos setores canavieiro e florestal) têm optado por 

realizar por si próprias e de maneira independente, levantamentos pedológicos de suas áreas 

agrícolas, visando subsidiar a tomada de decisões relacionadas aos aspectos de planejamento 

agrícola e ambiental. 

  Levantamentos de escala pequena realizados no país utilizaram níveis categóricos 

elevados, e por conseqüência dessa situação, o conhecimento da população de solos do 

território brasileiro em níveis categóricos baixos ainda é bastante reduzido. Este é apontado 

como um dos motivos pelos quais o quinto (família) e sexto (série) níveis categóricos do 

SiBCS ainda não terem sido definidos, já que esse processo requer um apreciável 

conhecimento da população de solos que se deseja classificar e da amplitude dos atributos 

diagnósticos elegidos para discriminá-las (OLIVEIRA, 2009). Assim, sabendo-se que 

levantamentos detalhados devem utilizar classificação até o sexto nível categórico 

(EMBRAPA, 1995), os quais vêm sendo realizados no país, por institutos de pesquisa, 

universidades e outras instituições, utilizaram classificações para o quinto e sexto níveis 

categóricos não estabelecidas no SiBCS. Adicionalmente, tais levantamentos têm sido 

realizados de maneira independente, seguindo critérios próprios e ter que passar 

                                                
1 LEPSCH, I.F. (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP). Séries de solos em relação 
ao sistema brasileiro de classificação de solo e à atual crise da pedologia. 
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obrigatoriamente pelo controle oficial a respeito de sua qualidade ou similaridade taxonômica 

nos níveis mais detalhados (OLIVEIRA, 2009). 

Outra questão importante é se seria possível reduzir o custo e tempo de execução 

destes empregando novas técnicas e mantendo os níveis de correspondência. Assim, a 

continuidade na execução de levantamentos de escala grande e em quaisquer níveis, depende 

da coordenação de uma instituição oficial além da aplicação de novas técnicas ao 

mapeamento de solos, que possam estimular uma nova fase dos levantamentos de solos, 

adequando e ajustando procedimentos através da utilização de novas ferramentas. 

 

2.1.4 Importância da correlação para o mapeamento de solos 
 

Brady e Weil (2004) citam que fazer um mapa de solos é tanto uma ciência quanto 

uma arte pela qual muitos cientistas do solo aplicam seus conhecimentos de solos e paisagens 

sobre a área que estão mapeando. Assim sendo, é de se esperar que dependendo da formação, 

conhecimento e experiências anteriores, cada pedólogo produza um mapa de solos com 

características únicas. É importante especificar que existem duas fases bem distintas no 

trabalho de mapeamento de solos: o delineamento (polígonos) das unidades de mapeamento e 

a nomeação das mesmas. Sendo assim, primeiramente os corpos de solos são delimitados, e 

posteriormente os pedólogos têm que atribuir-lhes um nome, que na maior parte dos casos 

corresponde ao nome de um táxon estabelecido em um sistema de classificação. Para que a 

solos idênticos sejam nomeados da mesma forma, é necessário que sejam executados 

trabalhos de correlação, visando garantir a qualidade e uniformidade dos mapas de solos. 

De acordo com Rossiter (2000), correlacionar significa "relacionar coisas 

semelhantes". Originalmente este termo foi usado na geologia, com significado de 

"demonstrar equivalência entre corpos rochosos espacialmente separados". Analogamente 

correlacionar os solos significa "para demonstrar equivalência entre os indivíduos ou corpos 

do solo espacialmente separados". Assim, o processo de correlação é usado para se certificar 

de que a solos semelhantes seja dado o mesmo nome. O autor ainda acrescenta que este 

procedimento significa: 

1. Abordar uma mesma ocorrência (de solos) pelos mesmos termos descritivos, ou 

seja, por uma terminologia consistente; 

2. Classificar os indivíduos solo (alocação de perfis observados no campo à classe 

taxonômica correta); 

3. Estabelecer novas classes, se necessário; 



 26 

4. Estabelecer uma legenda de mapeamento útil e correta; 

5. Verificar se as delineações estão colocadas na categoria certa da legenda. 

Em seguida o autor tece algumas considerações são feitas a respeito dos itens acima: 

1. Terminologia consistente: não se trata de correlação em si, mas é vital para qualquer 

observação científica. Todos os "correlacionadores" devem concordar com a definição e uso 

de todos os termos descritivos utilizados na descrição de solos. Sem isso, as atividades de 

correlação não são válidas, uma vez que dependem da identificação dos solos com uma 

terminologia consistente, principalmente em relação às descrições morfológicas (cor, 

consistência, estrutura etc.). Sem isso, os passos seguintes serão inúteis. Uma terminologia 

consistente depende de manuais padronizados, pedólogos de campo com boa formação e 

trabalhos supervisionado pelos seus colegas mais experientes. 

2. Classificação dos indivíduos solo: a cada observação de campo deve-se atribuir uma 

classe taxonômica. Isso pode ser feito por um sistema já estabelecido, como o SiBCS, ou até 

mesmo por uma legenda para mapeamento própria para o local. Todos os observadores bem 

treinados devem concordar com o enquadramento de cada um dos pontos observados no 

campo. Se houver uma chave de classificação para o sistema, esse passo não deve ser difícil, 

porém na prática: 

a. Nem todos os observadores concordam se um determinado atributo do solo se 

enquadra nos limites estabelecidos na chave taxonômica; 

b. A chave taxonômica é ambígua, existem muitos detalhes que exigem interpretações 

das quais alguns pedólogos podem discordar; 

c. A observação não se encaixa no conceito da classe. Mesmo que as definições 

encontradas na chave sejam muito claras, permitindo a classificação de qualquer tipo de solo, 

a aplicação rígida da chave pode levar a um só conjunto de observações, mas com solos que 

são obviamente muito diferentes em propriedades, distribuição geográfica, etc. Nesse caso, a 

responsável seria da chave de classificação, e não se pode modificá-la, alterando definições ou 

adicionando classes sem boas comprovações; mas na prática, isso pode ser contornado. 

Assim, parte das atividades da correlação de observações de campo é determinar quando as 

observações não podem realmente ser correlacionadas aos conceitos preexistentes; 

d. A chave não está completa. Nem todas as combinações de propriedades são 

esperadas na natureza; portanto, pode haver lacunas no sistema de classificação. Nesse caso, 

uma nova classe de solo deve ser proposta desde que a área mapeada seja significativamente 

grande. 
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3 e 4. Estabelecer uma legenda de mapeamento. Em uma área que está sendo mapeada, 

muitos mais táxons estão presentes do que os que devem ser mapeados. Só se pode mapear 

solos com extensão e coerência espacial suficientes, e não perfis isolados. Portanto, uma das 

principais tarefas do "correlacionador" é estabelecer um conjunto limitado de classes nas 

quais todos os delineamentos possam ser enquadrados. 

5. Verificar se os delineamentos estão colocados na classe mais correta da legenda. 

Esse aspecto da correlação está relacionado com uma consistente atribuição, aos atuais 

polígonos delineados (para as unidades de mapeamento), de nomes (e símbolos) compatíveis 

com as classes estabelecidas na legenda. Na maior parte dos casos, as unidades reais da 

paisagem não são "taxonomicamente puras". A melhor solução será aquela que atender ao 

máximo os usuários dos mapas de solos. 

O autor ainda cita que a correlação é um processo difícil e controverso. Apesar disso, é 

de caráter científico (utiliza trabalhos científicos publicados, sistemas de taxonomia de solos 

consagrados e amostragens de campo) e caráter institucional (baseia-se na experiência de 

instituições). Assim sendo, a correlação exige não somente apenas uma grande experiência de 

campo, mas também a atuação de um órgão oficial normalizador. 

Legros (2006) cita que vários são os procedimentos para levantamentos de solos e 

combinações de um e outro método também são usados freqüentemente. Exagerando-se, 

pode-se afirmar que cada pedólogo tem seu método. Um ou outro deverá ser mais apropriado 

para uma determinada área, de acordo com as características físicas da mesma, recursos 

disponíveis, experiência e treino do pedólogo de campo. Como exemplos disso, tem-se o 

estudo de Bie e Beckett (1973), no qual foram comparados mapas de solos de mesma escala 

(1:10.000), de uma mesma área, executados por quatro diferentes pedólogos e de maneira 

independente (sem correlação ou legenda preliminar). Os autores observaram que os mapas 

resultantes eram consideravelmente diferentes. Em estudo comparando a avaliação da aptidão 

agrícola das terras por diferentes especialistas, Delarmelinda et al. (2011) concluiu que a 

avaliação realizada por diferentes avaliadores resultou em classificações de grupos de uso da 

terra distintos para os mesmos perfis de solos e ambientes. Em estudo semelhante, Focht 

(1998) relatou alta influência do avaliador para a classificação de classe de capacidade de uso 

das terras de uma mesma microbacia hidrográfica. 

Diante disso, de acordo com Lepsch2 há a necessidade da criação de manuais que 

estabeleçam normas de como levantamentos pedológicos devem ser executados, uma vez que 

                                                
2 LEPSCH, I.F. (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP). Séries de solos em relação 
ao sistema brasileiro de classificação de solo e à atual crise da pedologia. 
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são necessários para que todos os pedólogos de campo atuem com idênticas idéias e métodos 

(em fase de elaboração). Outro agravante, citado pelo mesmo autor, é que uma das maiores 

restrições para a aplicação das relações solo-paisagem, amplamente utilizada nos 

levantamentos de solos, é a necessidade de pedólogos com uma boa formação em 

geomorfologia bem como conhecimentos de relações solo-paisagem, tanto teóricos quanto 

práticos. Este último só pode ser adquirido com muita experiência de campo, acompanhada 

em seu início por pedólogos mais experientes. Como exemplo, tem-se os Estados Unidos, que 

possuem quase todo o território mapeado em nível de série, onde os pedólogos antes de 

iniciarem seus trabalhos de levantamento recebem treinamento especial, com cursos de 

geomorfologia que incluem muitas aulas práticas; também só passam a mapear sozinhos 

depois de acompanhar, por cerca de seis meses, um pedólogo de maior experiência e, nas suas 

áreas de trabalho recebem visitas periódicas de um correlacionador para trocarem idéias no 

campo e aferir a qualidade dos trabalhos. No entanto, no Brasil a situação é bastante diferente, 

de acordo com Oliveira (2009) o que ocorre é a redução do número de pedólogos em órgãos 

governamentais e redução dos recursos destinados às suas atividades. O mesmo autor cita, que 

em não havendo projetos governamentais de mapeamento de solos, os trabalhos de correlação 

são poucos, além do que pouco se avança em relação ao conhecimento dos solos do país em 

níveis categóricos mais detalhados. O último item é o mais crítico, pois o SiBCS está 

estruturado, até o momento, até o quarto nível categórico (subgrupo), pretendendo-se definir 

até o sexto nível (série); nível este exigido para a classificação das unidades de mapeamento 

de mapas de solos de nível detalhado (EMBRAPA, 1995). 

Como exposto anteriormente, atualmente no Brasil há falta de pedólogos, os quais 

tenham experiência e conhecimentos nas áreas da geomorfologia e de relações solo-paisagem. 

Sendo assim, seria interessante a utilização de uma metodologia de mapeamento de solos a 

qual não fosse tão dependente de tais requisitos do operador, e que oferecesse alternativas 

para suprir tal deficiência pelo uso de ferramentas automatizadas. 

 

2.1.5 Novas ferramentas como auxílio no levantamento de solos 
 

Para aumentar sua capacidade de arrecadação de recursos, as organizações de 

levantamento de solos devem experimentar um processo de modernização, suportado pela 

implementação de novas técnicas de levantamento avançadas e tecnologias de informação, e 

pelo desenvolvimento de aplicações inovadoras e diversificadas (ZINCK, 1993). Jamagne e 

King (1991) consideram, ainda, que neste contexto o pedólogo deve ser mais receptivo para 



 29

assimilar inovações tecnológicas do que para criar alternativas conceituais para responder aos 

assuntos multifacetados do levantamento de solos. 

 

2.1.5.1 Produtos do sensoriamento remoto 
 

Dentre as novas ferramentas para modernizar e auxiliar o levantamento de solos tem-

se o sensoriamento remoto. Diversos autores têm reportado que a utilização de informações 

obtidas por sensoriamento remoto pode auxiliar na predição de atributos do solo assim como 

mapeá-los de maneira mais rápida e a custos mais baixos (BROWN et al., 2006). 

Um dos primeiros exemplos do uso do sensoriamento remoto como auxilio no 

mapeamento de solos são as fotografias aéreas a partir de 1930. Estas permitiram aumentar 

grandemente a precisão com que os limites de solo podem ser delineados, por meio da análise 

fisiográfica da paisagem. Depois, os solos são examinados em algumas poucas localizações, 

representativas para cada unidade fisiográfica delimitada, para então verificar os modelos que 

estão sendo utilizados no processo de mapeamento (UNITED STATES, 1993). 

Atualmente, a interpretação visual de pares estereoscópicos de fotografias aéreas é a 

técnica mais utilizada em levantamentos de solos tradicionais para obtenção de informações 

sobre a paisagem, permitindo uma delimitação relativamente apurada das unidades de 

mapeamento, e uma predição satisfatória das características internas e externas dos solos que 

predominam nesses delineamentos. A predição destas características é baseada no clássico 

modelo solo-fator de formação e o resultado da fotointerpretação pode ser substancialmente 

melhorado quando combinado com uma abordagem geomórfica (ZINCK, 1990).  

Nessa mesma linha, a imagem de satélite é outro produto do sensoriamento remoto 

passível de ser usado nos levantamentos de solos. Embora o perfil do solo não possa ser 

avaliado através das imagens de satélite, podem ser avaliadas características fisionômicas da 

terra, indicativas das condições de superfície e subsuperfície (AGBU; FEHRENBACHER; 

JANSEN, 1990). Assim sendo, na maioria dos casos, a parte superficial dos solos é reflexo 

das condições que ocorrem no interior do perfil (HILWIG; GOOSEN; KATSIERIS, 1974).  

Segundo Hilwig; Goosen e Katsieris (1974) as imagens de satélite são influenciadas 

pelas condições da superfície da terra, incluindo a cobertura vegetal (tipo e quantidade), a 

umidade da superfície, textura superficial do solo, teor de óxidos de ferro e matéria orgânica 

no solo, erosão, afloramentos rochosos, tamanho e forma de rampas, dentre outros. Portanto, 

as imagens de satélite podem ser usadas para auxiliar no delineamento de limites de unidades 

de mapeamento de solos. 
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Dessa forma, a interpretação visual das imagens orbitais traz resultados bastante 

satisfatórios, pois possibilita a estratificação da área estudada em subáreas homogêneas. Isso 

auxilia no planejamento global das atividades de campo e diminuindo o número de 

observações, o que acarreta numa redução dos trabalhos de levantamento, além propiciar um 

aumento da precisão dos traçados de limites entre as unidades de mapeamento solos 

(VETTORAZZI; COUTO, 1990). 

 

2.1.5.2 Atributos de terreno 
 

O relevo do terreno é uma condição ambiental que exerce grande controle sobre os 

processos hidrológicos (superficiais e subsuperficiais) e sobre os ecossistemas, influenciando 

a radiação solar, precipitação, escoamento superficial, evaporação, regime de umidade do 

solo e tipo de vegetação. Assim, os parâmetros topográficos determinam a exposição de uma 

paisagem, condicionando, assim, seu microclima (DIXON, 1995). Os atributos do terreno, 

tais como elevação, declividade, plano e perfil de curvatura, podem caracterizar os caminhos 

do fluxo de água e as interações com os atributos do solo, o desenvolvimento do solo em 

muitas situações ocorre em resposta ao modo pelo qual a água se movimenta através dele e 

sobre ele na paisagem. 

A relação entre o solo e fatores topográficos tem sido evidente pelo menos desde o 

trabalho de Milne (1935). Por exemplo, Furley (1968) e Anderson e Furley (1975) 

encontraram uma função linear entre o carbono orgânico, nitrogênio e pH dos horizontes 

superficiais e o ângulo de declividade para perfis de solos desenvolvidos sob materiais de 

origem calcários ao redor de Oxford na Inglaterra.  

Um modelo digital do terreno (MDT), ou modelo digital de elevação (MDE) é uma 

representação quantitativa digital da variação contínua do relevo sobre o espaço, ou seja, um 

mapa de elevação, o qual pode ser utilizado para derivar diferentes atributos topográficos 

(BURROUGH, 1986; WILSON; GALLANT, 2000). Assim, este pode ser manipulado para 

fornecer muitos tipos de dados que podem auxiliar no mapeamento de solos e na 

determinação da descrição quantitativa das formas do terreno e da variabilidade dos solos.  

Seguindo esta linha, Moore et al. (1993) afirma que os levantamentos de solos podem 

ser melhorados através da utilização de atributos do terreno derivados de MDEs, fornecendo, 

assim, um método para geração de mapas de alta resolução, os quais são potencialmente 

importantes, pois possibilitam a identificação de aspectos da superfície do terreno que são 

difíceis de serem notados na interpretação de fotografias aéreas tradicionais (KLINGEBIEL 
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et al., 1987). Assim, um MDE pode ser manipulado para fornecer muitos tipos de dados, os 

quais podem auxiliar no mapeamento de solos. 

A modelagem solo-paisagem é antiga conhecida do levantamento de solos, sendo 

utilizada para o entendimento e predição dos padrões naturais do solo. Segundo Petersen; 

Nielsen e Wilding (1991), os modelos solo-paisagem estão sendo combinados com bancos de 

dados e sistemas de informações geográficas (SIG) para predição da distribuição espacial e 

variação das propriedades dos solos. Esta abordagem tem contribuído para a redução dos 

custos e tempo para realização dos levantamentos de solos tradicionais. 

 

2.1.5.3 Mapeamento digital de solos 
 

De acordo com Lagacherie e McBratney (2007) o mapeamento digital de solos se 

baseia na geração de sistemas de informações que permitem estabelecer relações matemáticas 

entre variáveis ambientais (por exemplo, atributos de terreno) e classes de solos e, assim, 

predizer a distribuição espacial das classes de solos com significativa semelhança aos mapas 

gerados por meios convencionais.  

Assim sendo, o MDS baseia-se no uso de novas técnicas que auxiliem no mapeamento 

de solos e que busquem melhorar o processo de coleta de dados e organização das etapas do 

levantamento de solos. Essas novas técnicas incluem sistemas de informações geográficas 

(SIG), geoestatística, dados de sensores remotos orbitais ou laboratoriais, uso e manipulação 

de MDEs, entre outras. Embora essa metodologia seja baseada em novas tecnologias, o 

modelo empregado permanece fundamentado na equação dos fatores de formação do solo 

proposta por Jenny (1941), fruto de um dos primeiros trabalhos de modelagem do solo, 

conforme: 

 

S = f(cl, o, r, p, t) 

 

onde, o solo (S) é função do clima (cl); organismos (o); relevo (r); material de origem 

(p); tempo (t). 

De acordo com o conceito solo-paisagem, uma vez conhecidas as relações entre os 

solos e seus respectivos ambientes, é possível inferir os solos que ocorrem em uma 

determinada área por meio da avaliação das condições ambientais. Esse modelo é empregado 

no mapeamento de solos tradicional, no qual primeiramente os pedólogos estabelecem as 

relações que ocorrem entre os solos e as diferentes unidades (modelo solo-paisagem) de uma 
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determinada área por meio de investigações de campo, e depois traçam manualmente a 

distribuição espacial dos diferentes solos ou combinações de solos através da 

fotointerpretação. 

Desde a criação deste modelo, desenvolveram-se vários estudos objetivando modelar 

as relações entre os fatores descritos acima e o solo. Como exemplo tem-se Legros e Bonneric 

(1979), os quais estabeleceram relações solo/ambiente utilizando diversos atributos de terreno 

e material de origem, para predizer o grau de podzolização em sua área de estudo. 

Apesar disso, somente nas últimas três décadas é que o MDS se estabeleceu e foi 

reconhecido perante a comunidade científica. Isto se deve a novas descobertas e 

melhoramentos tecnológicos, como técnicas de sensoriamento remoto, sistema de 

posicionamento por GPS, SIG e computadores em geral (BURROUGH; BOUMA; YATES, 

1994). De acordo com Ramirez-López (2009), o uso combinado de MDE e SIG potencializou 

as pesquisas das relações entre o solo e o relevo. 

McBratney; Mendonça-Santos e Minasny (2003) revisando trabalhos referentes ao 

MDS fizeram algumas afirmações sobre o processo de predição de classes de solo:  

1. Relações quantitativas entre o solo e a topografia têm sido mais facilmente 

encontradas, a despeito disso, existem evidências de relação entre os outros quatro fatores 

propostos por Jenny (1941); 

2. As relações entre os fatores de formação e o solo não podem ser assumidas como 

sendo lineares; 

3. Poucos trabalhos avaliam a interação entre os fatores de formação do solo; 

4. Os solos podem ser preditos espacialmente utilizando-se informações sobre sua 

posição geográfica usando uma variedade de técnicas; 

5. Os solos podem ser preditos a partir de atributos em um mesmo ponto geográfico; 

6. Os solos podem ser preditos a partir dele mesmo, de outros atributos do solo e de 

atributos ambientais de localidades vizinhas. 

A partir dos tópicos descritos, os autores propuseram modificações ao modelo de 

Jenny, incluindo dois fatores, de forma que o primeiro fator, denominado fator espacial, 

prediz o solo a partir de informações de localidades vizinhas. O segundo fator é o próprio 

solo, pelo qual o autor afirma que sua predição é feita a partir de informações pré-existentes 

do mesmo. Desta forma os autores propuseram que o solo (S) é uma função do solo (s), clima 

(c), organismos (o), relevo (r), material de origem (p), tempo (a) e sua posição no espaço (n). 

Este novo enfoque recebe o nome de scorpan, sendo descrito conforme: 
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S = f(s,c,o,r,p,a,n) 

 

 Em anos recentes o MDS tem experimentado um rápido desenvolvimento de métodos 

novos e econômicos, devido, principalmente à crescente disponibilidade de dados/mapas 

auxiliares. Neste sentido, dois grupos principais têm tido um papel importante: as imagens de 

sensoriamento remoto orbital e os atributos do terreno derivados de modelos digitais de 

elevação (DOBOS et al., 2000). 

Apesar das limitações, a grande atratividade desta técnica está no menor custo e tempo 

de execução quando comparado ao convencional. Bui (2006), avaliando informações sobre o 

levantamento de solos no sul da Austrália, indicou que o mapeamento digital em uma área de 

54.000 ha poderia reduzir o número de pessoas requeridas por ano de 21 para 16, e os custos 

de U$ 28 km-2 para U$ 9,35 km-2. Brown et al. (2006), por sua vez, indicaram que o custo 

para a caracterização convencional do solo, realizado nos Estados Unidos pela U.S. National 

Soil Survey Center, é de cerca de U$ 2.500 por pedon e leva de 6 a 12 meses até o resultado 

final do trabalho. Giasson; Inda Junior e Nascimento (2006) realizando mapeamento de solos 

em dois municípios do estado do Rio Grande do Sul, verificaram que para o mapeamento na 

escala de 1:50.000, o custo é de aproximadamente R$ 1,03 ha-1 e para a escala de 1:100.000 

seria de R$ 0,38 ha-1. Assim sendo, o elevado custo do mapeamento tradicional e a 

significativa diminuição deste quando da utilização do MDS, torna essa técnica atrativa.  

Como conseqüência de todo este processo de evolução o levantamento de solos está 

cada vez mais sofisticado, interdisciplinar e holístico, atuando como uma ligação para troca de 

informações entre especialistas que anteriormente trabalhavam isolados. Isto tem sido 

verificado na esfera da ciência do solo e nas suas interações com pesquisadores de outras 

disciplinas, como sensoriamento remoto e geoestatística (IBAÑEZ; ZINCK; JIMÉNEZ-

BALLESTA, 1993). 

De forma específica, o MDS tem como propósito básico otimizar as técnicas 

convencionais para diminuir o consumo de recursos e possibilitar a descrição do solo, 

fornecendo uma base sólida para a implementação de políticas que possam reduzir atuais 

problemas ambientais, econômicos e sociais. 
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2.2 Material e Métodos 
 
 O trabalho em questão é constituído por quatro fases metodológicas, sendo elas: (1) 

Aquisição de dados base; (2) Obtenção dos mapas de solos pelo método convencional; (3) 

Obtenção do mapa de solos por uma técnica de MDS; (4) Comparação dos mapas obtidos nas 

fases 2 e 3 (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma ilustrativo das fases de desenvolvimento do trabalho e seus 
respectivos passos metodológicos 

 

2.2.1 FASE 1 - Aquisição de informações base 
 
2.2.1.1 Caracterização da área de estudo 
 

O estudo foi desenvolvido em uma área localizada no sudoeste do Estado de São 

Paulo, entre as coordenadas UTM de 227.510 e 229.875 mE e 7.455.857 e 7.453.369 mN, 

fuso 23, Datum South American 1969 (SAD 69), na região denominada depressão paleozóica 

(INSTIUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT, 1981). Fazendo parte da bacia 

Legenda 
 Fase 1 
 Fase 2 
 Fase 3 
 Fase 4 

Aquisição e organização de informações 
base (carta topográfica, mapa geológico, 
mapa de solos, fotografias aéreas, etc.) 

Organização do banco de dados  

Volta a campo para examinar 
os perfis e coletar amostras 
dos horizontes para análise.  

Criação do Modelo Digital 
de Elevação  

Cálculo dos atributos de 
terreno  

Aquisição de imagem de 
satélite da área com solo 

exposto  

Correção atmosférica e 
extração dos valores de 

reflectância  

Redução das informações 
por análise de 

componentes principais  

Compartimentação da área 
com auxílio de Fuzzy K-

médias 

Realização de observações, 
interpretação de resultados de 

análise, classificação e definição das 
unidades de mapeamento 

Visita a campo para 
identificação das unidades de 
mapeamento e  traçado dos 

limites preliminares e 
demarcação de locais para 

abertura de trincheiras 

Interpretação dos resultados 
de análise, classificação e 
finalização dos limites das 
unidades de mapeamento  

Comparação dos mapas de 
solos 

Digitalização da carta 
topográfica  



 35

hidrográfica do Rio Tietê, essa área encontra-se margeada pelo rio Capivari, próxima ao 

município de Rafard, compreendendo 182 ha atualmente cultivados com cana-de-açúcar 

(Figura 3). 

 
Figura 3 - Localização da área de estudo 

 

O clima da região é do tipo Cwa (segundo classificação de Köppen), caracterizado 

como clima mesotérmico de inverno seco e verão chuvoso; temperatura média do mês mais 

quente superior a 22 ºC, com a temperatura média do mês mais frio inferior a 18 ºC. O total 

de chuvas do mês mais seco não ultrapassa 30 mm (CENTRO NACIONAL DE ENSINO E 

PESQUISA AGRONÔMICA, 1960). 

A área está localizada na unidade geotectônica denominada Bacia do Paraná e na 

unidade fisiográfica da Depressão Periférica Paulista, sendo uma região de agricultura 

tradicional no estado de São Paulo. Geologicamente, situa-se sobre a Formação Itararé, 

pertencente ao Grupo Tubarão (IPT, 1981), sendo que na área de estudo esta formação 

apresenta litologia predominante de siltito. A área ainda revela rochas eruptivas básicas 

(diabásio) da Formação Serra Geral, Grupo São Bento, constituindo corpos intrusivos na 

forma de diques e sills, e próximo ao rio Capivari sedimentos fluviais (NANNI; DEMATTÊ, 
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2006). De acordo com Vidal-Torrado3, nas proximidades do sill de diabásio também ocorre 

siltito que foi metamorfizado pelo halo térmico gerado pela frente de lava (Figura 2). Devido 

a esta variação de materiais geológicos, também há grande variação de solos a curtas 

distâncias.  

 

 
Figura 2 - Geologia da área de estudo 

Adaptado de Nanni (2000) 

 

O relevo da área em sua maior parte é caracterizado como ondulado e suave ondulado, 

com altitude variando entre 475 e 567 metros sobre o nível do mar. 

De acordo com a Carta Pedológica Semidetalhada do Estado de São Paulo - 

Quadrícula de Piracicaba (OLIVEIRA, 1999), na área de estudo ocorrem as seguintes classes 

de solo: 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico ou álico Tb, A moderado, textura argilosa ou 

argilosa/muito argilosa. 

                                                
3 VIDAL-TORRADO, P. Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP. 
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Podzólico Vermelho-Amarelo abrupto, A moderado, textura arenosa/média, pouco 

profundo, em associação com Solo Litólico Eutrófico, A moderado, proeminente ou 

chernozêmico, substrato diabásio. 

 
 
2.2.1.2 Aquisição de informações pré-existentes 
 

Os dados topográficos foram obtidos a partir de curvas de nível com eqüidistância 

vertical de 5 metros, hidrografia e pontos cotados contidos nas cartas topográficas do Instituto 

Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC), na escala de 1:10.000, em formato 

digital, referentes às folhas Toledos (SF-25-Y-A-IV-4-SO-F) e Costa Rica (SF-23-Y-C-I-2-

NO-B). 

As fotografias aéreas verticais pancromáticas na escala ampliada 1:10.000 (escala 

original 1:30.000) foram obtidas com o uso de filme colorido por vôo realizado em 07 de 

julho de 2000. Nesse período grande parte da área de estudo estava com solo desnudo, pois a 

a cana-de-açúcar acabara de ser colhida com queima. Foram necessárias três fotografias para 

garantir a visão estereoscópica da área de estudo.  

O mapa de solos nível semidetalhado da região da área de estudo foi obtido a partir da 

Carta Pedológica Semidetalhada de Piracicaba (OLIVEIRA; PRADO, 1989). A legenda 

completa do referido mapa, na qual são caracterizadas e descritas as unidades de mapeamento, 

foi retirada de Oliveira (1999). 

O mapa geológico de escala 1:100.000 da região da área de estudos foi obtido da 

Folha Geológica de Piracicaba (MEZZALIRA, 1966). 

 

2.2.1.3 Organização de banco de dados  
 
 Foram utilizadas informações referentes a resultados análises de solos da área de 

estudos gerados no estudo de Nanni (2000). Tais informações visaram suprir prontamente as 

solicitações de análises de solos pelos pedólogos além daquelas feitas nos perfis por eles 

examinados, contribuindo para tornar mais rápido o desenvolvimento do trabalho, além de 

não comprometer outros trabalhos e compromissos dos pedólogos. 

 Para obtenção destes dados, no mapa base com os limites da área de estudo foi plotada 

uma grade regular de 100 x 100 metros. Cada interseção da grade gerou um ponto de 

amostragem, que com o auxílio de um aparelho de GPS foi marcado no campo, perfazendo 

um total de 182 pontos (Figura 4). A malha de 100 x 100 metros, produziu no campo uma 

densidade de observação de 1 ponto por hectare. Os pontos foram então numerados e 
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amostrados, com trado, nas profundidades 0-20 e 80-100 cm, sendo denominadas de camadas 

A e B, respectivamente, referentes aos horizontes A e B. 

 

 
Figura 4 - Localização dos pontos de coleta de amostras de solo e de perfis 

 

2.2.1.4 Análises laboratoriais 
 

As amostras foram secas em estufa a 45 °C por 48 horas e peneiradas, sendo as 

frações menores que 2 mm utilizadas para efetuar as análises químicas e granulométrica. 

As análises químicas foram: pH em água e em solução de KCl 1 mol L-1 (1:2,5); 

cálcio, magnésio e alumínio trocáveis, extraídos com solução de KCl 1 mol L-1; Ca e Mg 

quantificados por espectrofotometria de absorção atômica, e Al trocável, por titulação com 

solução NaOH 0,025 mol L-1; K extraído com solução de HCl 0,05 mol L-1 H2SO4 0,0125 

mol L-1 (Mehlich-1) e quantificado por fotometria de chama; P disponível extraído com 

solução de HCl 0,05 mol L-1 + H2SO4 0,0125 mol L-1 (Mehlich-1) e determinado por 

colorimetria; acidez potencial (H+Al) foi extraída com solução de acetato de cálcio 0,5 mol 

L-1 a pH 7 e determinada por titulação com solução NaOH 0,025 mol L-1;C orgânico 

determinado pelo método de Walkley-Black, com oxidação por via úmida, com dicromato de 

potássio 0,1667 mol L-1, sem aquecimento e por meio de titulação com sulfato ferroso 
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amoniacal 0,1 mol L-1 (EMBRAPA, 1997). De posse dos resultados obtidos das análises 

químicas foram calculadas a soma de bases trocáveis (SB), a capacidade de troca catiônica 

total (CTC) e as saturações por bases (V%) e por alumínio (m%). 

As análises granulométricas foram realizadas de acordo com os procedimentos da 

Embrapa (1997), em que o teor da fração argila (<0,002 mm) é obtida pelo método do 

densímetro; a fração areia total por peneiramento e o silte (0,05 – 0,002 mm) é calculado por 

diferença. Para amostras oriundas dos perfis, foi realizado o fracionamento da fração areia 

através de peneiramento em cinco frações: areia muito grossa (2,0 - 1,0 mm), areia grossa 

(1,0 - 0,5 mm), areia média (0,5 - 0,25mm), areia fina (0,25 - 0,1 mm) e areia muito fina (0,1 

- 0,05 mm), conforme descrito por Camargo et al. (1986). 

 

2.2.2 FASE 2 - Obtenção dos mapas de solos pelo método convencional 
 
 Quatro pedólogos experientes colaboraram de forma independente para produzir 

mapas de solos nível detalhado (escala 1:10.000) da área de estudo. Todos seguiram as bases 

da metodologia utilizada para levantamentos de solos convencionais, conforme descrito no 

item 2.1.1. Nenhuma restrição foi imposta quanto à classificação, legenda ou unidades de 

mapeamento, sendo apenas solicitado que seguissem como padrão para a classificação o 

SiBCS. Por se tratar de um mapa de escala grande, seria necessária a classificação até o sexto 

nível categórico (série) (EMBRAPA, 1995), porém, como o SiBCS está definido somente até 

o quarto nível categórico (sub-grupo), foi solicitado a cada um dos pedólogos que 

acrescentassem somente a informação sobre a textura a cada unidade de mapeamento além do 

quarto nível categórico para facilitar as comparações entre mapas. Para a padronização das 

siglas da legenda referente às unidades de mapeamento, seguiu-se o padrão que está 

estabelecido no SiBCS até o terceiro nível categórico, sendo utilizado a partir do quarto nível 

categórico as seguintes siglas: (t) típico, (lp) léptico, (lat) latossólico, (n) nitossólico, (are) 

arênico, (ab) abrúptico, (frag) fragmentário. Para a informação da textura, adotou-se as 

seguintes siglas: (mt arg) muito argilosa, (arg) argilosa, (med) média, (ar) arenosa. 

Nesse estudo a intenção foi fornecer aos pedólogos informações as quais se tem 

acesso quando uma área será mapeada, pretendendo-se que estas fossem aproximadamente o 

equivalente ao que é comumente disponível em levantamentos reais. Sendo assim, todos os 

pedólogos tiveram acesso às mesmas informações: par estereoscópico de fotografias aéreas 

coloridas na escala 1:10.000; mapa de curvas de nível de 5 metros de eqüidistância vertical 

na escala 1:10.000; mapa pedológico semidetalhado da região na escala 1:100.000 
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(OLIVEIRA; PRADO 1989) juntamente com a descrição e caracterização das unidades de 

mapeamento (OLIVEIRA, 1999); mapa geológico da região na escala 1:100.000 

(MEZZALIRA, 1966); e mapa de limites e de talhões da área de estudo na escala 1:10.000 

para servir como referência de localização.   

 Cada pedólogo realizou o número de visitas à área de estudo que considerou 

necessário, sendo estas em período que a cultura da cana-de-açúcar acabara de ser colhida 

com queima da palha. Nestas foram feitas observações de campo relacionadas de aspectos da 

paisagem, por meio tradagens para avaliar atração magnética, textura, cor, entre outras. Os 

locais onde cada pedólogo fez suas observações foram demarcados com um aparelho GPS, 

sendo estes posteriormente plotados nos seus respectivos mapas base, para que pudessem 

utilizá-los como auxílio na delimitação das suas unidades de mapeamento. Cada qual indicou 

os locais onde desejava examinar perfis e obter resultados de análise do solo de 0-20 e 80-100 

cm de profundidade.  

 Buscou-se abrir trincheiras o mais próximo do local indicado por cada um dos 

pedólogos (Figura 3), sempre dentro dos mesmos padrões especificados por eles. Após a 

abertura das trincheiras, cada pedólogo foi levado separadamente para examinar o perfil do 

solo daqueles locais que solicitou (Figuras 1 a 4 dos anexos) para então fazer a descrição 

morfológica (Tabelas 1 a 16 dos anexos) e coletar amostras para serem envidas para análise. 

As amostras que cada um coletou passaram então por análises químicas e granulométrica 

(Tabela 17 dos anexos), seguindo a metodologia descrita anteriormente (item 2.2.1.4).   

Quanto aos resultados das análises de solo de 0-20 e 80-100 cm de profundidade (Tabela 18 

dos anexos), foram repassados aos pedólogos aqueles referentes aos pontos da grade amostral 

que se situavam mais próximos dos locais por eles indicados. Estes nunca ficaram mais 

distantes do que cinqüenta metros dos locais especificados, e geralmente mais próximos, 

sempre dentro do mesmo padrão fisiográfico e geológico. 

  De posse dos resultados analíticos dos perfis e pontos amostrais, juntamente com as 

observações e anotações geradas em campo, cada pedólogo elaborou sua legenda, definiu as 

unidades de mapeamento de acordo com sistemática que julgou adequada, de maneira a obter 

o melhor mapa de solos que ele pudesse fazer.  

 

2.2.2.1 Elaboração do mapa de solos convencional A 
 
 Para a elaboração do mapa de solos A, o pedólogo A tomou como mapa base a carta 

planialtimétrica da área plotada com seus limites e carreadores com uma fotografia aérea ao 
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fundo. Pela analise da fotografia aérea plotada no mapa base, observou-se que havia solos 

mais vermelhos, desenvolvidos provavelmente a partir de diabásio e, solos mais claros 

desenvolvidos provavelmente a partir de siltito. Assim, decidiu-se fazer uma incursão ao 

campo para verificar se os diferentes padrões de solos revelados pela fotografia aérea 

realmente ocorriam no campo. Na visita, toda a área foi percorrida, sendo confirmadas as 

variações de solos observadas na fotografia aérea, e detectadas outras mais. A partir de então, 

foram demarcados no mapa base 6 locais para examinar o perfil do solo.  

 Após a abertura das trincheiras, foi feita uma segunda incursão a campo para fazer a 

descrição morfológica completa e coleta de amostras de todos os horizontes identificados no 

exame dos perfis dos solos. Concomitantemente, foram traçados os limites preliminares das 

unidades de mapeamento que haviam sido identificadas até o momento. 

 No escritório, de posse dos resultados analíticos das amostras coletadas dos perfis, 

juntamente com as descrições morfológicas destes, indicou-se 27 locais nos quais se desejava 

consultar resultados de análises químicas e granulométrica de 0 a 20 e de 80 a 100 cm de 

profundidade. De posse desses resultados analíticos, foram feitos novos ajustes nos limites 

das unidades de mapeamento e solicitada uma terceira e última visita ao campo para realizar 

observações de campo (totalizando 11 observações), sanar dúvidas e definir os limites finais 

das unidades de mapeamento. 

 De volta ao escritório, tendo em mãos o mapa base (plotado com os pontos com 

análise de solo, locais onde foram examinados perfis, realizadas tradagens e demais 

observações), descrições morfológicas dos perfis e resultados de análises de solo, foi definida 

a classificação de cada unidade de mapeamento e os limites dos polígonos delineados para 

cada uma delas. 

 

2.2.2.2 Elaboração do mapa de solos convencional B 
 
  Para a elaboração do mapa B, o pedólogo B tomou como mapa base a carta 

planialtimétrica da área plotada com seus limites, carreadores e com uma fotografia aérea ao 

fundo e as fotografias aéreas. O primeiro passo foi tomar as fotografias aéreas, ainda em 

escritório, e observá-las sob estereoscópio. Em seguida, foram traçados sobre as fotografias 

aéreas os limites das unidades fisiográficas observadas sob visão estereoscópica. Então foi 

solicitada a primeira visita a campo para reconhecimento da área a ser mapeada. 

 Na primeira incursão a campo à medida que toda a área ia sendo percorrida, foram 

feitas observações de campo por meio de tradagens e observação da paisagem do local, sendo 
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todas estas anotadas em caderno de campo. Concomitantemente, foi elaborada uma legenda 

preliminar de unidades de mapeamento, específica para esta área, visando enquadrar as 

unidades que estavam sendo identificadas. Várias vezes foram feitas observações a respeito 

do relevo da área com auxílio do estereoscópio e das fotografias aéreas, e a própria paisagem 

local, para ajustar os limites das unidades de mapeamento. Após esta primeira visita, foram 

solicitados resultados de análises químicas e granulométrica de 0 a 20 e de 80 a 100 cm de 

profundidade de 34 locais.  

 Foi necessário um segundo dia de campo para realizar mais observações de campo e 

finalizar o delineamento dos polígonos e identificação das unidades de mapeamento. Nesta 

visita indicou-se 10 locais onde se desejava examinar o perfil do solo para então classificar as 

unidades de mapeamento. Após a abertura das trincheiras foi feita a terceira incursão ao 

campo para examinar os perfis, fazer anotações acerca das características morfológicas, e 

coletar amostras para serem enviados para análise.  

  Tendo à mão o mapa base (plotado com os pontos com análise de solo, locais onde 

foram examinados perfis, realizadas tradagens e outras observações), anotações de campo e 

resultados de análise de solo, foi estabelecida a classificação para cada uma das unidades de 

mapeamento. Para finalizar o mapa foi realizada uma quarta visita ao campo para sanar 

dúvidas, realizar as últimas observações (totalizando 26 observações) e checar os limites das 

unidades de mapeamento. 

 

2.2.2.3 Elaboração do mapa de solos convencional C 
 
 Para a elaboração do mapa C, o pedólogo C utilizou como mapa base a carta 

planialtimétrica da área plotada com seus limites e mapa de talhões. Tendo em mãos as 

informações base da área a ser mapeada, em escritório, antes da primeira incursão a campo, 

foi feito um planejamento prévio de 18 locais onde se desejava obter resultados de análise de 

0 a 20 e de 80 a 100 cm de profundidade, e de 11 locais para examinar o perfil do solo.  

 De posse do mapa base e dos resultados analíticos dos locais solicitados, foi feita a 

primeira incursão ao campo. Nesta foram realizadas observações de campo, tradagens para 

avaliação da textura, cor, atração magnética, entre outras. Conforme a área foi sendo 

percorrida foram realizadas observações de campo, e delineados os limites prévios das 

unidades de mapeamento. As observações realizadas foram anotadas no verso do mapa base.  

 Após a abertura das trincheiras, foi feita uma segunda incursão ao campo para 

examinar os perfis do solo nos locais que haviam sido planejados à priori. Foram feitas 
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anotações acerca das características morfológicas, e coletadas amostras dos horizontes para 

serem enviados para análise. 

 Em escritório, com o mapa base (plotado com os pontos com análise de solo, locais 

onde foram examinados perfis, feitas tradagens e outras observações de campo), resultados de 

análises de solo e anotações de campo, foram então definidos os limites das unidades de 

mapeamento e sua classificação. Antes da finalização do mapa foi feita uma terceira visita a 

campo, na qual foram realizadas novas observações (totalizando 23 observações) e checados 

os limites finais das unidades de mapeamento e sua classificação. 

 

2.2.2.4 Elaboração do mapa de solos convencional D 
 
 Para a elaboração do mapa de solos D, o pedólogo D juntamente com um especialista 

em cartografia de solos tomaram como mapa base a carta planialtimétrica da área plotada com 

seus limites e talhões com uma fotografia aérea ao fundo. Primeiramente de posse das 

informações base da área a ser mapeada, foi feito um planejamento prévio dos locais 

estratégicos para serem visitados e realizar tradagens e demais observações (textura, cor, entre 

outras), para a partir de então realizar a primeira incursão ao campo. 

 Durante as visitas ao campo foram realocados os locais visitados que foram planejados 

no escritório, conforme se julgou necessário. Em cada local de observação foi feita a 

avaliação da textura de campo, cor, atração magnética, presença ou não de pedregosidade e 

demais avaliações possíveis mediante tradagens, sendo todas estas observações anotadas em 

caderno de campo. Foram necessários quatro dias de campo para percorrer a área 

identificando as unidades de mapeamento e realizando estes procedimentos em 35 locais. Em 

seguida, foram solicitados resultados analíticos de 0 a 20 e de 80 a 100 cm de profundidade de 

28 locais e indicados 4 locais para examinar o perfil do solo.  No exame do perfil do solo 

foram anotadas as características morfológicas e coletadas amostras dos horizontes para serem 

enviadas para análise.   

 Tendo em mãos os resultados das análises de solo e as anotações de campo, o 

especialista em cartografia de solos definiu os limites das unidades de mapeamento e sua 

classificação. Como auxílio foram utilizados os estereopares de fotografias aéreas e um MDE 

da área gerado a partir da carta planialtimétrica fornecida. Para finalizar o trabalho, foi 

solicitada uma quinta incursão ao campo, para sanar as dúvidas e então finalizar o mapa. 

 

 



 44 

2.2.3 FASE 3 - Obtenção do mapa digital de solos 
 

Segundo McKenzie e Ryan (1999), dada a complexidade natural dos solos e de suas 

propriedades, o desenvolvimento de modelos quantitativos, mecanísticos e matemáticos para 

predição espacial é uma tarefa quase impossível na rotina dos levantamentos de solos 

tradicionais. No nível de conhecimento e tecnologia atuais, o desenvolvimento de um sistema 

especialista híbrido, semi-automatizado e semi-subjetivo que integre o conhecimento 

empírico do pedólogo sobre solos às ferramentas de SIG é uma solução possível. Assim 

sendo, uma possibilidade é a integração de métodos convencionais aos métodos quantitativos, 

como a utilização de polígonos mapeados para estratificação antes ou durante as análises 

espaciais (VOLTZ; WEBSTER, 1990). Assim, a proposta deste estudo foi a elaboração de um 

mapa de solos digital associando conhecimentos de um pedólogo com métodos estatísticos.  

Dessa forma, a área de estudo foi primeiramente compartimentada com auxílio da 

análise de grupamentos Fuzzy K-médias e, posteriormente os grupos oriundos dessa 

compartimentação foram classificados seguindo a metodologia tradicional, definindo a 

classificação das unidades de mapeamento. Buscou-se com essa metodologia uma preparação 

prévia para a ida ao campo, por meio de uma classificação não supervisionada da área de 

estudo, visando reduzir o tempo e recursos gastos no mapeamento.   

 

2.2.3.1 Dados utilizados na elaboração do mapa digital de solos 
 
 Para a elaboração do mapa de grupos, foram utilizadas informações espectrais de uma 

imagem de satélite e atributos de terreno derivados de um MDE. Da imagem de satélite foram 

utilizadas as informações das bandas do sensor TM do satélite Landsat-5, sendo elas (em nm): 

TM 1 (azul, 450-520), TM 2 (verde, 520-600), TM 3 (vermelho, 630-690), TM 4 

(infravermelho próximo, 760-900), TM 5 (infravermelho médio, 1150-1750) e TM 7 

(infravermelho médio, 2080-2350). Esta imagem tem data de passagem em 27 de agosto de 

1997 e ponto órbita 220/076, sendo que neste período o solo de toda a área não possuía 

vegetação na superfície, uma vez que esta havia sido totalmente preparada através de aração e 

gradagem para o plantio de cana-de-açúcar (Figura 5). 
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Figura 5 - A)Visão geral da área de estudo com solo desnudo, B)Imagem de satélite da área 

de estudo com solo desnudo (composição colorida 5/4/3 em R/G/B) 
Adaptado de Nanni (2000) 
 
 Para a conversão dos níveis de cinza das bandas da imagem para reflectância e para 

eliminar o efeito da atmosfera, utilizou-se o programa 5S (Simulação do Sinal do Satélite 

dentro do Spectro Solar) desenvolvido pelo laboratório de ótica atmosférica de Lille – França 

(TANRÉ; HOLBEN; KAUFMAN, 1992) e detalhadamente descrito por Zullo Junior (1994). 

Tais procedimentos foram realizados no estudo de Genú (2006). 

Quanto aos atributos de terreno utilizados, estes foram calculados a partir de um MDE. 

Para gerar o MDE, as cartas planialtimétricas da área foram inseridas no SIG ArcMap 9.2 

(ESRI, 2006), e feita a conversão das curvas de nível, hidrografia e cotas para o formato 

vetor. Utilizando a função TOPO to RASTER, os dados acima descritos foram utilizados para 

criação de um MDE com pixel de 10 x 10 metros (Figura 6). Tal função corresponde a um 

método de interpolação desenvolvido para criação de MDE, o qual se baseia no programa 

ANUDEM (HUTCHINSON, 1993). 
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Figura 6 - MDE da área de estudo sobreposto por fotografia aérea 
 

 Para a obtenção dos atributos de terreno, o MDE da área de estudo foi inserido no 

programa SAGA 2.0.5 (BOCK et al., 2008), o qual calculou os seguintes atributos do terreno 

da área de estudo: elevação, declividade (HORN, 1981), poder de fluxo d’água (PFA) (Stream 

Power) (MOORE et al., 1993), fator LS (Fator Topográfico) (FELDWISCH, 1995), plano de 

curvatura (ZEVENBERG; THOME, 1987) e perfil de curvatura (WOOD, 1996). Ao final do 

cálculo o programa fornece arquivos raster, sendo estes referentes aos atributos calculados, 

nos quais cada pixel de 10 x 10 metros detém um valor específico referente ao atributo.       

 A declividade tem sido considerada um dos mais importantes atributos topográficos 

que controlam os processos pedogenéticos, pois afeta diretamente a velocidade do fluxo 

superficial e subsuperficial de água, logo influencia o teor de água no solo, o potencial dos 

processos erosivos e deposicionais, além de muitos outros processos importantes 

(GALLANT; WILSON, 2000). 

 O poder de fluxo d’água (PFA) e o fator LS, são parâmetros relacionados a processos 

de erosão, sendo o PFA correspondente a um índice indicativo da capacidade do fluxo de 

água gerar um processo de erosão (MOORE et al., 1993). O fator LS busca indicar capacidade 

de transporte de partículas e a força erosional em determinado ponto da paisagem, baseando-

se em parâmetros secundários obtidos da declividade (FELDWISCH, 1995).  

 A forma da curvatura de uma encosta pode influenciar grandemente a distribuição 

lateral dos processos pedológicos, hidrológicos e geomórficos e, por conseguinte, os solos que 

resultam das interações entre estes processos (PENNOCK; ZEBARTH; DE JONG, 1987). A 

influência sobre as propriedades dos solos tem sido relacionada, principalmente, ao controle 



 47

que as formas côncava e convexa exercem sobre a distribuição de água e materiais solúveis 

das partes mais elevadas da paisagem para as mais baixas. As duas curvaturas mais 

comumente computadas são: plano de curvatura (taxa de variação do aspecto ao longo da 

curva de nível) e perfil de curvatura (taxa de variação da declividade ao longo da linha de 

fluxo). O perfil de curvatura se refere à forma da vertente, analisada em perfil, podendo ser 

convexa, côncava ou retilínea. Assim sendo, o perfil de curvatura tem importância na 

aceleração ou desaceleração do fluxo de água em uma encosta, tendo influência direta nos 

processos relacionados ao transporte e deposição de sedimentos. O plano de curvatura pode 

ser convergente, divergente ou reto e tem influência na acumulação da umidade e do fluxo da 

água superficial e sub-superficial do terreno. Caracterizam-se como terrenos convergentes 

aqueles que as direções de maior declividade, em diferentes pontos do terreno, tendem a se 

encontrar; os terrenos em que as direções de maior declividade, em diferentes pontos, tendem 

a se separar, são considerados divergentes. Sendo assim, o plano de curvatura mede a 

propensão de a água convergir ou divergir à medida que atravessa o terreno (GALLANT; 

WILSON, 2000). Segundo Pennock; Zebarth e De Jong (1987) a configuração da encosta de 

acordo com o plano e perfil de curvatura pode ser usada para identificar áreas de diferentes 

regimes de umidade, permitindo uma avaliação mais acurada da distribuição dos solos na 

paisagem, já que o movimento e a distribuição de água na encosta são as principais razões 

para diferenças nos solos de uma paisagem (HALL, 1983). 

 

2.2.3.2 Tratamento dos dados 
 
 Como cada uma das variáveis refere-se a informações diferentes uma das outras, logo 

suas escalas de valores e unidades de medidas também são diferentes. Por exemplo, a variável 

elevação não tem pixels negativos e representa a medida em metros, ao passo que a variável 

perfil de curvatura tem valores negativos e representa o quão côncavo ou convexo é o terreno. 

Sendo assim, a fim de trazê-las para uma mesma ordem de grandeza, todas as variáveis foram 

padronizadas por meio de uma normalização conforme a equação: 

 

σ

µ)( −
=

Vo
Vp  

  

onde Vp é a variável padronizada, Vo a variável original, µ a média da variável e σ o desvio-

padrão da variável. Desta maneira, todas as variáveis passaram a ter médias 0 (zero) e desvio 
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padrão igual a 1 (um). Para tanto, foi utilizada, em ambiente ArcGis 9.2, a extensão Spatial 

Analyst e a ferramenta Raster Calculator.  

 As variáveis utilizadas para o MDS perfazem um volume de informação muito grande, 

uma vez que há um valor para cada atributo e informação de reflectância para cada pixel de 

10 x 10 m. Sendo assim, foi necessário transformar os dados de cada pixel em um grupo de 

valores independentes, utilizando a Análise por Componentes Principais (ACP) (WOLD, 

1982). A compressão de informações para classificação numérica dos pontos amostrais seguiu 

metodologia de Campbell; Mulcahy e McArthur (1970). Segundo Crósta (1992), a técnica de 

ACP tem como princípio determinar a variabilidade dos dados, verificar quais as relações de 

covariância que existem dentro de um conjunto de variáveis originais e reagrupar os dados 

originais de entrada em um conjunto novo e menor por meio de transformações que geram 

novas variáveis. O objetivo principal foi sumarizar o conteúdo dos dados originais, 

eliminando as informações redundantes que neles houvesse. Esta técnica executa uma longa 

série de operações matriciais, as quais podem ser observadas em detalhes em Wold (1982). 

  

2.2.3.3 Compartimentação da área com auxílio da análise de grupamentos Fuzzy K-
médias e definição das unidades de mapeamento 
 
 Nesse passo objetiva-se fazer uma classificação não supervisionada da área de estudos 

utilizando uma técnica de agrupamento que identifique grupos semelhantes de acordo com os 

componentes principais dos atributos de terreno e das informações espectrais da superfície do 

solo. Um método de agrupamento que busca, não somente identificar objetos semelhantes, 

mas também fornecer informações sobre como cada objeto classificado interage com os 

diversos grupos (clusters) existentes é o Fuzzy K-médias (BEZDEK et al., 1984). Nesta 

técnica, os objetos são reconhecidos como pertencentes em maior ou menor grau, a todos os 

clusters. 

 O valor que indica a relação entre um objeto (i) e o cluster (k) é conhecido como grau 

de pertinência (µki). Cada elemento da matriz de dados estudada é definido por xij, o número 

de cluster denominado K, e os centróides de cada cluster, Bkj. 

 O algoritmo inicia com um número pré-selecionado de clusters. Além disso, uma 

divisão inicial dos objetos é determinada (eq. 1), de forma que não haja agrupamento sem 

objetos e que os graus de pertinência para o objeto (i) em relação aos clusters, sejam: 

 

µ1i + µ2i + 
...
 + µKi = 1   (1) 
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 O algoritmo procede calculando o centro de cada cluster (eq. 2): 

  

mM
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11 ∑∑ ==
⋅= µµ    (2) 

 

onde m, 1 < m < ∞, corresponde a um coeficiente, o qual pondera quanto o grau de 

pertinência influencia na métrica de distância empregada. 

 Em seguida, nova divisão dos clusters é definida, de acordo com os novos graus de 

pertinência (eq. 3): 
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 Desta nova divisão, novos centros dos clusters são calculados, aplicando a eq. (2), e o 

processo se repete até que o número de interações, pré-estabelecidos ao programa, seja 

atingido ou que a variação do valor total do grau de pertinência não consiga ser reduzido. 

 Esta técnica foi repetida diversas vezes dividindo-se os dados de 3 a 15 grupos. Em 

seguida, para se estabelecer o melhor número de grupos, aplicou-se o índice de desempenho 

(ID) dos agrupamentos (XIE; BENI, 1991), o qual permite a otimização da classificação e 

conseqüentemente elimina a necessidade de tomada de decisão quanto ao número de classes a 

serem geradas pelo agrupamento. Para o processamento da técnica Fuzzy foi utilizado o 

pacote estatístico e1071 (DIMITRIADOU et al., 2008), implementado no programa R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008). Já o cálculo do ID foi realizado no pacote estatístico 

Tiger (REUSSER, 2009). A divisão com menor valor de ID foi considerada a melhor. 

 Nesta fase, considerou-se que cada grupo gerado pela técnica pertence a determinado 

solo. Seguindo os Procedimentos Normativos de Levantamentos Pedológicos (EMBRAPA, 

1995), para definir a classificação de cada grupo como unidade de mapeamento, foi feita uma 

incursão ao campo para examinar perfis de solos e realizar observações de campo. Sabendo-se 

da grande complexidade de solos na área de estudo, cada delineamento de cada grupo foi 

visitado individualmente. Com base nessas informações, os grupos foram então classificados 

de acordo com o SiBCS (EMBRAPA, 2006), gerando então as unidades de mapeamento e a 

legenda do mapa digital de solos. 
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2.2.3.4 Elaboração de mapa ilustrativo dos solos que ocorrem na área de estudo  
  
 Após a elaboração de todos os mapas, adicionalmente foi elaborado um mapa de solos 

nível ultradetalhado da área utilizando todas as informações disponíveis da área de estudo: 

resultados de análise de solo referentes pontos da grade amostral, informações referentes aos 

perfis (resultados de análise e descrições morfológicas) e, as observações de campo realizadas 

pelos pedólogos. Tal mapa tem por objetivo ilustrar a distribuição dos principais solos que 

ocorrem na área de estudo, evidenciando assim a complexidade desta. 

 

2.2.4 FASE 4 - Comparação dos mapas por correspondência espacial 
 
 Para avaliar os mapas de solos produzidos pelos diferentes pedólogos e o mapa gerado 

por meio da técnica de mapeamento digital, foi utilizada correspondência espacial. Esta avalia 

a coincidência na disposição dos elementos pertencentes a dois mapas, sendo obtida pela 

sobreposição destes dois a dois, gerando uma matriz de confusão ou matriz de erros (STORY; 

CONGALTON, 1986) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Exemplo da disposição dos dados em uma matriz de erros 
Mapa Mapa A  

B Solo A Solo B Solo C Totais 

Solo A AA AB AC  

Solo B BA BB BC  

Solo C CA CB CC  

Totais     

  

  Para a obtenção da matriz de erros os mapas foram cruzados dois a dois através da 

ferramenta Tabulate Area, da extensão Spatial Analyst do programa ArcGis 9.2. Devido à 

grande complexidade de solos da área de estudo, as unidades do tipo grupo indiferenciado 

foram consideradas como correspondentes quando, pelo menos, um dos membros que a 

compõe corresponde à unidade ou a um membro de uma unidade do tipo grupo indiferenciado 

pertencente ao outro mapa. 
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 Para avaliação da correspondência espacial entre os mapas, foi gerada um matriz de 

erros para cada comparação de mapas e para cada nível categórico do SiBCS, até o 4º nível e 

além deste acrescida a informação de textura. Assim, foram utilizados os seguintes níveis de 

concordância: 

 NÃO CORRESPONDENTE: utilizado quando não há correspondência entre as 

unidades de mapeamento quanto às classes de solos. 

 CORRESPONDENTE ATÉ 1º NÍVEL CATEGÓRICO: utilizado quando há 

correspondência espacial pelo menos no primeiro nível categórico do SiBCS quanto às classes 

de solos. 

 CORRESPONDENTE ATÉ 2º NÍVEL CATEGÓRICO: utilizando quando há 

correspondência espacial pelo menos até o 2º nível categórico do SiBCS quanto às classes de 

solos. 

 CORRESPONDENTE ATÉ 3º NÍVEL CATEGÓRICO: utilizando quando há 

correspondência espacial pelo menos até o 3º nível categórico do SiBCS quanto às classes de 

solos. 

 CORRESPONDENTE ATÉ 4º NÍVEL CATEGÓRICO: utilizando quando há 

correspondência espacial pelo menos até o 4º nível categórico do SiBCS quanto às classes de 

solos. 

 CORRESPONDENTE ATÉ 4º NÍVEL CATEGÓRICO + TEXTURA: utilizando 

quando há correspondência espacial até o 4º nível categórico do SiBCS quanto às classes de 

solos e também com relação à informação de textura. 

 Para melhor visualizar as matrizes de erros, foram gerados novos mapas pelo 

cruzamento dos dois mapas por meio da ferramenta Intersect da extensão Analysis Tools do 

programa ArcGis 9.2. Cada novo polígono gerado por cruzamento recebeu a identificação 

sobre até qual nível categórico a concordância se deu ou se esta foi nula (sem concordância). 

Nos mapas quando pelo menos um dos membros de unidades de mapeamento do tipo grupo 

indiferenciado de um mapa corresponde à unidade ou a um membro de uma unidade tipo 

grupo indiferenciado do outro mapa, foi adicionado ao nível de concordância o termo "com 

associação". Seguindo esta metodologia foram feitas as sobreposições dos mapas, 

primeiramente entre os mapas convencionais e posteriormente entre estes e o mapa digital. 

  

 

 

 



 52 

2.3 Resultados e Discussão 
 

2.3.1 Descrição dos principais subgrupos de solos e das respectivas unidades de 
mapeamento que ocorrem na área. 
 
 Há uma grande variação de solos na área de estudo, evidenciada pela grande 

quantidade de unidades de mapeamento presentes nos mapas gerados pelos diferentes 

pedólogos, além da representação dos solos em unidades de mapeamento combinadas do tipo 

grupo indiferenciado em todos eles, apesar de se tratar de levantamento do tipo detalhado 

(escala 1:10.000). De acordo com Demattê; Moniz e Pessoti (1977), esta grande variação de 

solos na região de Piracicaba deve-se à heterogeneidade de materiais de origem, a qual 

também é verificada na área de estudo, conforme descrição desta (item 2.2.1.1). 

 A Figura 7 ilustra a distribuição espacial das principais unidades de mapeamento, 

sendo posteriormente descritos os principais subgrupos de solos, seguido dos principais 

atributos das unidades de mapeamento que ocorrem na área de estudo. 

 

 
Figura 7 - Solos da área de estudo 
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Solos desenvolvidos a partir de diabásio 
 
 As unidades descritas a seguir se originaram a partir de um "sill" de diabásio formado 

pela intrusão de magma básico em meio a um siltito da formação Itararé (NANNI, 2000). 

  

NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico latossólico textura muito argilosa (NVeflat mt 
arg) 
 
 Segundo o SiBCS, sob esta denominação estão compreendidos solos com 350 g.kg-1 

ou mais de argila, inclusive no horizonte A, constituídos por material mineral que apresentam 

horizonte B nítico abaixo do horizonte A, com argila de atividade baixa na maior parte do 

horizonte B dentro de 150 cm da superfície do solo; cor com matiz 2.5 YR ou mais vermelho 

na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (exclusive BA); saturação por bases alta 

(V ≥ 50 %), teores de Fe2O3 (pelo H2SO4) de 150 a 360 g.kg-1 na maior parte dos primeiros 

100cm do horizonte B (inclusive BA) e com horizonte B latossólico abaixo do horizonte B 

nítico, dentro de 150cm da superfície do solo (EMBRAPA, 2006). 

 A unidade de mapeamento a qual recebeu como nome essa classe ocupa posição de 

topo na paisagem, sendo o relevo local plano de topo (cota 565 m) possibilitou a formação de 

solos profundos a muito profundos (mais de 200 cm de espessura) e bem drenados. Esta 

unidade é representada pelo perfil P4 (Figura 1C dos anexos) estando sua descrição 

morfológica na Tabela 4 dos anexos e os resultados analíticos na Tabela 17 dos anexos. 

 Apresenta horizonte A moderado sobre horizonte B nítico e abaixo deste, horizonte B 

latossólico, todos de textura argilosa a muito argilosa, com reduzido gradiente textural entre 

os horizontes A e B. A coloração é vermelha (matiz 2.5 YR ou 10 R), com pouca variação ao 

longo do perfil, sendo as transições entre horizontes graduais e difusas. Para o horizonte A, a 

relação valor/croma mais comum é 3/4, enquanto que para os horizontes subsuperficiais esta 

ficou em torno de 3/6, devido ao seu menor teor de matéria orgânica. 

 Em relação à estrutura do horizonte A, não foi possível sua avaliação no estado 

original, uma vez que toda a área é cultivada com cana-de-açúcar. Devido ao fato de que esta 

cultura emprega grande quantidade de máquinas na realização da colheita e tratos culturais, 

fica evidente neste horizonte forte compactação pela estrutura "maciça não porosa" que se 

desfaz em blocos angulares, de grau forte, tamanho médio, extremamente duro quando seco, 

muito firme quando úmido e presença de "falsa cerosidade" ocasionada pela compressão da 

superfície de um agregado contra a do outro. 
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 O horizonte diagnóstico, B nítico, possui estrutura em blocos angulares de tamanho 

médio a grande, grau forte, consistência dura quando seco, firme quando úmido, muito 

plástico e muito pegajoso quando molhado, possuindo cerosidade forte e abundante. Sob o 

horizonte B nítico (abaixo de 110 cm) ocorre horizonte B latossólico, com estrutura em blocos 

subangulares de tamanho grande, grau fraco, consistência macia quando seco, muito friável 

quando úmido, muito plástico e muito pegajoso quando molhado e com presença de 

cerosidade moderada e pouca. 

 Quanto às características químicas, são solos férteis, apresentam saturação por bases 

média superior a 72 % no horizonte B (caráter eutrófico), com predomínio do íon cálcio na 

CTC. 

 

NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico latossólico textura muito argilosa (NVeflat mt 

arg) + NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico latossólico textura muito argilosa 

(NVdflat mt arg) 

 
  A unidade que recebeu como nome estes dois subgrupos constitui um grupo 

indiferenciado de solos, o qual não pode ser separado em dois delineamentos por ocorrerem 

em uma mesma posição na paisagem. São bastante semelhantes quanto às características 

morfológicas dos da unidade anterior, diferindo desta por apresentar parte dos seus pedons 

com caráter eutrófico e uma menor parte, porém significativa, com caráter distrófico.  Esta 

ocorre também em posição de topo, porém em uma cota mais baixa do que a unidade anterior 

(cota 510 m). 

  

NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico textura muito argilosa (NVeft mt arg) 
 
 De acordo com o SiBCS sob esta denominação estão compreendidos solos com 350 

g.kg-1 ou mais de argila, inclusive no horizonte A, constituídos por material mineral que 

apresentam horizonte B nítico abaixo do horizonte A, com argila de atividade baixa na maior 

parte do horizonte B dentro de 150 cm da superfície do solo; cor com matiz 2.5 YR ou mais 

vermelho na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (exclusive BA); saturação por 

bases alta (V ≥ 50 %), teores de Fe2O3 (pelo H2SO4) de 150 a 360 g.kg-1 na maior parte dos 

primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) (EMBRAPA, 2006).  

 A unidade de mapeamento a qual recebeu o nome dessa classe apresenta solos que 

ocorrem em posição de terço médio e inferior de encosta, em situação de maior declividade 

do que a unidade anterior. Possui horizonte A moderado sobre horizonte B nítico, ambos de 
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textura argilosa a muito argilosa, com pequeno gradiente textural. Em alguns delineamentos, 

podem ser observada a ocorrência de gradiente textural próximo a 1,5 ou até mesmo superior, 

muito provavelmente em virtude do coluvionamento de material mais arenoso da parte 

superior da encosta. Nesses locais o solo poderia receber a classificação de ARGISSOLO 

VERMELHO Eutroférrico típico, porém não representaria a totalidade do delineamento onde 

na verdade dominam os Nitossolos. Esta unidade é representada pelo perfil P8 (Figura 2D dos 

anexos) estando sua descrição morfológica na Tabela 8 dos anexos e os resultados analíticos 

na Tabela 17 dos anexos. 

  Quanto às características morfológicas e químicas são semelhantes às da unidade 

anterior, diferindo daquela por não apresentar horizonte B latossólico abaixo do horizonte B 

nítico. Também em alguns delineamentos podem ocorrer locais onde a saturação por bases é 

inferior a 50 %, porém próximo a este valor, não sendo suficiente para caracterizar uma nova 

unidade. 

   

CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Férrico típico textura muito argilosa (MTft mt arg) 
 
 Recebem esta designação, segundo o SiBCS, solos constituídos por material mineral, 

que apresentam horizonte A chernozêmico seguido por horizonte B incipiente ou B textural, 

ou outro horizonte com caráter argilúvico,  com argila de atividade alta (≥ 27 cmolc.kg-1) e 

saturação por bases alta, teor de Fe2O3 ≥ 180 g.kg-1 (pelo H2SO4) na maior parte dos primeiros 

100 cm do horizonte B (inclusive BA) (EMBRAPA, 2006). 

 A unidade de mapeamento a qual recebeu o nome dessa classe constitui-se de solos 

que ocorrem em posição de terço médio de encosta com de grande declividade (acima de 

20%). Apresenta horizonte A chernozêmico sobre horizonte B textural ou B incipiente, ambos 

de textura argilosa a muito argilosa, com argila de atividade alta, e com transição clara a 

gradual entre horizontes. Esta unidade é representada pelo perfil P3 (Figura 1C dos anexos) 

estando sua descrição morfológica na Tabela 3 dos anexos e os resultados analíticos na Tabela 

17 dos anexos. 

 Devido à expressiva ação dos processos erosivos nestas condições de grande 

declividade, os solos desta unidade não são muito profundos, perfazendo no máximo de 80 

cm a 100 cm de profundidade a soma das espessuras dos horizontes A e B, sendo 

moderadamente drenados. Esta unidade ocorre associada a afloramentos rochosos de diabásio, 

sendo comum encontrar fragmentos de diabásio na superfície do solo. 
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 O horizonte A chernozêmico é bastante escuro, com relação valor/croma igual ou 

inferior a 3/3, devido à expressiva quantidade de matéria orgânica, que atinge valores na 

ordem de 14 a 38 g.kg-1; a cor varia entre os matizes 2.5 YR e 5 YR. Devido ao cultivo de 

cana-de-açúcar, a estrutura deste horizonte não pode ser observada no seu estado natural, 

estando fortemente compactada, sendo do tipo "maciça não porosa" que se desfaz em blocos 

angulares, extremamente duro quando seco, firme quando úmido, com "falsa cerosidade" 

causada pela compressão entre os agregados causada pelo tráfego de máquinas. 

 Abaixo do horizonte A chernozêmico ocorre horizonte B textural ou até mesmo 

horizonte B incipiente, de pequena espessura (entre 40 a 60 cm), cor bruno-avermelhada ou 

mesmo amarelada, principalmente próximo ao horizonte BC. O horizonte B textural apresenta 

cor que varia entre o matiz 2.5 YR e 10 R, com estrutura prismática que se desfaz em blocos 

subangulares de grau forte, tamanho grande, duro quando seco, friável quando úmido, muito 

plástico e muito pegajoso quando molhado e com cerosidade forte e abundante. 

 Quimicamente, são solos com elevados valores de saturação por bases, com valores 

superiores a 80 %. Também possuem elevados valores de CTC, em torno de 20 cmolc.kg-1, 

com argila de atividade alta, denotando a presença de minerais de argila do tipo 2:1. 

 

CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutroférrico típico textura argilosa (CXveft arg) 
 
 Este subgrupo compreende solos constituídos por material mineral com horizonte B 

incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico com 40 cm ou 

mais de espessura, ou horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila de 

atividade alta ou saturação por bases alta. Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte 

vértico, se presentes não satisfazem os requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, 

respectivamente. Possuem argila de atividade alta (≥ 27 cmolc.kg-1), saturação por bases alta 

(V ≥ 50 %) e teor de Fe2O3 (pelo H2SO4) de 180 a 360 g.kg-1 na maior parte dos primeiros 

100 cm do horizonte B (inclusive BA)  (EMBRAPA, 2006). 

 A unidade de mapeamento à qual recebeu o nome desta classe constitui-se de solos 

argilosos, porém com grande contribuição de silte, elevado teor de óxidos de ferro e de bases 

trocáveis; ocorrendo em condições de relevo ondulado e declivoso. Associado a esta condição 

de relevo, sua pequena espessura os condiciona elevada suscetibilidade à erosão, fazendo com 

que este solo passe por um constante processo de rejuvenescimento. Isto fica evidente pela 

presença fragmentos de diabásio na sua superfície, além da elevada atividade de argila em 
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subsuperfície. Ocorrem associados a afloramentos rochosos e a Neossolos Litólicos, bem 

como a solos mais desenvolvidos, como os Nitossolos. 

 Os solos possuem textura argilosa nos horizontes A e B, sendo a transição entre estes é 

gradual a difusa. Bem como para as unidades anteriores, a estrutura do horizonte A não pode 

ser observada em seu estado natural, pois foi compactada pelo uso agrícola. O horizonte B 

possui pequena espessura (20 a 30cm), cor bruno-avermelhada, variando entre os matrizes 10 

R e 2.5 YR, textura argilosa com presença de fragmentos intemperizados de diabásio, 

estrutura do tipo blocos subangulares, de grau forte, tamanho grande a médio, muito duro 

quando seco, firme quando úmido, muito plástico e muito pegajoso quando molhado, e com 

cerosidade moderada e comum. Apesar de possuir características morfológicas semelhantes 

ao horizonte B nítico, este horizonte é caracterizado como horizonte B incipiente devido ao 

fato de possuir argila de atividade alta, além apresentar fragmentos de basalto semi-

intemperizado em meio aos agregados estruturais, revelando um estágio de desenvolvimento 

intermediário. 

 Quimicamente são solos férteis (eutróficos) e de elevada CTC, uma vez que a 

intemperização dos minerais constituintes do material de origem possibilitou a 

disponibilização de grande quantidade de nutrientes. 

 

NEOSSOLO LITÓLICO Eutroférrico típico textura argilosa (RLeft arg) 
 
 São solos pouco evoluídos constituídos por material mineral, ou por material orgânico 

com menos de 20 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B 

diagnóstico, sendo o horizonte A ou hístico assentado diretamente sobre a rocha ou sobre um 

horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% (por volume) ou mais de sua massa constituída 

por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2 mm (cascalhos, calhaus e matacões), que 

apresentam um contato lítico típico ou fragmentário dentro de 50 cm da superfície do solo. 

Admite um horizonte B em início de formação, cuja espessura não satisfaz a qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico; além de possuir saturação por bases alta (V ≥ 50 %) (EMBRAPA, 

2006). 

 A unidade de mapeamento à qual recebeu como nome esta classe corre associada aos 

solos da unidade anterior, e também a afloramentos de diabásio. Diferenciam-se da anterior 

pela ausência de horizonte B incipiente, o que associado às condições de ocorrência sob 

topografia acidentada, e relevo ondulado ou mais declivoso, os torna muito susceptíveis à 

erosão. Isto os predispõe a um contínuo processo de rejuvenescimento devido à ação dos 
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processos erosivos ser bastante pronunciada sob tais condições, o que explica o fato de 

apresentam argila de atividade alta, elevados valores de CTC e V, além da presença de 

razoável quantidade de silte. 

 Como tratam-se de solos em estágio de desenvolvimento bastante incipiente, suas 

características restringem-se às do horizonte A. Assim sendo, possuem textura argilosa com 

razoável contribuição da fração silte, evidenciando um estágio incipiente de intemperização. 

Além disso, por ser originado a partir de diabásio, possui elevado teor de bases trocáveis 

(eutróficos) e de Fe2O3 (superior a 180 g.kg-1 mesmo em superfície). Devido ao fato de serem 

utilizados para agricultura, a estrutura deste horizonte não pode ser descrita em seu estado 

original, estando fortemente compactada. 

 

Solos desenvolvidos na região de transição do diabásio para siltito 
 
 Os principais subgrupos de solos e os principais atributos das unidades de 

mapeamento que levam sua denominação que serão descritos a seguir foram desenvolvidos 

em regiões de interface do diabásio (rocha ígnea) alojado em rochas encaixantes 

sedimentares, no caso siltito da formação Itararé (IPT, 1981). Segundo Vidal-Torrado4, as 

elevadas temperaturas do halo térmico causado pela intrusão ígnea no siltito podem ter 

ocasionado certa metamorfização de contato neste, tornando-o mais resistente à ação dos 

processos de intemperismo, o que levou a originar solos diferenciados (comunicação pessoal). 

 

NITOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura argilosa (NXdt arg) 
 
 Segundo o SiBCS, sob esta denominação estão compreendidos solos com 350 g.kg-1 

ou mais de argila, inclusive no horizonte A, constituídos por material mineral que apresentam 

horizonte B nítico abaixo do horizonte A, com argila de atividade baixa na maior parte do 

horizonte B dentro de 150 cm da superfície do solo; cor entre os matizes 2.5 YR e 4 YR na 

maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B (exclusive BA), saturação por bases baixa (V 

< 50 %) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) (EMBRAPA, 

2006). 

 A unidade de mapeamento à qual recebeu como nome esta classe localiza-se na região 

de transição entre o "sill" de diabásio e o siltito da formação Itararé, tendo pequena área de 

ocorrência. Durante sua formação pode ter ocorrido o coluvionamento de material 

proveniente dos solos derivados de diabásio à montante pela ação dos processos erosivos, 

                                                
4 VIDAL-TORRADO, P. Escola superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP. 
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misturando-o ao material proveniente do siltito. Algumas evidências para esta mistura de 

materiais seriam seus teores elevados de silte (em torno de 200 g.kg-1), caráter distrófico, cor 

vermelho-amarelada (matiz 5 YR), além da presença fragmentos de siltito intemperizado na 

base das trincheiras aberta para exame dos perfis P5 e P6 (Figura 2A e 2B dos anexos, 

respectivamente). Tais perfis representam esta unidade de mapeamento, sendo que as 

descrições morfológicas destes encontram-se nas Tabelas 5 e 6 dos anexos, respectivamente, e 

os resultados analíticos na Tabela 17 dos anexos. 

 Os solos desta unidade ocorrem associados a solos que apresentam certo gradiente 

textural do horizonte B em relação ao A, sendo que em determinadas situações pode atender o 

requisito para serem enquadrados como ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico 

típico. Possuem horizonte A moderado sobre horizonte B nítico e abaixo deste, horizonte C, 

todos com textura argilosa e com certo gradiente textural entre os horizontes A e B, estando 

próximo do limite para caracterizar a classe dos Argissolos. As transições entre horizontes são 

planas e de graduais a claras. O horizonte A apresenta coloração bruno-avermelhada, com 

matiz 5 YR e relação valor/croma 4/3. Assim como os solos derivados do diabásio, que 

também possuem horizonte A de textura argilosa, sendo que sua estrutura não pode ser 

observada em condição natural por estar compactada. Possui estrutura em blocos angulares, 

de grau forte, tamanho médio, duro quando seco, firme quando úmido. O horizonte B 

apresenta coloração bruno-avermelhada a vermelho-amarelada, com predomínio do matiz 5 

YR e relação valor/croma entre 5/4 e 5/6. Possui estrutura em blocos subangulares de 

tamanho médio, grau forte, consistência dura quando seco, firme quando úmido, muito 

plástico e pegajoso quando molhado e presença de cerosidade comum e moderada. 

 Quimicamente estes solos são mais pobres em cátions trocáveis do que aqueles 

desenvolvidos a partir do diabásio, sendo distróficos quanto à saturação por bases, podendo, 

no entanto, haver locais de ocorrência de caráter eutrófico, principalmente mais próximo aos 

solos desenvolvidos a partir de diabásio. A atividade de argila é baixa, denotando uma 

assembléia mineralógica composta minerais de argila do tipo 1:1 e óxidos. 

 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico abrúptico textura média/argilosa 
(PVAdab med/arg) 
 
 Compreende solos constituídos por material mineral que apresentam horizonte B 

textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de 

atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do 

horizonte B; cor entre os matizes 2.5 YR e 7.5 YR; caráter distrófico (V < 50 %) na maior 
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parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) e com mudança textural abrupta 

(EMBRAPA, 2006). 

 A unidade de mapeamento à qual foi dado como nome essa classe ocorre em posição 

de terço inferior de encosta. Possui horizonte A moderado sobre o horizonte B textural, o qual 

se estende até cerca de 70 cm de profundidade, sendo que abaixo deste inicia-se horizonte BC 

e posteriormente Cr, caracterizando solos não muito profundos. A transição entre os 

horizontes A e B é bastante contrastante, sendo plana e abrupta. 

 O horizonte A possui cor amarelo acinzentada, com matiz 10 YR e relação 

valor/croma variando de 5/4 a 4/4, textura média com grande participação de silte (em torno 

de 200 g.kg-1). O horizonte B textural possui cor com matiz 5 YR na maior parte das vezes, 

podendo ocorrer variações mais amareladas, principalmente em locais que o horizonte B é 

menos espesso. Esse horizonte possui textura argilosa, sendo que a transição entre este e o 

horizontes A é abrupta. Possui estrutura prismática que se desfaz em blocos angulares de grau 

forte e tamanho médio, sendo muito duro quando seco, friável quando úmido e muito plástico 

e muito pegajoso quando molhado, com presença de cerosidade forte e abundante nas faces 

dos agregados. 

 Quimicamente, são solos distróficos em sua maioria, entretanto podem ocorrer solos 

eutróficos nas proximidades dos solos desenvolvidos a partir do diabásio, porém em sua 

maioria grande parte da CTC está ocupada por Alumínio, resultando em saturação por 

alumínio (m) superior a 50 %. 

  

CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico textura média (CXvelep med) 
 
 Este subgrupo compreende solos constituídos por material mineral com horizonte B 

incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico com 40 cm ou 

mais de espessura, ou horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila de 

atividade alta ou saturação por bases alta. Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte 

vértico, se presentes não satisfazem os requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, 

respectivamente. Possuem argila de atividade alta (≥ 27 cmolc.kg-1), saturação por bases alta 

(V ≥ 50 %) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) e contato 

lítico entre 50 e 100 cm da superfície do solo (EMBRAPA, 2006). 

 A unidade de mapeamento à qual foi dado o nome desta classe é caracterizada por 

solos pouco desenvolvidos. Apesar de ocorrer em condição de relevo ondulado em posição de 

terço inferior de encosta, são solos pouco desenvolvidos, em razão da maior resistência do 
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siltito metamorfizado ao intemperismo. Assim sendo, trata-se de um solo pouco profundo, 

perfazendo no máximo 50 cm de espessura a soma dos horizontes A e B. 

 Este solo apresenta horizonte A moderado sobre horizonte B incipiente, ambos de 

textura média com grande participação da fração silte (valores da ordem de 250 g.kg-1), sendo 

a transição entre estes horizontes é plana e clara. O horizonte A possui coloração brunada, 

predominando os o matiz 7.5 YR e relação valor/croma por volta de 4/2. Sua estrutura 

também alterada pelo uso agrícola é do tipo blocos subangulares, de grau moderado, tamanho 

pequeno, macio quando seco, muito friável quando úmido, ligeiramente plástico e 

ligeiramente pegajoso quando molhado. O horizonte B incipiente possui estrutura do tipo 

blocos subangulares de grau forte, tamanho pequeno a médio, duro quando seco, firme 

quando úmido, plástico e pegajoso quando molhado. 

 Quimicamente são solos relativamente ricos em cátions trocáveis, apresentando 

saturação por bases superior a 50 %, associado à atividade de argila alta, o que pode sugerir 

presença de minerais de argila do tipo 2:1. 

 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico léptico textura argilosa (CXbelep arg) 
 
 Este subgrupo compreende solos constituídos por material mineral com horizonte B 

incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico com 40 cm ou 

mais de espessura, ou horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila de 

atividade alta ou saturação por bases alta. Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte 

vértico, se presentes não satisfazem os requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, 

respectivamente. Possuem argila de atividade baixa (< 27 cmolc.kg-1), saturação por bases alta 

(V ≥ 50 %) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) e contato 

lítico entre 50 e 100 cm da superfície do solo (EMBRAPA, 2006). 

 A unidade de mapeamento à qual foi dado o nome deste subgrupo é bastante 

semelhante à unidade anterior, diferindo daquela por apresentar textura argilosa e argila de 

atividade baixa. Estas diferenças podem estar relacionadas à maior proximidade desta unidade 

a solos derivados do diabásio (eutróficos e argilosos) que se situam à montante, os quais 

podem ter contribuído com material erodido de si para a formação dos solos desta unidade. 

   

NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário textura média (RLefrag med) 
 
 São solos pouco evoluídos constituídos por material mineral, ou por material orgânico 

com menos de 20 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B 
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diagnóstico, sendo o horizonte A ou hístico assentado diretamente sobre a rocha ou sobre um 

horizonte C ou Cr ou sobre material com 90 % (por volume) ou mais de sua massa constituída 

por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2 mm (cascalhos, calhaus e matacões), que 

apresentam um contato lítico típico ou fragmentário dentro de 50 cm da superfície do solo. 

Admite um horizonte B em início de formação, cuja espessura não satisfaz a qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico. (EMBRAPA, 2006). 

 A unidade de mapeamento à qual foi dado como nome esta classe é composta por 

solos que ocorrem em relevo ondulado, em uma pequena porção dissecada pela drenagem. 

Possuem horizonte A moderado sobre Cr, o qual é composto por siltito fragmentado, 

caracterizando contato lítico fragmentário (EMBRAPA, 2006). Assim sendo, as 

características destes solos restringem-se às do horizonte A. O horizonte A moderado possui 

espessura variada, podendo ocorrer em determinados locais o afloramento do siltito 

metamorfizado. Também a utilização de práticas de preparo mecânico do solo para a 

implantação da cultura da cana-de-açúcar pode ter contribuído para a perda deste horizonte 

por erosão. Esta unidade é representada pelo perfil P2 (Figura 1B dos anexos) estando a 

descrição morfológica na Tabelas 2 dos anexos, e os resultados analíticos na Tabela 17 dos 

anexos. 

 A coloração do horizonte A deste solo é relativamente escura, com relação 

valor/croma 3/3 a 3/4 para o matiz 7.5 YR, que pode ser explicado pela contribuição de 

material erodido da unidade localizada à montante, a qual é composta por solos com horizonte 

A chernozêmico. Este horizonte possui textura média, com razoável contribuição da fração 

silte, que é explicado pela proximidade do siltito que lhe deu origem. Por todo o horizonte A, 

bem como na superfície há grande quantidade de fragmentos de siltito.  

 Quimicamente estes são solos eutróficos, podendo ocorrer em alguns locais solos com 

caráter distrófico; entretanto devido à sua pequena espessura, estes solos possuem reserva 

hídrica bastante limitada para oferecer às plantas. 

 

Solos desenvolvidos a partir de siltito 
 
 As unidades descritas a seguir se originaram a partir de um siltito da formação Itararé 

(NANNI, 2000). 
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ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico textura arenosa/média (PAeab ar/med) 
 
 Compreende solos constituídos por material mineral que apresentam horizonte B 

textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de 

atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do 

horizonte B; cor com matiz 7.5 YR ou mais amarela, caráter eutrófico (V ≥ 50 %) na maior 

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) e com mudança textural abrupta 

(EMBRAPA, 2006). 

 A unidade de mapeamento que recebeu esta classificação corre em posição de topo 

(cota 550 m). Essa unidade é representada pelo perfil P7 (Figura 2B dos anexos) estando a 

descrição morfológica na Tabela 7 dos anexos, e os resultados analíticos na Tabela 17 dos 

anexos. 

 O horizonte A destes solos possui cor clara, tendo relação valor/croma por volta de 

4/2, uma vez possui baixo teor de matéria orgânica (cerca de 5 g.kg-1) e textura arenosa com 

razoável quantidade de silte (em torno de 150 g.kg-1). O matiz predominante para este 

horizonte é o 10 YR. A transição do horizonte A para o horizonte B é bastante contrastante, 

sendo plana e abrupta. O horizonte B, por sua vez, apresenta cores entre os matizes 10 YR e 

7.5 YR, com relação valor/croma entre 5/4 e 5/6. Este horizonte possui textura média, com 

grande participação da fração silte (cerca de 250 g.kg-1), estrutura do tipo blocos subangulares 

de tamanho médio e grau moderado, consistência ligeiramente dura quando seco, muito 

friável quando úmido, plástico e pegajoso quando molhado. Outra característica marcante é a 

ausência cerosidade revestindo as faces dos agregados. 

 Quimicamente este solo é caracterizado como eutrófico, sendo que abaixo de 1,2 m de 

profundidade, curiosamente passa a ter caráter distrófico, inclusive com saturação por 

alumínio superior a 50 %.  

 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico abrúptico textura arenosa/média 
(PVAdab ar/med) 
 
 Compreende solos constituídos por material mineral que apresentam horizonte B 

textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de 

atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do 

horizonte B; cor entre os matizes 2.5 YR e 7.5 YR; caráter distrófico (V < 50 %) na maior 

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) e com mudança textural abrupta 

(EMBRAPA, 2006). 
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 A unidade que recebeu como classificação deste subgrupo ocorre em posição de topo 

(cota 495 m) em uma superfície afeiçoa próxima ao rio Capivari, sendo o seu material de 

origem o siltito da formação Itararé. O perfil típico desta unidade apresenta horizonte A 

moderado sobre horizonte B textural, sendo o primeiro de textura arenosa ou média e o 

segundo de textura média, sendo a transição entre eles plana e abrupta. O horizonte A possui 

coloração bruno-avermelhada, com matiz predominante 5 YR e relação valor/croma entre 4/3 

e 4/2. Possui estrutura em blocos angulares, de tamanho médio e grau fraco, consistência 

macia quando seco, muito friável quando úmido, não plástico e não pegajoso quando 

molhado. O horizonte B textural possui coloração vermelho-amarelada, com matiz 5 YR e 

relação valor/croma predominante 5/6. Sua estrutura arranja-se na forma de blocos angulares, 

de tamanho médio e grau de desenvolvimento moderado; consistência macia quando seco, 

muito friável quando úmido, plástico e pegajoso quando molhado; não sendo observada a 

presença de cerosidade nas faces dos agregados. 

 Quimicamente são solos relativamente pobres em cátions trocáveis, tendo saturação 

por bases inferior a 50 % em subsuperfície. Sua capacidade de troca de cátions não muito 

elevada (em torno de 4 cmolc.kg-1) associado à textura média, lhe confere baixa atividade de 

argila (< 27 cmolc.kg-1), indicando uma constituição mineralógica predominantemente 

caulinítica/oxídica. 

 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média/média (PVAdt 
med/med) 
 
 Compreende solos constituídos por material mineral que apresentam horizonte B 

textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de 

atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do 

horizonte B; cor entre os matizes 2.5 YR e 7.5 YR; caráter distrófico (V < 50 %) na maior 

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) (EMBRAPA, 2006).  

 As características dos solos desta unidade são muito semelhantes às dos solos da 

unidade anterior, diferindo apenas quanto à textura do horizonte A, que é média somente e, 

com relação à transição entre o horizonte A e B textural, que no caso é plana e clara. 

 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico abrúptico textura arenosa/média 
(PVAeab ar/med) 
 
 Trata-se de solos constituídos por material mineral que apresentam horizonte B 

textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de 
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atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do 

horizonte B; cor entre os matizes 2.5 YR e 7.5 YR; caráter eutrófico (V ≥ 50 %) na maior 

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) (EMBRAPA, 2006).  

 A unidade que recebeu a classificação deste subgrupo ocorre em posição de terço 

inferior de encosta, no limite para um antigo terraço do Rio Capivari, sendo que à montante 

ocorrem solos derivados de diabásio. Os solos desta unidade apresentam horizonte A 

moderado de textura arenosa sobre horizonte B textural de textura argilosa ou média, sendo 

que a transição entre esses é plana e abrupta. Esta unidade é representada pelo perfil P10 

(Figura 3B dos anexos), estando a descrição morfológica na Tabela 10 dos anexos, e os 

resultados analíticos na Tabela 17 dos anexos. 

  O horizonte A possui coloração bruno-avermelhada, com matiz 5 YR e relação 

valor/croma 4/2. Sua estrutura arranja-se na forma de blocos subangulares de tamanho médio, 

de grau fraco, macio quando seco, muito friável quando úmido, ligeiramente plástico e não 

pegajoso. Já o horizonte B textural possui coloração vermelho-amarelada, com matiz 5 YR e 

relação valor/croma 4/6. Possui estrutura em forma de blocos angulares de tamanho médio a 

grande, de grau de desenvolvimento forte, ligeiramente duro quando seco, firme quando 

úmido, plástico e pegajoso quando molhado e com presença de cerosidade em quantidade 

comum e com grau de desenvolvimento fraco. 

 Quimicamente estes solos são relativamente ricos em cátions trocáveis, sendo a 

saturação por bases é maior do que 50 %, caracterizando-os como eutróficos. A capacidade de 

troca catiônica é relativamente baixa (cerca de 4 cmolc.kg-1), o que resulta uma atividade da 

fração argila baixa (< 27 cmolc.kg-1), indicando uma assembléia mineralógica constituída por 

argilas do tipo 1:1 e óxidos. 

 

CAMBISSOLO HÁPLICO Ta distrófico léptico textura média (CXvdlep med) 
 
 São solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a 

qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico com 40 cm ou mais de espessura, ou 

horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta ou 

saturação por bases alta. Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte vértico, se presentes 

não satisfazem os requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, respectivamente. 

Possuem argila de atividade alta (≥ 27 cmolc.kg-1), baixa saturação por bases (V < 50 %) na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) e contato lítico entre 50 e 

100 cm da superfície do solo (EMBRAPA, 2006).   
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 A unidade que recebeu por nome este subgrupo posição de encosta próximo ao rio 

Capivari, podendo ter sido originada pela ação erosiva das águas deste rio sobre o siltito da 

formação Itararé. A evidencia de tal fato pode estar na presença de seixos à superfície dos 

solos desta unidade, os quais podem ter sido trazidos e depositados como alúvio. Trata-se de 

solos pouco profundos, compostos por horizonte A moderado sobre horizonte B incipiente, 

perfazendo cerca de 50 cm de espessura a soma destes horizontes. Esta unidade é representada 

pelos perfis P12 e P15 (Figura 3D e 4C dos anexos, respectivamente), estando as descrições 

morfológicas nas Tabelas 12 e 15 dos anexos, respectivamente, e os resultados analíticos na 

Tabela 17 dos anexos. 

 O horizonte A destes solos é de coloração brunada, com matiz 7.5 YR e relação 

valor/croma em torno de 3/4. Este horizonte possui textura média a siltosa, podendo ser 

resultado da pequena ação dos processos de intemperismo sobre o seu material de origem. 

Conforme mencionado anteriormente, à superfície deste horizonte há grande quantidade de 

seixos que por ventura tenham sido trazidos e depositados pelo rio Capivari, que se situa 

distante apenas alguns metros. O horizonte B incipiente possui coloração bruno-amarelada, 

predominando o matiz 10 YR e relação valor/croma 5/6. Sua estrutura é composta por blocos 

angulares de tamanho médio e grau de desenvolvimento moderado, com consistência 

ligeiramente dura quando seco, friável quando úmido e plástico e pegajoso quando molhado. 

 Quimicamente este solo é pobre em bases trocáveis, prova disto é que possui caráter 

distrófico mesmo no horizonte A, o qual recebe aportes de matéria orgânica da própria 

lavoura canavieira quanto de insumos que são destinados a esta. No horizonte B a situação é 

ainda mais crítica, pois além de ter caráter distrófico, este também possui saturação por 

alumínio superior a 50 %, restringindo ainda mais o desenvolvimento das plantas. 

Adicionalmente a presença de argila de atividade alta (≥ 27 cmolc.kg-1) expressa a presença de 

minerais de argila do tipo 2:1, cuja decomposição por ação do intemperismo pode estar 

liberando grande quantidade de alumínio, o que explica o elevado valor de saturação por 

alumínio. 

 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico léptico textura média (CXbdlep textura média) 
 
 São solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a 

qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico com 40 cm ou mais de espessura, ou 

horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta ou 

saturação por bases alta. Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte vértico, se presentes 
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não satisfazem os requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, respectivamente. 

Possuem argila de atividade baixa (< 27 cmolc.kg-1), baixa saturação por bases (V < 50 %) na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) e contato lítico entre 50 e 

100 cm da superfície do solo (EMBRAPA, 2006). 

 As características dos solos desta unidade são muito semelhantes às dos solos da 

unidade anterior, diferindo apenas quanto à presença de seixos na superfície do horizonte A, 

que não é verificada nesta unidade. Ocupa posição de terço final de encosta, próximo aos 

canais de drenagem, o que também os expõe a um intenso processo erosivo. 

 

NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico fragmentário textura siltosa (RLefrag silt) 
 
 São solos pouco evoluídos constituídos por material mineral, ou por material orgânico 

com menos de 20 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B 

diagnóstico, sendo o horizonte A ou hístico assentado diretamente sobre a rocha ou sobre um 

horizonte C ou Cr ou sobre material com 90 % (por volume) ou mais de sua massa constituída 

por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2 mm (cascalhos, calhaus e matacões), que 

apresentam um contato lítico típico ou fragmentário dentro de 50 cm da superfície do solo. 

Admite um horizonte B em início de formação, cuja espessura não satisfaz a qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico. (EMBRAPA, 2006). 

 A unidade que recebeu por nome este subgrupo encontra-se em uma pequena porção 

da paisagem próxima ao rio Capivari, em uma pequena encosta com maior declividade. 

Possui horizonte A moderado sobre Cr, o qual é composto por siltito fragmentado, 

caracterizando contato lítico fragmentário (EMBRAPA, 2006). Provavelmente devido a esta 

condição de declividade acentuada, associado ao emprego de técnicas de preparo mecânico do 

solo para a implantação da lavoura canavieira, parte deste solo pode ter sido perdida por 

erosão. São solos de textura siltosa, sendo na superfície fica evidente a presença de 

fragmentos de siltito, o que reforça ainda mais o pequeno estágio de desenvolvimento dos 

solos desta unidade.  

 Para estes solos as características restringem-se às do horizonte A e como este foi 

completamente alterado pelas práticas de manejo decorrentes do seu uso agrícola, de certa 

forma dificulta a análise de suas características morfológicas. 

 Quimicamente este solo é relativamente pobre em bases trocáveis, sendo sua saturação 

por bases inferior a 50 %, caracterizando-o como distrófico. Associado a tal condição de 

fertilidade, sua pequena espessura (de 15 a 30 cm) oferece grandes limitações físicas ao 
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desenvolvimento das plantas, tanto em relação ao desenvolvimento de raízes quanto ao 

armazenamento de água. 

 

Solos desenvolvidos a partir de sedimentos fluviais 
 
 Uma vez que a área de estudos tem como um de seus confrontantes o rio Capivari, na 

região próxima às margens do rio houve a deposição de sedimentos carreados por este no 

decorrer do tempo. Sobre tais sedimentos depositados neste antigo terraço do rio, 

desenvolveram-se solos que atualmente são utilizados para agricultura (NANNI, 2000). 

 

CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico típico textura siltosa (CXvdt silt) 
 
 São solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a 

qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico com 40 cm ou mais de espessura, ou 

horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta ou 

saturação por bases alta. Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte vértico, se presentes 

não satisfazem os requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, respectivamente. 

Possuem argila de atividade alta (≥ 27 cmolc.kg-1) e baixa saturação por bases (V < 50 %) na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) (EMBRAPA, 2006). 

 A unidade à qual recebeu o nome desta classe constitui-se por solos desenvolvidos a 

partir de sedimentos aluvionares depositados em um antigo terraço do rio Capivari. Estando a 

cerda de 80 metros do leito atual do rio, próximas da posição mais baixa da paisagem (cota 

480 m), estes solos já desenvolveram cor e estrutura no horizonte B suficientes para 

caracterizá-lo como horizonte B incipiente. Tal unidade é representada pelo perfil P14 (Figura 

4B dos anexos), estando a descrição morfológica na Tabela 14 dos anexos, e os resultados 

analíticos na Tabela 17 dos anexos. 

 Deste modo, este solo possui horizonte B incipiente sob horizonte A moderado, ambos 

de textura média, e com significativa contribuição de silte (da ordem de 350 g.kg-1), que pode 

ser explicado pela natureza dos sedimentos depositados. Outro fato interessante, é que na base 

do perfil descrito para esta unidade, pode-se identificar nitidamente a presença de um 

horizonte de textura arenosa e com quantidade de silte bem inferior à dos horizontes 

suprajacentes, revelando sedimentos de outra natureza.  

 A transição do horizonte A para o B é clara e plana, sendo que o horizonte A possui 

coloração brunada, com matiz 7.5 YR e relação valor/croma em torno de 4/3. Possui estrutura 

em blocos subangulares de tamanho pequeno, grau fraco, macio quando seco, friável quando 
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úmido, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso quando molhado. O horizonte B 

incipiente, por sua vez, possui coloração brunada, de matiz 7.5 YR e relação valor croma 4/6. 

Sua estrutura é do tipo blocos angulares de tamanho médio, grau moderado, duro quando 

seco, firme quando úmido e plástico e pegajoso quando molhado. 

 Quimicamente este solo possui baixo teor de bases trocáveis, sendo caracterizado 

como distrófico (V < 50 %), associado à atividade de argila alta (≥ 27 cmolc.kg-1), o que pode 

ser indicativo da presença de argilominerais de estrutura do tipo 2:1. 

 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico textura argilosa (CXbet arg) 
 
 São solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a 

qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico com 40 cm ou mais de espessura, ou 

horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta ou 

saturação por bases alta. Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte vértico, se presentes 

não satisfazem os requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, respectivamente. 

Possuem argila de atividade baixa (< 27 cmolc.kg-1) e saturação por bases alta (V ≥ 50 %) na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) (EMBRAPA, 2006). 

 A unidade à qual recebeu como nome esta classe é composta por solos muito 

semelhantes aos da unidade anterior, diferindo desta por apresentarem argila de atividade 

baixa e caráter eutrófico em subsuperfície. Isto se deve à variação da natureza dos sedimentos 

depositados pelo rio, uma vez que neste caso há uma maior distância em relação ao rio, sendo 

assim, foram depositados sedimentos mais argilosos. 

 

GLEISSOLO HÁPLICO Tb eutrófico típico textura argilosa (GXbet arg) 
 
 De acordo com o SiBCS, são solos constituídos por material mineral com horizonte 

glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm da superfície, imediatamente abaixo de 

horizonte A ou E, ou de horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos 

Organossolos, não apresentando horizonte vértico ou horizonte B textural com mudança 

textural abrupta acima ou coincidente com horizonte glei, tampouco qualquer outro tipo de 

horizonte B diagnóstico acima d horizonte glei, ou textura exclusivamente areia ou areia 

franca em todos os horizontes até profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até 

um contato lítico. Possui argila de atividade baixa (< 27 cmolc.kg-1) e alta saturação por bases 

(V ≥ 50 %) na maior parte dos primeiros 100cm a partir da superfície do solo (EMBRAPA, 

2006). 
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 A unidade à qual recebeu como nome esta classe tem ocorrência restrita dentro da área 

de estudo, ocorre nas posições mais baixas e planas da paisagem (cota 475 m), posição esta 

mais próxima ao rio Capivari, sendo o material de origem são os sedimentos depositados por 

este. É um solo mal drenado, que recebe influência do lençol freático boa parte do ano, 

evidenciada pela ocorrência de alagamento inclusive fora da estação chuvosa da região. 

 Devido à sua pequena expressão dentro da área de estudos, não foi aberta trincheira 

para realizar exame do perfil, sendo identificado apenas por prospecções realizadas com o 

trado. Nestas pode-se observar a presença de cores com relação valor/croma bastante elevado, 

indicando a ocorrência de processos de redução, típicos de locais alagados. 

 Quimicamente, estes solos possuem bom estoque de nutrientes, uma vez que possuem 

saturação por bases superior a 50 %, caracterizando-os como eutróficos. Entretanto, devido ao 

fato de serem mal drenados, não constituem um bom ambiente para o desenvolvimento da 

maioria das culturas agrícolas. 

 
GLEISSOLO HÁPLICO Ta distrófico típico textura média (GXvdt med) 
 
 De acordo com o SiBCS, são solos constituídos por material mineral com horizonte 

glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm da superfície, imediatamente abaixo de 

horizonte A ou E, ou de horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos 

Organossolos, não apresentando horizonte vértico ou horizonte B textural com mudança 

textural abrupta acima ou coincidente com horizonte glei, tampouco qualquer outro tipo de 

horizonte B diagnóstico acima d horizonte glei, ou textura exclusivamente areia ou areia 

franca em todos os horizontes até profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até 

um contato lítico. Possui argila de atividade alta (≥ 27 cmolc.kg-1) e saturação por bases baixa 

(V < 50 %) na maior parte dos primeiros 100 cm a partir da superfície do solo (EMBRAPA, 

2006). 

 Os solos que receberam como nome este subgrupo assemelham-se muito aos que 

compõe a unidade anterior, entretanto, diferem desta por apresentar textura média e argila de 

atividade alta. Isto se deve à variação na composição dos sedimentos que lhe deram origem, 

entretanto ocupam a mesma posição na paisagem, sendo também mal drenados. 

 
2.3.2 Mapas de solos gerados pelos diferentes pedólogos 
 
 A seguir são apresentados os mapas produzidos por cada pedólogo, sendo que a 

descrição das siglas utilizadas para nomear as unidades de mapeamento encontra-se na Tabela 

19 dos anexos. 
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2.3.2.1 Mapa de solos A 
 
 O mapa de solos A, elaborado pelo pedólogo A (Figura 8), é composto por 12 

unidades de mapeamento, 8 simples e 4 combinadas do tipo grupo indiferenciado, sendo 

delineados ao todo 18 polígonos (Tabela 20 dos anexos). As unidades simples ocupam 165,70 

ha (90,85 % da área mapeada), enquanto que os 16,68 ha restantes (9,14 % da área) são 

ocupados por unidades combinadas. Cabe ressaltar que tais unidades combinadas 

correspondem a grupos indiferenciados de CAMBISSOLOS HÁPLICOS e NEOSSOLOS 

LITÓLICOS, as quais estão localizadas próximas aos canais de drenagem, e têm com material 

de origem o siltito. 

 

 
Figura 8 - Mapa de solos A 
 

 A unidade simples de maior área (50,48 ha - 27,68 % da área) é a que foi classificada 

como ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico abrúptico textura média/argilosa, 

sendo também a que ocupa maior área neste mapa. Em contrapartida, a unidade combinada de 

maior área (11,47 ha - 6,29 % da área) é a que foi classificada como grupo indiferenciado de 

CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutroférrico típico textura argilosa e NEOSSOLO LITÓLICO 

Eutroférrico típico textura argilosa.  
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2.3.2.2 Mapa de solos B 
   
 O mapa de solos B (Figura 9), elaborado pelo pedólogo B, é composto por 15 

unidades de mapeamento, 14 simples e 1 combinada do tipo grupo indiferenciado, tendo sido 

delineados ao todo 24 polígonos (Tabela 21 dos anexos). As unidades simples compreendem 

uma área de 161,52 ha (88,56 % da área), enquanto que os 20,85 ha restantes (11,43 % da 

área) são ocupados por uma única unidade combinada classificada como grupo indiferenciado 

de NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico e Distroférrico latossólico. Dentre as unidades 

simples, a de maior área (28,73 ha - 15,75 % da área) é a que foi a classificada como 

NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico textura muito argilosa, sendo também a que 

ocupa maior área neste mapa.  

 

 
Figura 9 - Mapa de solos B 
 

2.3.2.3 Mapa de solos C 
 
 O mapa de solos C (Figura 10), elaborado pelo pedólogo C, é constituído por 16 

unidades de mapeamento, 9 simples e 7 combinadas do tipo grupo indiferenciado, tendo sido 

delineados ao todo 17 (Tabela 22 dos anexos). As unidades simples ocupam uma área de 

66,00 ha (36,19 % da área), enquanto que os 116,38 ha restantes (63,81 % da área) são 
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ocupados por unidades combinadas. A maior unidade simples deste mapa é a que foi 

classificada como NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico latossólico textura argilosa (17,07 

ha - 9,36 % da área). Em contrapartida, a maior unidade combinada é a que foi classificada 

como grupo indiferenciado de NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico textura argilosa 

e muito argilosa (27,38 ha - 15,01 % da área), sendo também a que ocupa maior área neste 

mapa. 

 

 
Figura 10 - Mapa de solos C 
   

2.3.2.4 Mapa de solos D 
 
 O mapa de solos D (Figura 11), elaborado pelo pedólogo D, é composto por 14 

unidades de mapeamento, 10 simples e 4 combinadas do tipo grupo indiferenciado, tendo sido 

delineados ao todo 31 polígonos (Tabela 21 dos anexos). As unidades simples ocupam uma 

área de 101,47 ha (55,64 % da área), enquanto que os 90,8 ha restantes (44,36 % da área) são 

ocupados por unidades combinadas. A maior unidade de mapeamento simples é a que foi 

classificada como NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico textura muito argilosa 

(37,65 ha - 20,64 % da área), sendo também a que ocupa maior área neste mapa. Em 

contrapartida, a maior unidade combinada é a que foi classificada como grupo indiferenciado 
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de ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa e ARGISSOLO 

VERMELHO-AMARELO Distrófico arênico textura arenosa/média (28,54 ha - 15,65 % da 

área). 

 

 
Figura 11 - Mapa de solos D 
 

2.3.3 Mapa de solos obtido por uma técnica de MDS 
 
 Para a elaboração do mapa de solos denominado mapa digital de solos da área de 

estudos, as variáveis de relevo empregadas foram: elevação, declividade, poder de fluxo 

d’água, fator LS, plano curvatura e perfil de curvatura (Figura 12). 



 75

 

Figura 12 - Mapas referentes à (A) altitude, (B) declividade, (C) poder de fluxo d’água, (D) 
fator LS, (E) plano de curvatura e (F) perfil de curvatura 
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 Visando resumir a quantidade de informações oriundas dos seis atributos de terreno e 

dos valores de reflectância das bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 da imagem do sensor TM do satélite 

Landsat 5, foi realizada um análise de componentes principais (ACP). Esta geou mapas de 

componentes principais de atributos de terreno e valores de reflectância portadores de uma 

informação mais representativa da variabilidade destes parâmetros e com menor redundância. 

Sendo assim, foram utilizadas as quatro primeiras componentes principais, as quais 

representam 83,72 % da variância total original do conjunto de dados, acima de 80 % 

(MANLY, 2008); sendo que a primeira componente principal representa 41,52 % da variância 

total original do conjunto de dados, a segunda componente 19,47 %, a terceira componente 

14,41 % e a quarta componente 8,32 %.   

 Foi então empregada a técnica estatística de grupamentos Fuzzy k-médias para dividir 

a área em grupos (clusters) com base nas quatro componentes principais geradas. Dentre as 

vantagens do emprego da técnica Fuzzy para agrupamento da área, está o fato de esta indicar 

o número ótimo de grupamentos através da utilização do ID. A Figura 13 ilustra a variação do 

ID em função do número de grupos gerados, sendo que quanto menor o índice, melhor a 

divisão dos grupos. Nesta é possível observar que o melhor índice de desempenho 

corresponde a 0,73, o qual é referente à subdivisão da área em 4 grupos.  

 

 
Figura 13 - Índice de desempenho de grupamentos por Fuzzy k-médias 

 

 Foi então utilizada para a análise de grupamentos o número de grupos igual a 4, sendo 

então estes espacializados gerado o primeiro mapa de grupos da área de estudo (Figura 14). 
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Figura 14 - Gupos gerados pela análise de grupamentos Fuzzy k-médias 
 

 De posse do mapa de grupos gerado pela análise de grupamentos, foi feita uma 

incursão a campo para caracterização das unidades de mapeamento tendo como base estes 

grupos gerados previamente em escritório. Devido ao conhecimento prévio a respeito da 

grande variação de solos na região de Piracicaba, na qual se localiza a área de estudo, não foi 

atribuido uma unidade de mapeamento para cada grupo, porém cada polígono dos grupos foi 

visitado individualmente, para que só a partir de então fosse feito o seu enquadramento em 

uma unidade de mapeamento. Seguindo este critério, foram descritos perfis de solos nos 

maiores delineamentos, realizadas observações de campo (com e sem análise de solo) e por 

fim definidas as unidades de mapeamento seguindo os mesmos critérios utilizados no 

mapeamento convencional de solos. Com isso buscou-se uma economia de tempo e de gastos 

com análises de solos e viagens a campo. 

 Interessantemente o grupo 1 teve grande relação com solos de textura média 

desenvolvidos a partir de siltito; o grupo 2 com solos profundos, de textura muito argilosa 

desenvolvidos a partir de diabásio; o grupo 3 com solos pouco profundos, de textura argilosa 

desenvolvidos a partir de diabásio; e o grupo 4 com solos de textura média a argilosa 
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desenvolvidos a partir de siltito. Isso evidencia a coerência nos parâmetros e na técnica de 

grupamentos utilizados para compartimentar a área de estudo.   

 O mapa de solos obtido por esta metodologia (Figura 15) é composto por 22 unidades 

de mapeamento, 21 simples e 1 combinada do tipo grupo indiferenciado, tendo sido 

delineados ao todo 38 polígonos (Tabela 24 dos anexos). As unidades simples compreendem 

uma área de 135,58 ha (74,34 % da área), enquanto que os 46,80 ha restantes (25,66 % da 

área) são ocupados por uma única unidade combinada classificada como grupo indiferenciado 

de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico abrúptico textura arenosa/média e 

ARGISSOLO VERMELHO-AMRELO Distrófico típico textura arenosa/média, sendo a 

unidade que ocupa maior área neste mapa. Dentre as unidades simples, a de maior área (27,42 

ha - 15,03 % da área) é a que foi a classificada como NITOSSOLO VERMELHO 

Eutroférrico latossólico textura muito argilosa.  

 

 
Figura 15 - Mapa obtido pela técnica de MDS 
 

2.3.4 FASE 4 - Avaliação dos mapas 
 
 Nesta fase é apresentada a análise de correspondência entre mapas de solos através do 

cruzamento destes dois a dois. Foram feitas 10 cruzamentos, sendo 6 entre mapas 
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convencionais, gerados pelos diferentes pedólogos, e 4 entre estes e o mapa gerado pela 

técnica do MDS (denominado mapa digital). 

 Foram realizadas comparações para cada nível categórico do SiBCS (EMBRAPA, 

2006), até o quarto nível acrescido da textura do solo. Os resultados de correspondência 

espacial são apresentados nas Tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2 - Correspondência espacial entre os mapas convencionais 
Nível

Categórico
1º 125,37 (68,74) 127,06 (69,67) 118,22 (64,82) 124,93 (68,50) 94,38 (51,75) 93,25 (51,13) 113,87 (62,44)
2º 116,18 (63,70) 113,20 (62,07) 78,77 (43,19) 112,25 (61,55) 68,92 (37,79) 81,85 (44,88) 95,20 (52,20)
3º 109,19 (59,87) 80,28 (44,02) 58,67 (32,17) 92,32 (50,62) 60,73 (33,30) 65,60 (35,97) 77,80 (42,66)
4º 78,17 (42,86) 32,92 (18,05) 14,52 (7,96) 38,79 (21,27) 20,23 (11,09) 32,74 (17,95) 36,23 (19,86)

4º + textura 44,35 (24,32) 24,44 (13,40) 12,69 (6,96) 24,84 (13,62) 20,23 (11,09) 27,12 (14,87) 25,61 (14,04)

Média
ha (%)

A x B A x C A x D B x C B x D C x D

 

 

Tabela 3 - Correspondência espacial entre os mapas convencionais o mapa digital 
Nível

Categórico
1º 131,04 (71,85) 115,12 (63,12) 127,01 (69,64) 102,61 (56,26) 118,94 (65,22)
2º 119,88 (65,73) 101,88 (55,86) 120,70 (66,18) 59,27 (32,5) 100,43 (55,07)
3º 118,36 (64,90) 96,88 (53,12) 91,26 (50,04) 50,41 (27,64) 89,23 (48,93)
4º 115,61 (63,39) 57,85 (31,72) 57,87 (31,73) 14,90 (8,17) 61,56 (33,75)

4º + textura 64,14 (35,17) 52,27 (28,66) 7,90 (4,33) 7,30 (4,00) 32,90 (18,04)

Média
ha (%)

A x Digital B x Digital C x Digital D x Digital

 

 

2.3.4.1 Comparação entre o mapa A e o mapa B 
 
 O cruzamento entre o mapa A o mapa B gerou uma matriz de confusão entre as 

unidades de mapeamento destes (Tabela 25 dos anexos). A matriz resultante é apresentada na 

forma de mapa de concordância (Figura 16), no qual as cores mais claras representam 

concordância em nível categórico mais detalhado. 
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Figura 16 - Mapa de concordância da matriz de confusão entre o mapa A e mapa B 
 

 O cruzamento entre os mapas A e B resultou em uma correspondência espacial para o 

primeiro nível categórico de 68,74% (125,37 ha). Do primeiro para o segundo nível 

categórico houve uma redução de 5,04 % (9,20 ha) na correspondência observada, que ficou 

em 63,70 % (116,18 ha) com este aumento no nível de detalhamento. Para o terceiro nível 

categórico da classificação observou-se uma redução de 3,83 % (6,99 ha) na correspondência, 

diminuindo para 59,87 % (101,19 ha). Para o quarto nível categórico, verificou-se uma 

redução de 17,01 % (31,20 ha) na correspondência, a qual ficou em 42,86 % (78,17 ha). 

Quando considerado além do quarto nível categórico a textura, novamente ocorreu uma 

redução de 18,54 % (33,82 ha) na correspondência, que fica em 24,32% (44,35 ha) (Tabela 2). 

 As principais discordâncias para o primeiro nível categórico se deram entre unidades 

de mapeamento muito semelhantes. O caso de discordância que envolve maior área, parte da 

unidade PVAdab med/arg, do mapa A, se sobrepôs à unidades classificadas como 

Cambissolos no mapa B. A região em que se deu esta divergência ocorrem Argissolos não 

muito profundos (horizonte B se estende até cerca de 70 cm de profundidade), conforme 

observado em perfil e na descrição dos solos da área de estudo (item 2.3.1). Assim sendo, 

solos menos desenvolvidos (Cambissolos) ocorrem associados em meio a Argissolos nesta 
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porção da área de estudo, sendo estes discriminados no mapa B. Em um segundo caso, parte 

da unidade MTft mt, do mapa A, se sobrepôs às unidades NVeft mt arg e CXveft arg, do mapa 

B. De maneira análoga, parte da unidade NVeft mt arg, do mapa A, sobrepôs parte das 

unidades MTft arg e CXveft arg do mapa B. Tais solos ocorrem associados na paisagem da 

área de estudo, confundindo-se em meio a esta, uma vez que têm como material de origem o 

diabásio, possuem altos teores de óxidos de ferro e bases trocáveis e ocorrem em situação de 

relevo relativamente declivoso.   

 Para o segundo nível categórico, a maior área de divergência se deu pela sobreposição 

entre a unidade PAeab ar/med, do mapa A, e a unidade PVAdab ar/med, do mapa B. Para a 

classe Argissolo, o segundo nível categórico da classificação é dado pela notação de cor 

determinada pela comparação com a carta Munsell (EMBRAPA, 2006). De acordo com 

Campos e Demattê (2004), a avaliação da cor do solo, quando executada pelo olho humano, é 

subjetiva, podendo ocorrer divergências na classificação. Estes autores, estudando as 

divergências ocorrentes na determinação da cor do solo por diferentes pedólogos, observaram 

que estas são grandes a ponto de afetarem na classificação dos solos estudados, conforme 

observado neste caso. 

 A maior parte da área divergente para o terceiro nível categórico é representada pela 

sobreposição entre unidade PVAdab med/arg, do mapa A, e a unidade PVAeab med/arg, do 

mapa B. Uma provável causa para tal divergência pode ser a alta variabilidade de alguns 

atributos do solo na área de estudo, tais como saturação por bases, conforme observado por 

Silva (2000), em estudo também desenvolvido na região de Piracicaba. Para classificar a 

unidade do mapa A foi usado como referência o resultado de análise do ponto 85 (Tabela 18 

dos anexos), que revela caráter distrófico e inclusive saturação por alumínio superior a 50 %. 

Já para a o mapa B foram consultados os resultados analíticos dos pontos 12 e 24, os quais 

apesar de estarem próximos ao ponto 85 apresentam caráter eutrófico. Tal fato, de acordo com 

Silva (2000) torna o mapeamento de solos pouco eficiente em áreas onde esta elevada 

variância de curta distância é evidente. 

 A maior parte da área de discordância no quarto nível categórico é representada pela 

sobreposição entre as unidades PVAdab ar/med, PVAdab med/arg e PVAdt med/med, do mapa 

A, e a unidade PVAdlat ar/med, do mapa B. Tal divergência se deu em duas regiões próximas 

ao rio Capivari. Observou-se neste caso que houve uma maior compartimentação desta região 

no mapa A, sendo que este subdividiu mais as unidades de Argissolos Vermelho-Amarelos. 

Um segundo caso se deu pela sobreposição entre a unidade NVeflat mt arg, do mapa A, e a 

unidade NVeft mt arg, do mapa B. Este se deu nas proximidades do topo mais elevado da área 
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de estudo: enquanto o mapa A classifica a maior parte como Nitossolo latossólico, o mapa B 

classifica dessa forma apenas a parte superior mais plana, e a encosta, que apresenta certa 

declividade, como Nitossolo típico. Portanto, a divergência está relacionada à 

ocorrência/ausência do horizonte B latossólico abaixo do horizonte B nítico, o qual é 

identificado pela descrição das características morfológicas do perfil do solo. Por razões 

óbvias é impossível examinar perfis por toda a área mapeada para determinar os limites entre 

os solos (BRADY; WEIL, 2004). Desse modo, o pedólogo reúne evidências, por meio de 

observações (tradagens, observação da paisagem, entre outras), e com base nos seus 

conhecimentos faz sua predição a respeito da distribuição espacial dos solos. Assim, nesse 

caso cada pedólogo estabeleceu relações entre o solo e aspectos ambientais, baseando sua 

predição no seu próprio modelo mental, construído com base em seus conhecimentos 

(teóricos e tácitos) e na experiência adquirida em levantamentos realizados anteriormente. 

 Para o quarto nível categórico quando acrescida a informação de textura do solo, 

foram verificados três casos de discordância. O primeiro deles se deu pela sobreposição entre 

a unidade NVeflat mt arg, do mapa A, e a unidade NVeflat arg + NVdflat arg, do mapa B. Um 

segundo se deu pela sobreposição entre a unidade MTft mt arg, do mapa A, e a unidade MTft 

arg, do mapa B. No último caso verificou-se a sobreposição entre a unidade PVAdab med/arg, 

do mapa A, e a unidade PVAdab ar/med. Em todos estes casos, houve divergência quanto à 

classificação textural, entretanto sempre para classes texturais adjacentes. Isso pode ser 

explicado pelo fato de os solos desses locais apresentarem teores de argila próximos aos 

limites entre classes texturais. Soma-se a isso o fato de haver grande variação de textura do 

solo na área de estudo, provocada pela diversidade de materiais geológicos, o que aumenta as 

chances de ocorrência de divergências.  

 Em uma análise geral, percebe-se que o enfoque utilizado na elaboração destes dois 

mapas foi bastante semelhante, sendo as discordâncias fruto de critérios de predição, porém 

relacionadas a solos bastante similares, que se confundem na paisagem natural da área. 

Apesar de ambos os mapas terem sido elaborados na mesma escala, cada executor utilizou 

critérios próprios para delimitar e classificar as unidades de mapeamento, sendo o resultado 

fruto dos conhecimentos (teóricos e tácitos) e de experiências anteriormente adquiridos e 

postos em prática no mapeamento desta área.  

 
2.3.4.2 Comparação entre o mapa A e o mapa C 
 
 O cruzamento entre o mapa A e o mapa C gerou uma matriz de confusão entre as 

unidades de mapeamento destes (Tabela 26 dos anexos). A matriz resultante é apresentada na 
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forma de mapa de concordância (Figura 17), no qual as cores mais claras representam 

concordância em nível categórico mais detalhado. 

 

 
Figura 17 - Mapa de concordância da matriz de confusão entre o mapa A e o mapa C 
 

 O cruzamento entre os mapas A e C resultou em uma correspondência espacial para o 

primeiro nível categórico de 69,67 % (127,06 ha). No segundo nível categórico, foi verificada 

uma redução de 7,60 % (13,87 ha) na correspondência, sendo esta 62,07 % (113,20 ha). Para 

o terceiro nível categórico houve uma nova redução de 18,05 % (32,92 ha) na 

correspondência espacial, diminuindo para 44,02 % (80,28 ha). No quarto nível categórico, 

verificou-se uma redução de 25,97 % (47,36 ha) na correspondência espacial, a qual passa 

para 18,05 % (32,92 ha). Considerando a textura além do quarto nível categórico, a 

correspondência é reduzida de 11,35 % (20,69 ha), ficando em 6,70 % (12,23 ha) (Tabela 2). 

 No primeiro nível categórico as principais discordâncias se deram entre unidades de 

mapeamento semelhantes, porém com classificações distintas. No caso de maior área 

envolvida, parte da unidade MTft mt arg do mapa A se sobrepôs à unidade NVeft arg + NVeft 

mt arg do mapa C. Dentro das unidades de mapeamento de ambos os mapas foi examinado 

perfil P3 (Figura 1C dos anexos), entretanto para o mapa C se acreditou tratar-se de uma 
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ocorrência restrita, enquanto que para o mapa A acreditou-se que o perfil observado 

representava bem o solo da unidade delineada. Sendo assim, para o mapa A a unidade de 

mapeamento foi classificada tomando-se como base este perfil, ao passo que para o mapa C a 

unidade de mapeamento foi classificada com base em resultados de análise de solo dos pontos 

22 e 57 (Tabela 18 dos anexos) e em observações feitas em outros pontos da unidade nele 

delineada. O segundo caso de discordância ocorreu pela sobreposição entre a unidade de 

mapeamento NVeflat mt arg, do mapa A, e as unidades PVeft med/arg e PVdn arg/mt arg + 

PVAdn arg/mt arg, do mapa C. Também neste caso dentro da unidade de mapeamento do 

mapa A e da primeira unidade do mapa C, foi examinado o perfil P11 (Figura 3C dos anexos), 

o qual apresenta gradiente textural suficiente para ser classificado como Argissolo (Tabela 17 

dos anexos) de acordo com o critério de gradiente textural estabelecido no SiBCS 

(EMBRAPA, 2006). Entretanto, para o mapa A acreditou-se que o perfil se tratava de uma 

ocorrência restrita, e, portanto, não representasse o solo que ocorre na maior parte da unidade 

de mapeamento delineada. Assim sendo, tomou-se como base para classificar a unidade do 

mapa A observações feitas em outros locais e resultados de análise dos pontos 116 e 120 

(Tabela 18 dos anexos), os quais não indicaram gradiente textural suficiente para atender o 

requisito para Argissolo. Por outro lado, para o mapa C a unidade de mapeamento foi 

classificada tomando-se como base o perfil examinado. A diferença entre as duas 

classificações é bastante tênue, residindo na presença de gradiente textural suficiente para 

caracterizar Argissolos (como de fato ocorre no perfil P11), enquanto que para os Nitossolos 

não se admite tal variação textural. Já dentro da unidade PVAdn arg/mt arg + PVAdn arg/mt 

arg do mapa C, foram consultados resultados de análise do ponto 120 (Tabela 18 dos anexos), 

o qual apresenta gradiente textural próximo ao valor limite para caracterizar ARGISSOLO. 

Assim, se optou por classificar esta unidade como Argissolo em virtude deste resultado de 

análise e pelo fato de ter sido observado um Argissolo no perfil P11, que se encontra nas 

proximidades. Apesar da discordância taxonômica, as unidades envolvidas caracterizam solos 

que tem como material de origem o diabásio, de textura argilosa a muito argilosa, com altos 

teores de óxidos de ferro e bases trocáveis e que ocorrem em relevo declivoso. Observou-se 

então, que neste último caso houve grande variação em relação ao gradiente textural dos solos 

desta região: em determinados locais atende o requisito para classificar o solo como Argissolo 

e em determinados locais não, sendo classificado como Nitossolo. Sendo assim, essa variação 

favoreceu a ocorrência das divergências observadas nesse cruzamento entre mapas.  

 Para o segundo nível categórico a maior parte das discordâncias foi observada em dois 

casos. O principal caso se deu pela sobreposição entre parte da unidade PVA dab med/arg do 
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mapa A e parte da unidade PAet med/med do mapa C. Neste caso, ocorreu divergência quanto 

à cor do solo, assim como observado na comparação feita entre o mapa A e o mapa B (item 

2.3.4.1). Isso reforça a subjetividade da avaliação da cor do solo quando executada pelo olho 

humano (CAMPOS; DEMATTÊ, 2004). O segundo caso se deu pela sobreposição entre a 

unidade CYvdt med, do mapa A, e parte da unidade PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt 

med/med + PAdt med/arg + CXvdlep med, do mapa C. Tal caso se deu na parte da área de 

estudo que está mais próxima ao rio Capivari, tratando-se de um antigo terraço desse rio. Para 

a elaboração do mapa C foi examinado o perfil P14 (Figura 4 B dos anexos), enquanto que 

para o mapa A foram consultados apenas resultados de análise do ponto 179 (Tabela 18 dos 

anexos) nesta região. Assim, para o mapa A foi correlacionada a posição na paisagem 

(próxima ao rio) com solos que ainda preservam características da deposição de sedimentos 

por este (Cambissolo Flúvico), sendo delimitada uma unidade de mapeamento específica para 

esta região. Em contrapartida, no mapa C esta foi englobada em uma unidade de mapeamento 

do tipo grupo indiferenciado composta por cinco membros, que contempla também outras 

regiões. Como resultado, verifica-se que houve um maior detalhamento desta região pelo 

mapa A em relação ao mapa C.  

 A maior parte das discordâncias no terceiro nível categórico deram-se em três casos de 

sobreposição, sendo os dois primeiros entre solos bastante semelhantes, envolvendo 

divergências com relação ao caráter saturação por bases do solo. No primeiro caso houve 

sobreposição entre a unidade PAeab ar/med, do mapa A, e a unidade PVAdt med/med + 

PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt med/arg, do mapa C. Para classificar a unidade do 

mapa B, nesta região foi examinado o perfil P 7 (Figura 2 C dos anexos), localizado posição 

de topo, que apresenta caráter eutrófico (Tabela 17 dos anexos). Adicionalmente também 

foram consultados resultados de análise de solo referentes pontos 27, 28 e 101, também em 

posição de topo, sendo que os dois primeiros apresentam caráter eutrófico, e apenas o último 

apresenta caráter distrófico (Tabela 18 dos anexos). Com bases nisso, para o mapa A optou-se 

por classificar a unidade com caráter eutrófico, delimitando-a como topo e um espigão que 

parte deste como divisor de águas. Já para classificar a unidade do mapa C, foi examinado o 

perfil P9 (Figura 3A dos anexos) situado na encosta, que apresenta caráter distrófico (Tabela 

17 dos anexos). Adicionalmente também foram consultados resultados de análise solo dos 

pontos 82 e 104 (Tabela 18 dos anexos), também situados na encosta, sendo que ambos 

apresentam caráter distrófico. Assim, para o mapa C optou-se por classificar a unidade como 

tendo caráter distrófico, a qual engloba a parte inferior da encosta e o espigão que parte do 

topo. Assim, além da elevada variabilidade dos atributos do solo a curtas distâncias, também 
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variou a predição espacial feita por cada executor. No segundo caso, houve sobreposição entre 

a unidade PVAdab med/arg, do mapa A, e a unidade PAet med/med + PAet med/arg + PVAet 

med/med + PVAet med/arg, do mapa C. Para classificar a unidade do mapa A foram 

consultados resultados de análise dos pontos 182 e 184, ambos com caráter eutrófico (Tabela 

18 dos anexos), no entanto o primeiro apresenta caráter saturação por bases próximo ao limite 

entre eutrófico e distrófico. Assim, levando-se em conta resultados de análise de outros locais 

com solos semelhantes a este, para o mapa A optou-se em classificar o solo desta unidade de 

mapeamento como tendo caráter distrófico. Para classificar a unidade do mapa C foi 

examinado o perfil P10 (Figura 2D dos anexos), que apresenta caráter eutrófico, e resultados 

de análise de solo do ponto 184 (Tabela 18 dos anexos), que também apresenta caráter 

eutrófico. Assim, optou-se por classificar o solo da unidade do mapa C como eutrófico. Em 

ambos os casos houve divergência quanto ao caráter saturação por bases do solo, reforçando a 

afirmativa acerca da grande variabilidade de alguns atributos do solo nesta área (neste caso os 

químicos). Dessa forma, podem ocorrer diferenças na classificação dependendo dos locais 

onde foram consultados os resultados de análise de solo, conforme observado por Silva 

(2000) em estudo desenvolvido nessa mesma região. O terceiro caso de discordância se deu 

pela sobreposição de parte da unidade CXveft arg + RLeft arg, do mapa A, e a unidade CXvet 

med, do mapa C. Neste observou-se divergência quanto ao caráter férrico do solo: o mapa A 

classificou o solo como férrico, enquanto o mapa C o classificou como não sendo férrico. A 

região em questão localiza-se em uma área de transição entre dois materiais de origem, o 

diabásio, que origina solos férricos, e o siltito, que origina solos com baixos teores de óxidos 

de ferro (não férricos). Tal divergência pode ser explicada por se tratar de uma área de 

complexidade geológica e conseqüentemente complexidade de solos, o que dificulta o 

mapeamento dos solos, aumentando assim a possibilidade de ocorrência de divergências 

como esta. 

 Para o quarto nível categórico foram observados quatro principais casos de 

sobreposição, sendo que em três deles a divergência se deu quanto à presença/ausência do 

caráter abrupto para os Argissolos. No primeiro, a unidade PVAdab med/arg, do mapa A, 

sobrepôs à unidades PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt med/arg + 

CXvdlep med, à unidade PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt 

med/arg, e à unidade CXvdt med + PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + 

PAdt med/arg, pertencentes ao mapa C. No segundo caso, a unidade PVAdab ar/med, do 

mapa A, sobrepôs-se à unidade PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt 

med/arg + CXvdlep med, e à unidade CXvdt med + PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt 
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med/med + PAdt med/arg, ambas pertencentes ao mapa C. No terceiro, a unidade PAeab 

ar/med, do mapa A, sobrepôs a unidade PAet med/med, do mapa C. Para todos estes casos, 

enquanto o mapa A classificou os Argissolos como abrúpticos, o mapa C classificou-os como 

típicos. Segundo Embrapa (2006) mudança textural abrupta consiste em um considerável 

aumento no teor de argila dentro de pequena distância (≤ 7,5 cm) entre o horizonte A ou E e o 

horizonte subjacente B. A provável explicação para tal fato pode estar relacionada aos 

critérios perceptivos utilizados por cada pedólogo. 

  O último caso de discordância deu-se pela sobreposição entre a unidade NVeflat mt 

arg, do mapa A, e a unidade NVeft arg + NVeft mt arg, do mapa C. Para este caso houve 

divergência quanto à presença/ausência de horizonte B latossólico sob o horizonte B nítico, de 

maneira semelhante ao observado na comparação entre o mapa A e o mapa B (item 2.3.4.1). 

Também se trata da mesma região mais elevada da área, a qual o mapa A classifica como 

Nitossolo latossólico, enquanto o mapa C, da mesma forma que no mapa B, classificou 

somente a parte superior plana dessa forma, classificando a encosta, que apresenta certa 

declividade, como Nitossolo típico. Em se tratando de uma característica identificável pelo 

exame da morfologia dos horizontes do solo, esta é verificada adequadamente pelo exame de 

perfil. Por ser impraticável abrir trincheiras para examinar o perfil do solo por toda a área a 

ser mapeada (BRADY; WEIL 2004), o pedólogo é obrigado a fazer predições com base em 

observações e apoiando-se em evidências (topografia, posição na paisagem e outras), seus 

conhecimentos e experiência a respeito da relação solo-paisagem. Neste caso, observou-se 

que os pedólogos B e C classificaram a área em questão da mesma forma, diferente da do 

pedólogo A. Apesar disso, trata-se de uma diferença bastante tênue, possível de ser verificada 

somente com o aumento do detalhamento (4º nível categórico). 

 Quando considerada a informação de textura do solo, além do quarto nível categórico, 

houve dois casos de discordância. O  primeiro ocorreu entre a unidade NVeflat mt arg, do 

mapa A, e a unidade NVeflat arg, do mapa C; a segunda ente a unidade NVeft mt arg, do 

mapa A, e a unidade CXveft arg + NVeft arg, do mapa C. Em ambos os casos observou-se 

divergências para classes texturais adjacentes, as quais podem ser explicadas pelo fato de o 

teor de argila do solo nestes locais estar próximo ao limite entre classes texturais, além de 

ocorrer grande variação no teor de argila para os solos na área de estudo, o que aumenta a 

possibilidade de ocorrência de divergências como esta.  
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2.3.4.3 Comparação entre o mapa A e o mapa D 
 
 O cruzamento entre o mapa A e o mapa D gerou uma matriz de confusão entre as 

unidades de mapeamento destes (Tabela 27 dos anexos). A matriz resultante é apresentada na 

forma de mapa de concordância (Figura 18), no qual as cores mais claras representam 

concordância em nível categórico mais detalhado. 

 

 
Figura 18 - Mapa de concordância da matriz de confusão entre o mapa A e o mapa D 
 

 O cruzamento entre os mapas A e C resultou em uma correspondência espacial para o 

primeiro nível categórico de 64,82 % (118,22 ha). Para o segundo nível categórico, a 

correspondência sofre uma acentuada redução de 21,63 % (39,46 ha), passando para 43,19 % 

(78,77 ha). No terceiro nível categórico verificou-se redução de 11,02 % (20,10 ha) na 

correspondência, a qual fica em 32,17 % (58,67 ha). Avançando para o quarto nível 

categórico, verificou-se novamente uma acentuada redução de 24,21 % (44,15 ha) na 

correspondência, diminuindo-a para 7,96 % (14,52 ha). Por fim, quando considerada a textura 

do solo além do quarto nível, houve redução de 1,00 % (1,83 ha) na correspondência, a qual 

fica em 6,96 % (12,69 ha) (Tabela 2). Este resultado final é bem próximo ao obtido na 
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comparação entre os mapas A e C (item 2.3.4.2) e aproximadamente quatro vezes menor que 

o obtido na comparação entre os mapas A e B (item 2.3.4.1). 

 A sobreposição entre esses dois mapas foi a que originou maior número de 

discordâncias taxonômicas para o primeiro nível entre unidades de mapeamento. 

Primeiramente são abordadas as discordâncias verificadas entre unidades mais contrastantes, 

em seguida aquelas entre unidades mais parecidas. Dentre as de maior contraste, houve 

sobreposição ente parte da unidade PVAdab med/arg, do mapa A, e parte das unidades RLdt 

arg, NVeft mt arg e LAet med, as três pertencentes ao mapa D. Pelo fato de serem 

classificações bastante distintas, a explicação para tal acontecimento pode residir no fato de 

que estas se deram, principalmente, em regiões de transição entre materiais de origem (entre 

diabásio e siltito, e entre siltito e sedimentos fluviais), locais estes onde também ocorre 

transições de solos. O segundo caso divergência com grande contraste se deu pela 

sobreposição entre parte da unidade NVeflat mt arg, do mapa A, e parte da unidade PAdt 

med/arg + PVAdare ar/med, do mapa D. Esta discordância se deu próximo aos limites das 

unidades de mapeamento dos dois mapas, ou seja, em região de contato entre diabásio e 

siltito, onde em cada mapa foram estabelecidos limites distintos para as unidades de 

mapeamento, originando esta sobreposição. O terceiro caso de discordância deu-se pela 

sobreposição entre a unidade NVeft mt arg, do mapa A, e a unidade CXbet arg, do mapa D. 

Esta também se trata de uma região de transição entre o siltito e diabásio, o que pode ser 

comprovado no perfil P6 (Figura 2B dos anexos), no qual pode-se verificar solos formados 

com contribuição do diabásio, que originou solos à montante, e do siltito, que originou solos a 

jusante e que inclusive pode ser encontrado na base deste perfil. Portanto, tais regiões 

possuem maior complexidade de solos, o que dificulta o mapeamento dos solos em unidades 

de mapeamento simples de alta pureza, aumentando as chances de ocorrência de divergências. 

Outro caso de discordância deu-se pela sobreposição entre a unidade PVAdt med/med, do 

mapa A, e a unidade LAet med, do mapa D. Este caso se deu em uma pequena posição de topo 

nas proximidades do rio Capivari. Dentro da unidade do mapa D foram realizadas tradagens 

em posições situadas abaixo do topo e não exatamente neste, onde pode ter sido observado 

um solo transicional para o terraço deposicional do rio, o qual não apresenta gradiente 

textural, o que fez pressupor a ocorrência de um solo desenvolvido na posição de topo 

(Latossolo). Em contrapartida, dentro da unidade do mapa A, foi examinado o perfil P13 

(Figura 4A dos anexos) exatamente no topo desta feição da paisagem, que permitiu classificar 

esta região como Argissolo. Este caso permite observar a grande variação dos solos a curtas 

distâncias, o que dificulta o estabelecimento de relações a respeito distribuição destes por 



 90 

parte dos pedólogos. Em outra situação houve sobreposição entre a unidade CYvdt med, do 

mapa A, e a unidade TCot med/arg, do mapa D, sendo que a região que esta se deu é um 

antigo terraço do rio Capivari. Para o mapa A, nesta porção da área foram examinados 

posição na paisagem e resultados de análise do ponto 179 (Tabela 18 dos anexos), que revelou 

atividade de argila alta e caráter distrófico, concluindo se tratar de um solo que ainda guarda 

resquícios da deposição dos sedimentos pelo rio (Cambissolo Flúvico). Por outro lado, para 

classificar esta região no mapa D foram tomados como base observações de campo feitas 

mediante tradagens e resultados de análise de solo do ponto 171 (Tabela 18 dos anexos), que 

permitiu constatar ocorrência de gradiente textural, argila de atividade alta e caráter eutrófico, 

levando a concluir tratar-se de um solo mais desenvolvido, com horizonte B textural 

(Luvissolo Crômico). Sendo assim, observa-se que a provável explicação para tal divergência 

seja devido à grande variação dos atributos do solo mesmo a curtas distâncias, neste caso 

provavelmente em decorrência da variação nos sedimentos depositados pelo rio. 

 Outros casos de discordância se deram entre unidades de mapeamento relativamente 

semelhantes. No primeiro verificou-se a sobreposição entre parte da unidade PVAdab 

med/arg, do mapa A, à unidade TCot med/arg, do mapa D. Para classificar a unidade do mapa 

D, dentro desta foram consultados resultados de análise de solo do ponto 171 (Tabela 18 dos 

anexos), indicando a presença de argila de atividade alta associada à alta saturação por bases, 

que juntamente com as observações de campo embasaram a classificação da unidade como 

Luvissolo Crômico. Para classificar a unidade do mapa A, dentro desta foram consultados 

resultados de análise de solo dos pontos 169 e 172 (Tabela 18 dos anexos), os quais apesar de 

estarem a penas 100 m de distância do ponto 171 indicam argila de atividade baixa e caráter 

distrófico. Sendo assim, mais uma vez é verificada a grande variabilidade dos atributos do 

solo nesta área, o que contribuiu para a ocorrência de tal divergência taxonômica. Em outro 

caso parte da unidade MTft mt arg, do mapa A, sobrepôs parte das unidades NVeft mt arg e 

NXdt mt arg + NVeft mt arg, ambas pertencentes ao mapa D. Este caso se deu nas 

proximidades dos limites das unidades de mapeamento dos dois mapas, e como se tratam de 

solos que se confundem em meio à paisagem local, que podem ocorrer associados. Assim, é 

de se esperar que tal sobreposição venha a ocorrer, uma vez que esses solos têm como 

material de origem o diabásio, de textura argilosa a muito argilosa, ricos em óxidos de ferro e 

bases trocáveis. Os dois últimos casos de discordância revelam um aspecto interessante com 

relação às predições feitas por estes dois pedólogos. Nestes, parte da unidade CXveft arg + 

RLeft arg, do mapa A, se sobrepôs parte da unidade NVeft mt arg, do mapa D; parte da 

unidade NVeft mt arg, do mapa A, se sobrepôs a parte da unidade RLeft arg + MXot mt arg, 
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do mapa D. Observa-se que no primeiro enquanto o mapa A indica solos pouco evoluídos 

(Neossolo e Cambissolo), o mapa D discriminou um solo mais evoluído (Nitossolo). Já no 

segundo caso ocorreu o inverso, o mapa A classifica um solo mais evoluído (Nitossolo), em 

contrapartida o mapa D discrimina solos evolutivamente mais jovens (Neossolo e 

Chernossolo). Apesar disso, referem-se a solos que ocorrem associados na paisagem local, já 

que são desenvolvidos a partir de diabásio, possuem textura argilosa a muito argilosa e são 

ricos em óxidos de ferro e bases trocáveis. No entanto, tais casos evidenciam a complexidade 

quanto à distribuição destes solos na paisagem local, ocorrendo grandes variações a curtas 

distâncias, sendo que a classificação depende das observações tomadas e dos critérios 

particulares de cada executor no estabelecimento das relações a respeito da ocorrência dos 

solos. 

 No segundo nível categórico houve três principais casos de discordância entre 

unidades de mapeamento. Em um caso parte da unidade MTft mt arg, do mapa A, sobrepôs-se 

à unidade RLeft arg + MXot mt arg, do mapa D. Tal caso se deu em uma região de relevo 

declivoso, e que apresenta matacões de diabásio à superfície, muitos dos quais foram 

amontoados para facilitar a execução de práticas agrícolas. Com base na observação destas 

características e de outras tomadas mediante tradagens, no mapa D esta região é classificada 

como solos pouco desenvolvidos (Neossolo Litólico e Chernossolo Háplico). Em 

contrapartida, dentro da unidade de mapeamento do mapa A foi examinado o perfil P3 (Figura 

1C dos anexos), o qual possibilitou constatar que apesar de serem verificados matacões em 

meio ao horizonte A chernozêmico, abaixo deste há um horizonte B nítico com cerosidade 

forte e abundante (Tabela 3 dos anexos), caracterizando caráter argilúvico e 

conseqüentemente a classe Chernossolo Argilúvico (EMBRAPA, 2006). Apesar de ter sido 

identificada a ocorrência de horizonte A chernozêmico no mapa D, não foi possível identificar 

evidências de iluviação de argila no horizonte subsuperficial, que por se tratar de uma 

característica morfológica, dificilmente pode ser observada sem o exame do perfil do solo 

(LEGROS, 2006). Sendo assim, para no mapa D foi feita a classificação como Chernossolo 

Háplico, de forma que se verifica a importância da descrição do perfil do solo. Por outro lado, 

de acordo com o Legros (2006) tradagens são importantíssimas pois auxiliam na observação 

dos limites entre horizontes, da textura, da cor, da presença de fragmentos de rochas, dentre 

outras características. Dessa forma estas são muito úteis como auxílio na identificação de 

diferentes padrões de solos, de locais para se examinar o perfil do solo, e na determinação dos 

limites entre unidades de mapeamento. No segundo caso de discordância houve sobreposição 

de parte da unidade PAeab ar/med, do mapa A, por parte da unidade PVAet ar/med + PVAet 
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med/arg, do mapa D. No terceiro, parte da unidade PAdare ar/med, do mapa D, sobrepôs 

parte das unidades PVAdab ar/med e PVAdab med/arg, ambas do mapa A. Tais discordâncias 

são semelhantes às verificadas nas comparações feitas entre os mapas A e B (item 2.3.4.1), de 

forma a reforçar que avaliação da cor do solo quando executada pelo olho humano, é 

subjetiva e pode gerar divergências na classificação de solos (CAMPOS; DEMATTÊ, 2004), 

conforme observado nestes dois casos.  

  As discordâncias referentes ao terceiro nível categórico são devidas em sua maior 

parte a dois casos de discordância. No primeiro deles, parte da unidade PAeab ar/med, do 

mapa A, sobrepôs-se à unidade PAdt med/arg + PVAdare ar/med, do mapa D. O local desta 

divergência é uma região compreende um espigão que se estende de uma posição de topo. 

Para o mapa A discriminou-se o topo e o espigão que se estende a partir deste como solo 

eutrófico, tomando como base resultados de análise referentes ao perfil P7 (Tabela 17 dos 

anexos) e aos pontos 25, 27 e 101, dos quais apenas o último ponto possui caráter distrófico. 

Este ponto é o que se localiza na região de discordância. Em contrapartida, para o mapa D, 

foram consultados resultados analíticos referentes aos pontos 101 e 108, os quais apresentam 

caráter distrófico (Tabela 18 dos anexos). Assim, verifica-se a dificuldade em estabelecer 

relações entre relevo e os solos para a área de estudo, principalmente em relação a atributos 

químicos. No segundo caso, parte da unidade PVAdab med/arg, do mapa A, sobrepôs-se à 

parte da unidade PVAet ar/med + PVAet med/arg, do mapa D. Para classificar a unidade do 

mapa A foram consultados resultados de análise referentes aos pontos 32 e 85, sendo que o 

primeiro apresenta caráter eutrófico  e o segundo distrófico (Tabela 18 dos anexos), apesar de 

estarem distanciados cerca de apenas cento e trinta metros um do outro. Com base nesses 

resultados de análise e de outros locais na área em que foram identificados solos semelhantes 

por meio de tradagens, decidiu-se classificar a unidade como tendo caráter distrófico. Em 

contrapartida, para classificar a unidade do mapa D foram consultados resultados de análise 

referentes aos pontos 26 e 32, os quais apresentam caráter eutrófico (Tabela 18 dos anexos).  

Nesses dois casos observa-se que houve discordância quanto ao caráter saturação por bases do 

solo. Apesar de não haver subjetividade envolvida na constatação deste caráter, essa 

discordância pode ser explicada pelo fato de terem sido consultados resultados de análise de 

pontos distintos, os quais apresentavam caráter de saturação por bases diferentes apesar de 

estarem próximos. Isso mostra mais uma vez a grande variação dos atributos do solo em 

função da ocorrência de materiais de origem diversos associado a relevo ondulado, o que 

dificulta o mapeamento dos solos (SILVA, 2000) e aumenta a possibilidade de ocorrência de 

divergências. 
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 Foram observados dois casos de discordância no quarto nível categórico. No primeiro, 

parte da unidade PVAdab med/arg, do mapa A, sobrepôs parte da unidade PAdt med/arg + 

PVAdare ar/med, do mapa D. A classificação da unidade do mapa A foi feita com base em 

resultados de análise e no exame de um barranco localizado próximo à uma grota, no qual 

constatou-se ocorrência de mudança textural abrupta mediante descrição morfológica. Em 

contrapartida, para classificar a unidade do mapa D foram utilizadas observações feitas 

através de tradagens e resultados analíticos de pontos, podendo não ter sido possível detectar 

tal caráter com tais informações. No segundo caso, parte da unidade NVeflat mt arg, do mapa 

A, sobrepôs as unidades NVeft mt arg e NXdt mt arg + NVeft mt arg, ambas do mapa D. Com 

relação ao caso à discordância em relação à unidade do mapa A e a primeira unidade do mapa 

D, dentro da unidade do mapa A foi examinado o perfil P11 (Figura 3C dos anexos), que 

permitiu constatar a presença do horizonte B latossólico abaixo do horizonte B nítico. Por 

outro lado, para classificar a primeira unidade do mapa D (NVeft mt arg) foram tomadas 

informações obtidas por meio de tradagens e resultados de análise do ponto 117 (Tabela 18 

dos anexos). Assim, como a constatação de tal característica depende da descrição das 

características morfológicas do solo realizada durante o exame do perfil do solo, verifica-se 

que exame feito por meio de tradagens oferece limitações, conforme destacado por Legros 

(2006), o que pode justificar essa divergência. Para caso que envolve a segunda unidade do 

mapa D (NXdt mt arg + NVeft mt arg), esse se deu em uma área de topo e parte superior de 

encosta, a posição mais alta dentro da área de estudo. Para classificar a unidade de 

mapeamento do mapa A foi examinado o perfil P4 (Figura 1D dos anexos), localizado 

justamente no topo plano, e que caracteriza um Nitossolo latossólico. Já para classificar a 

unidade do mapa D, além do perfil P4, dentro desta também foi examinado o perfil P5 (Figura 

2A dos anexos), localizado na encosta, sob suave declive, em uma região de contato entre o 

diabásio e o siltito. Tendo sido observado que este último perfil caracteriza um solo não muito 

profundo, apesar de estar próximo do primeiro, decidiu-se classificar a unidade do mapa D 

como Nitossolo típico, presumindo-se que a presença de horizonte B latossólico abaixo do B 

nítico ocorreria em uma área muito restrita.  

 Quanto à discordância referente à textura do solo além do quarto nível, esta foi 

verificada em apenas um pequeno caso em termos de área. Neste, parte da unidade CXbe lep 

med + RLdt med, do mapa A, sobrepôs parte da unidade RLdt arg, do mapa D. A divergência 

se deu com relação à classe textural adjacente, fato que pode ser explicado pelo teores de 

argila dos solo nesta região estarem próximos aos limites entre as classes texturais, obrigando-

se a optar por uma ou outra. 
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2.3.4.4 Comparação entre o mapa B e o mapa C 
 
 O cruzamento entre o mapa B e o mapa C gerou uma matriz de confusão entre as 

unidades de mapeamento destes (Tabela 28 dos anexos). A matriz resultante é apresentada na 

forma de mapa de concordância (Figura 19), no qual as cores mais claras representam 

concordância em nível categórico mais detalhado. 

 

 
Figura 19 - Mapa de concordância da matriz de confusão entre o mapa B e o mapa C 
  

 O cruzamento entre os mapas B e C resultou em uma correspondência espacial até o 

primeiro nível categórico de 68,50% (124,93 ha). Com o aumento do detalhamento, a 

correspondência espacial no segundo nível categórico cai de 6,95 % (12,68 ha) para 61,55 % 

(112,25 ha). Para o terceiro nível categórico verificou-se uma redução de 10,93 % (19,93 ha) 

na correspondência espacial, ficando em 50,62 % (92,32 ha). Com o aumento do 

detalhamento, no quarto nível categórico verifica-se uma drástica redução da correspondência 

de 29,35 % (53,52 ha), diminuindo para 21,27 % (38,79 ha). Considerando-se a textura além 

do quarto nível, há uma nova redução de 7,65 % (13,96 ha) na correspondência, ficando em 

13,62 % (24,84 ha) (Tabela 2). Este nível de concordância final é superior ao obtido pela 
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comparação entre os mapas A e C (item 2.3.4.2) e entre os mapas A e D (item 2.3.4.3), 

entretanto é inferior obtido pela comparação entre os mapas A e B (item 2.3.4.1).  

 Nesta comparação foram verificados quatro casos de discordância no primeiro nível 

categórico. Os dois primeiros casos foram semelhantes aos observados na comparação entre o 

mapa A e o mapa C (item 2.3.4.2). No primeiro deles parte da unidade MTft mt arg, do mapa 

B, sobrepôs parte da unidade NVeft arg + NVeft mt arg, do mapa C. Dentro das unidades de 

ambos os mapas foi examinado o perfil P3 (Figura 3A dos anexos), o qual é classificado como 

Chernossolo. Porém, para o mapa C se considerou tratar-se de uma ocorrência restrita, não 

representativa para a unidade delimitada. Sendo assim, a classificação da unidade de 

mapeamento do mapa C foi feita com base em resultados de análise de solo referentes aos 

pontos 22 e 57 (Tabela 18 dos anexos) e em observações feitas em outros locais da unidade. 

Já a classificação da unidade de mapeamento do mapa B baseou-se no perfil de solo 

examinado, acreditando-se que este seria representativo da unidade delineada nesse mapa. 

Cabe ressaltar que tais solos ocorrem associados na paisagem da área de estudo, de modo que 

ambas as classificações contemplam solos de textura argilosa a muito argilosa, com evidência 

de iluviação de argila (presença de cerosidade no horizonte B nítico), ricos em bases trocáveis 

e óxidos de ferro e de ocorrência em relevo ondulado. No segundo caso de discordância, parte 

da unidade NVeflat arg + NVdflat arg, pertencente ao mapa B, sobrepôs parte das unidades 

PVeft med/arg e PVdn arg/mt arg + PVAdn arg/mt arg, ambas do mapa C. Dentro da unidade 

de mapeamento do mapa B e da primeira unidade do mapa C (PVeft med/arg) foi examinado 

o perfil P11 (Figura 3C dos anexos), o qual apresenta gradiente textural suficiente para ser 

classificado como Argissolo (Tabela 17 dos anexos) de acordo com o critério estabelecido no 

SiBCS (EMBRAPA, 2006). Desse modo esse perfil foi tomado como base para classificar a 

unidade de mapeamento do mapa C. No entanto, para classificar a unidade do mapa B 

também foram consultados resultados de análise dos pontos 116, 123, 127 e 138 (Tabela 18 

dos anexos) dentro da unidade delineada, os quais não indicaram a presença de gradiente 

textural suficiente para caracterizar a classe Argissolo e sim Nitossolo. Diante de tal fato 

julgou-se que o solo examinado no perfil possui ocorrência restrita dentro da unidade, o que 

levou a classificá-la como Nitossolo. Já para classificar a unidade PVdn arg/mt arg + PVAdn 

arg/mt arg do mapa C, foram consultados resultados de análise referentes ao ponto 120 

(Tabela 18 dos anexos), que indica gradiente textural próximo ao limite para Argissolo. 

Assim, por ter sido observado um Argissolo no perfil P11, localizado nas proximidades desta 

unidade, optou-se por classificá-la da mesma forma. Apesar da discordância taxonômica, 

ambas as unidades caracterizam solos que se originaram a partir de diabásio, de textura 
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argilosa a muito argilosa, de coloração vermelha, ricos em óxidos de ferro e em bases 

trocáveis. Diante disso, pode-se observar que houve grande variação com relação ao gradiente 

textural dos solos desta localidade, o que favoreceu a ocorrência de divergências. Por fim, 

verificou-se que nos dois casos para os mapas A e B houve posicionamento semelhante para 

classificar as unidades de mapeamento, que difere do mapa C, devido ao fato de terem sido 

consultados resultados de análise de diferentes locais. Em outro caso de discordância, houve 

sobreposição entre a unidade CXveft arg, do mapa B, e as unidades PVefn arg/mt arg e NVeft 

arg + NVeft mt arg, do mapa C. Essa sobreposição deu-se no terço final de encosta, sendo que 

na meia encosta ocorrem matacões de diabásio na superfície do solo, além de dificuldade para 

realizar prospecções com o trado devido à ocorrência de pedregosidade em subsuperfície. Tais 

características foram observadas para definir a classificação da unidade do mapa B, se 

concluindo tratar-se de solos pouco desenvolvidos (Cambissolos). Por outro lado, para 

classificar a unidade do mapa C foi examinado o perfil P8 (Figura 2D dos anexos), localizado 

no terço inferior da encosta. Neste foi possível verificar que diferentemente da meia encosta, 

nestes locais praticamente não há pedregosidade tanto em superfície quanto em subsuperfície, 

ocorrendo solos mais desenvolvidos (Nitossolos e Argissolos). Por fim, um dos últimos casos 

de discordância deu-se entre a unidade CYbet arg, do mapa B, e a unidade PAet med/med + 

PAet med/arg + PVAet med/med + PVAet med/arg, do mapa C. Tal discordância se deu em 

uma das posições mais baixas da paisagem, a cerca de 200 metros do rio Capivari. Como para 

classificar unidade do mapa B em posição semelhante a esta foi examinado o perfil P14 

(Figura 4B dos anexos), correlacionou-se a ocorrência de solo semelhante (Cambissolo 

Flúvico) nesta posição da paisagem, delimitando-se uma unidade específica para esta. Em 

contrapartida, para classificar a unidade do mapa C, foi examinado o perfil P10 (Figura 3B 

dos anexos), em posição um pouco mais elevada, tendo sido utilizado como referência para 

classificar a unidade como um solo mais desenvolvido, ou seja, Argissolo. Dessa forma 

verifica-se a grande variação de solos há curtas distâncias na área de estudo, sendo assim o 

resultado final no mapeamento foi fortemente influenciado pelos locais onde foram tomadas 

as observações.  

 No segundo nível categórico foi verificado apenas um caso de discordância que 

envolve área significativa. Neste observou-se sobreposição entre parte da unidade PVAeab 

med/arg, do mapa B, e parte da unidade PAet med/med, do mapa C. Tal caso é similar ao que 

foi observado nos demais cruzamentos de mapas, nos quais houve divergência na avaliação da 

cor do solo, ficando evidente a subjetividade envolvida na avaliação da cor do solo quando 

executada pelo olho humano (CAMPOS; DEMATTÊ, 2004). Em um segundo caso, a unidade 
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CYvdt med, do mapa B, sobrepôs parte da unidade CXvdt med + PVAdt med/med + PVAdt 

med/arg +PAdt med/med + PAdt med/arg, do mapa C. Esse também similar ao observado no 

cruzamento feito entre os mapas A e C (item 2.3.4.2). A região em questão situa-se em um 

antigo terraço do rio Capivari. Dentro das unidades de ambos os mapas foi examinado o perfil 

P14 (Figura 4B dos anexos). Pelo fato de este perfil estar em uma posição resquícios de 

evidências de deposição de sedimentos de natureza distinta depositados pelo rio, além de estar 

na posição mais jovem da paisagem, para o mapa B classificou-se como um solo mais jovem 

(Cambissolo Flúvico), delimitando-se uma unidade de mapeamento específica para esta 

região. Por outro lado, para o mapa C tal região foi englobada em uma unidade de 

mapeamento do tipo grupo indiferenciado composta por cinco membros, na qual é 

discriminado solo também em estágio de desenvolvimento um pouco mais avançado em 

relação ao do mapa B (Cambissolo Háplico). Sendo assim, verifica-se um maior detalhamento 

desta região por parte do mapa B em relação ao mapa C, que a englobou em uma unidade de 

mapeamento de tamanho maior, envolvendo outras regiões. 

 Foi verificada discordância no terceiro nível categórico em dois casos envolvendo área 

representativa, ambos semelhantes aos observados na comparação entre os mapas A e C (item 

2.3.4.2). No maior deles, parte da unidade CXveft arg, do mapa B, sobrepôs parte da unidade 

CXvet med, do mapa C. O local no qual ocorreu esta sobreposição trata-se de uma região de 

contato entre diabásio e siltito, portanto de complexidade de solos. Assim, enquanto o mapa B 

discrimina um solo desenvolvido a partir de diabásio (que origina solos férricos e de textura 

argilosa), o mapa C, discrimina um solo originado a partir de siltito (que neste caso, originou 

solos de textura média). No segundo caso, ocorreu sobreposição entre parte da unidade PAeab 

ar/med, do mapa B,  e a unidade PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt 

med/arg. Dentro da unidade de mapeamento do mapa B foi examinado o perfil P7 (Figura 2C 

dos anexos), o qual se encontra em posição de topo na paisagem, e serviu como base para a 

classificação. Na posição de meia encosta ocorrem em sua maioria solos distróficos. Dessa 

forma, a unidade do mapa C foi delineada de maneira a ocupar a posição de topo e um 

espigão que se estende a partir deste como divisor de águas. Em contrapartida, o mapa C 

restringe a distribuição de uma unidade Argissolo Amarelo eutrófico apenas na posição de 

topo na paisagem, sendo o espigão classificado como distrófico, assim como a encosta. Neste 

caso verifica-se que houve uma diferença preditiva com relação à distribuição dos solos na 

paisagem, sendo que o mapa B discriminou da mesma forma que o mapa A a ocorrência da 

classe Argissolo Amarelo, que foi um pouco diferente da do mapa C. 
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 Para o quarto nível categórico foram detectados três principais casos de discordância. 

No caso que envolve maior área, a unidade PVAdlat ar/med, referente ao mapa B, sobrepôs-se 

às unidades PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt med/arg + CXvdlep 

e CXvdt med + PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt med/arg, 

pertencentes ao mapa C. Esta se deu um duas posições de topo, próximas a antigos terraços do 

rio Capivari. Neste caso, para os dois mapas foi examinado o perfil P15 (Figura 4C dos 

anexos). Para o mapa B foi observada a presença de horizonte B latossólico abaixo do 

horizonte B textural, ao passo que para o mapa C não. Isto pode ter ocorrido pelo fato de cada 

pedólogo ter utilizado critérios perceptivos próprios, o que levou a classificações diferentes 

nesse nível. Em um segundo caso, a unidade PVAdab ar/med, do mapa B, sobrepôs-se à 

unidade PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt med/arg. Dentro das 

unidades de ambos os mapas foi examinado perfil P9 (Figura 3A dos anexos). No entanto, 

somente para o mapa B foi identificada mudança textural abrupta. O último caso deu-se pela 

sobreposição entre parte da unidade NVeft mt arg, do mapa B, e a unidade NVeflat arg, do 

mapa C. Ambos os mapas classificam a superfície mais elevada da área, um topo plano, como 

Nitossolo latossólico pelo exame do perfil P4 (Figura 1D dos anexos), e a meia encosta com 

certa declividade como Nitossolo típico, pela observação do relevo e correlação da ocorrência 

dos solos. Porém, a unidade do mapa B, delineada por fotointerpretação, é de menor tamanho 

que a delineada no mapa C, que foi delineada com base nas curvas de nível. Assim, parte da 

unidade de topo do mapa C (de maior tamanho) foi sobreposta pela unidade considerada de 

encosta do mapa B, sendo esta sobreposição entre as bordas das unidades de mapeamento. 

Também em outra localidade da área, em uma posição de meia encosta, no mapa B a unidade 

de mapeamento é classificada como Nitossolo latossólico, enquanto que no mapa C é 

classificada Nitossolo típico. Dentro da unidade de mapeamento do mapa B, nesta região foi 

examinado o perfil P 11 (Figura 3C dos anexos), que permitiu constatar a presença de 

horizonte B latossólico abaixo do horizonte B nítico (Tabela 11 dos anexos). No entanto, para 

o mapa C observando-se a maior declividade do local em que foi delineada a unidade, de 

menor tamanho do que a do mapa C, correlacionando-se a ocorrência de Nitossolo típico em 

locais com o relevo mais declivoso. Sendo assim, verifica-se uma diferença no modelo mental 

utilizado por cada um dos pedólogos para classificar o solo, sendo este fruto de experiências e 

conhecimentos adquiridos anteriormente no mapeamento de outras áreas. 

 Considerando-se a textura além do quarto nível categórico, foram observados apenas 

dois casos de discordância nesta comparação entre mapas. No primeiro deles, parte da 

unidade NVeflat mt arg, do mapa B, sobrepôs a unidade NVeflat arg, do mapa C. No segundo, 
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parte da unidade NVeft mt arg, do mapa B, sobrepôs-se à unidade CXveft arg + NVeft arg, do 

mapa C. Os dois casos relacionaram-se à classes texturais adjacentes, entretanto observa-se 

que o mapa C considerou teores de argila menores em relação ao mapa B. A origem desta 

discordância pode estar no fato de que nestes locais ocorrem teores de argila no solo próximos 

ao limites entre a classe textural argilosa e muito argilosa, o que forçou os executores dos 

mapas a optarem por uma ou outra classe textural, conforme cada qual julgou ser mais 

adequado. 

  

2.3.4.5 Comparação entre o mapa B e o mapa D 
 
 O cruzamento entre o mapa B sobre o mapa D gerou uma matriz de confusão entre as 

unidades de mapeamento destes (Tabela 29 dos anexos). A matriz resultante é apresentada na 

forma de mapa de concordância (Figura 20), no qual as cores mais claras representam 

concordância em nível categórico mais detalhado. 

 

 
Figura 20 - Mapa de concordância da matriz de confusão entre o mapa B e o mapa D 
 
 O cruzamento entre os mapas B e D resultou em uma correspondência espacial para o 

primeiro nível categórico de 51,75 % (94,39 ha). Com o aumento do nível de detalhamento, 
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no segundo nível categórico houve uma redução de 13,96 % (25,46 ha) na correspondência, 

passando esta para 37,79 % (68,92 ha). Para o terceiro nível categórico observou-se uma 

redução da correspondência de 4,49 % (8,19 ha), que ficou em 33,30 % (60,73 ha). Passando 

para o quarto nível categórico, verificou-se nova redução da correspondência de 22,21 % 

(40,51 ha), diminuindo para 11,09 % (20,23 ha). Quando acrescida a informação de textura ao 

quarto nível categórico, não houve redução na correspondência espacial, que se mantém em 

11,09% (20,23 ha) (Tabela 2). 

 Para o primeiro nível categórico houve quatro principais casos de discordância. No 

primeiro, que envolve maior área, houve sobreposição entre a unidade CXveft arg, do mapa B, 

e as unidades NVeft mt arg e RLeft arg, do mapa D. Tal caso deu-se um uma região de meia 

encosta íngreme na qual há fragmentos de diabásio à superfície do solo, os quais não são  

encontrados no terço final de encosta (de menor declividade). Sendo assim, na posição de 

meia encosta o mapa D classifica os solo como Neossolo Litólico, e no terço inferior de 

encosta como Nitossolo. Em contrapartida, no mapa B tais regiões são delineadas em uma 

única unidade de mapeamento, classificada como Cambissolo. Assim, observa-se que tais 

solos ocorrem associados na paisagem local, sendo de difícil discriminá-los individualmente. 

Sendo assim, ambos os mapas identificam solos derivados a partir de diabásio, ricos em 

óxidos de ferro e bases trocáveis, e de estágio de desenvolvimento não muito avançado. 

Situação semelhante ocorre na sobreposição entre parte da unidade NVeft mt arg, do mapa B, 

e parte das unidades RLeft arg + MXot mt arg e CXbet arg, do mapa D. A região em questão 

é a mais declivosa na área de estudo, e ocorrem fragmentos de diabásio na superfície do solo. 

Tendo sido observadas tais características, o mapa D classifica os solos como Neossolo 

Litólico e Chernossolo Háplico próximo aos locais de ocorrência de fragmentos de rocha, e 

Cambissolos próximo a uma cabeceira de drenagem. Já o mapa B identifica, principalmente, 

Nitossolos nesta região por correlação com a paisagem local. Essa divergência se deve, muito 

provavelmente, por ser uma área de contato entre materiais de origem (siltito e diabásio), 

portanto de maior complexidade de solos, sendo custosa a discriminação de unidades de 

mapeamento simples mesmo nesse nível de detalhamento. No terceiro caso de discordância, 

parte da unidade PVAdlat ar/med, do mapa B, sobrepôs parte das unidades TCot med/arg e 

LAet med, ambas do mapa D. Tal caso é semelhante ao observado na comparação feita entre 

os mapas A e D (item 2.3.4.3), tendo ocorrido em região de topo e meia encosta nas 

proximidades do rio Capivari. Para o mapa D foi consultado resultado de análise do ponto 171 

(Tabela 18 dos anexos), o qual indica gradiente textural em profundidade e ocorrência argila 

de atividade alta associada a caráter eutrófico, embasando a classificação da unidade como 
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Luvissolo. Em contrapartida, para classificar a unidade do mapa B como Argissolo foi 

correlacionada a ocorrência do solo examinado no perfil P15 (Figura 4C dos anexos), que se 

localiza também em posição de topo semelhante à deste local, juntamente com resultados de 

análise referente ao ponto 173 (Tabela 18 dos anexos), que indicam argila de atividade baixa e 

caráter distrófico. Sendo assim, esta divergência deve-se à grande variação dos atributos do 

solo na área de estudo, tais como atividade de argila e saturação por bases. Já a divergência 

entre Argissolo (mapa B) e Latossolo (mapa D) pode ser devido ao fato de que para o mapa D 

foram feitas observações por meio de tradagens na meia encosta, local este onde pode ter sido 

observado um solo transicional para o terraço deposicional do rio Capivari, podendo não ter 

sido verificada a ocorrência de gradiente textural. Assim, para o mapa D foi predita a 

ocorrência de um solo desenvolvido no topo (Latossolo), por ser esta uma superfície mais 

antiga na paisagem. Esse caso permite observar que há grande variação de solos a curtas 

distâncias, inclusive o que dificulta a predição da distribuição destes pelos pedólogos, e 

conseqüentemente aumenta a possibilidade de ocorrência de divergências. No último dos 

maiores casos de discordância, parte da unidade CXvdlep med, do mapa B, sobrepôs parte da 

unidade PAdare ar/med, do mapa D. Este ocorre em uma feição da paisagem dissecada de um 

lado pelo rio Capivari e do outro por um canal de drenagem, na qual ocorrem seixos à 

superfície do solo. No topo, ambos os mapas indicam a ocorrência de Argissolos, entretanto, 

nas encostas o mapa B indica a ocorrência de Cambissolos, tendo como base o exame do 

perfil P12 (Figura 3D dos anexos). Provavelmente esta porção da paisagem sofreu ação 

erosiva dos cursos d’água, o que justificaria a ocorrência de solos mais rasos e com seixos à 

superfície. Assim, neste caso percebe-se devido ao fato o mapa B oferece uma informação 

mais detalhada a respeito da ocorrência dos solos nesta localidade quando comparado com o 

mapa D, em virtude da observação do perfil em questão. 

 No segundo nível categórico foram verificados três casos de discordância. Os dois 

primeiros casos envolvem divergência quanto à cor para os Argissolos, uma vez que o 

segundo nível categórico é dado por esta. Estes se deram pela sobreposição entre grande parte 

da unidade PVAdlat ar/med, do mapa B, e da unidade PAdare ar/med, do mapa D; e entre a 

unidade PAeab ar/med, do mapa B, e a unidade PVAet ar/med + PVAet med/arg, do mapa D. 

Conforme observado por Campos e Demattê (2004), em estudo comparando diferentes 

pedólogos observando a cor de amostras de solo pela determinação do matiz por comparação 

com a carta Munsell, detectaram que podem ocorrer divergências que podem resultar em 

diferenças na classificação de solos, tal como observado nestes casos de sobreposição. Um 

último caso se deu pela sobreposição entre a unidade MTft arg, do mapa B, e a unidade RLeft 
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arg + MXot mt arg, do mapa D. Tal caso se deu em uma encosta íngreme, a qual apresenta 

matacões de diabásio na superfície do solo, sendo que vários destes foram amontoados para 

facilitar a execução das práticas agrícolas. Tomando-se como base tais características, 

observações realizadas por meio de tradagens e resultados de análise de solos referentes aos 

pontos 28 e 46 (Tabela 18 dos anexos), foi classificada a unidade do mapa D. Dentro da 

unidade do mapa B foi examinado o perfil P3 (Figura 1C dos anexos), o qual foi classificado 

como Chernossolo Argilúvico. Apesar de as informações coletadas para o mapa D terem 

permitido identificar a ocorrência do horizonte A chernozêmico neste local, parecem ter sido 

insuficientes para detectar a presença de caráter argilúvico (EMBRAPA, 2006). Por se tratar 

de um caráter morfológico faz-se necessário o exame do perfil do solo para constatar 

iluviação de argila pela presença de cerosidade forte e abundante abaixo do horizonte A 

chernozêmico (Tabela 3 dos anexos). Porém, no item 2.3.1, na descrição dos solos desta 

porção da área, é descrita a ocorrência de afloramentos de rocha e solos rasos, conforme 

indicado na unidade do mapa D (Neossolo Litólico). Isso mostra a variabilidade dos solos e 

conseqüentemente nessa região a dificuldade de delimitação de unidades de mapeamento 

simples. 

 No terceiro nível categórico a maioria dos casos de discordância deu-se, 

principalmente, entre os limites das unidades de mapeamento, representando o somatório de 

pequenas áreas. Dentre estes, envolve área significativa apenas a sobreposição entre a unidade 

CXveft arg, do mapa B, e a unidade CXbet arg, do mapa D. Na região envolvida neste caso de 

discordância ocorre transição entre materiais de origem: diabásio que origina solos férricos, e 

siltito que origina solos não férricos. Portanto esta porção da área possui maior complexidade 

de solos, fato este que pode explicar esta divergência. 

 Para o quarto nível categórico foram constatados quatro principais casos de 

discordância. Os dois primeiros se referem a mudança textural abrupta para a classe dos 

Argissolos, de maneira semelhante ao observado nas comparações realizadas entre os mapas 

A e C (item 2.3.4.2), A e D (item 2.3.4.3) e B e C (item 2.3.4.4). Estes se deram pela 

sobreposição entre a unidade PVAdab ar/med, do mapa B, e a unidade PAdt med/arg + 

PVAdare ar/med, do mapa D, e entre a unidade PVAeab med/arg, do mapa B, e a unidade 

PVAet ar/med + PVAet med/arg, do mapa D. Para estes casos, apenas o mapa B classifica os 

solos como abrúpticos, enquanto o mapa D os classifica como típicos. O caráter abrupto se 

baseia num considerável incremento de argila do horizonte A ou E e o horizonte subjacente B 

em uma pequena distância (menor ou igual a 7,5 cm) (EMBRAPA, 2006). Para classificar as 

unidades de mapeamento do mapa D foram realizadas observações por meio de tradagens e 
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interpretação de resultados de análise de solo de pontos. Ao passo que para definir a 

classificação das unidades de mapeamento do mapa B foi examinado o perfil P9 (Figura 3A 

dos anexos) e também de um perfil de barranco localizado próximo a uma grota, o que pode 

ter facilitado a observação desse caráter. Assim, a verificação de tal caráter mediante 

tradagens pode ter sido dificultada. Outra possibilidade é que tal característica do solo 

também tenha grande variação dentro da área de estudo, sendo verificada em determinados 

locais e em outros não. Os outros dois casos referem-se à presença ou não de horizonte B 

latossólico abaixo do horizonte B nítico/textural dentro de 150 cm da superfície do solo para 

os Nitossolos (EMBRAPA, 2006). Estes casos foram verificados pela sobreposição entre a 

unidade NVeflat arg + NVdflat arg, do mapa B, e a unidade NVeft mt arg, do mapa D, e entre 

a unidade NVeflat mt arg, do mapa B, e a unidade NXdt mt arg + NVeft mt arg, do mapa D. 

Para o primeiro destes dois casos, dentro da unidade do mapa B foi examinado o perfil P11 

(Figura 3C dos anexos), que permitiu identificar horizonte B latossólico abaixo do horizonte 

B textural. Dentro da unidade do mapa D foram tomadas observações de campo feitas 

mediante tradagens e resultados de análise de solo do ponto 117 (Tabela 18 dos anexos). 

Assim, como a identificação de tal horizonte depende da verificação de características 

morfológicas do solo, verifica-se que o exame feito por meio de tradagens oferece limitações, 

como destacado por Legros (2006). Para segundo caso, tanto dentro da unidade do mapa B 

quanto da unidade do mapa D, foi examinado o perfil P4 (Figura 1D dos anexos), o qual 

também possui horizonte B latossólico abaixo do horizonte B nítico. Entretanto, para o mapa 

D também foi examinado o perfil P5 (Figura 2A dos anexos) localizado na encosta, distante 

cerca de 260 metros do primeiro. Como este último perfil revelou um solo não muito 

profundo, ao contrário do solo observado no perfil P4, optou-se por designar como típico o 

membro Nitossolo Vermelho da unidade do mapa D, ao invés de latossólico. Isto pode ter 

ocorrido pelo fato se ter presumido que distribuição do solo examinado no perfil P4 fosse 

restrita dentro da unidade de mapeamento do mapa D, julgando-se predominante o Nitossolo 

Vermelho típico. Novamente observa-se que as variações de solos a curtas distâncias dentro 

da área de estudo dificultam o mapeamento, além de propiciarem a ocorrência de 

divergências. 

 Quanto à discordância referente à textura do solo além do quarto nível, esta foi 

verificada em apenas um pequeno caso em termos de área. Neste, parte da unidade CXbelep 

med + RLdt med, do mapa A, sobrepôs parte da unidade RLdt arg, do mapa D. A divergência 

se deu com relação à classe textural adjacente, fato que pode ser explicado pelo teores de 
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argila do solo neste local estarem próximos aos limites entre as classes texturais, obrigando-se 

a optar por uma ou outra. 

 

2.3.4.6 Comparação entre o mapa C e o mapa D 
 
 O cruzamento entre o mapa C e o mapa D gerou uma matriz de confusão entre as 

unidades de mapeamento destes (Tabela 30 dos anexos). A matriz resultante é apresentada na 

forma de mapa de concordância (Figura 21), no qual as cores mais claras representam 

concordância em nível categórico mais detalhado. 

 

 
Figura 21 - Mapa de concordância da matriz de confusão entre o mapa C e o mapa D 
 
 O cruzamento entre os mapas C e D resultou em uma correspondência espacial de 

51,13% (93,26ha) para o primeiro nível categórico. No segundo nível categórico verificou-se 

uma diminuição de 6,25 % (11,41 ha), ficando a correspondência espacial em 44,88% (81,85 

ha) para este nível. Com o aumento do detalhamento da classificação, no terceiro nível 

categórico ocorreu uma redução de 8,91 % (16,25 ha), que passou para 35,97% (65,60 ha). 

Para o quarto nível categórico houve uma maior redução de 18,02 % (32,86 ha) na 

correspondência, que passou para 17,95 % (32,74 ha). Acrescendo a informação da textura do 



 105

solo além do quarto nível categórico, observou-se uma pequena redução de 3,08 % (5,62 ha), 

terminando com uma correspondência espacial de 14,87 % (27,12 ha) para esta comparação 

(Tabela 2). 

 Houve quatro principais casos de discordância no primeiro nível categórico. O que 

envolve a maior área deu-se pela sobreposição entre a unidade NVeft mt arg, do mapa D, e as 

unidades PVeft med/arg, PVdn arg/mt arg, PVefn arg/mt arg e PAet med/med + PAet 

med/arg + PVAet med/med + PVAet med/arg, as quatro pertencentes ao mapa C. Para este 

caso, com exceção da última unidade citada para o mapa C, de maneira geral, estão 

relacionados a solos que ocorrem associados na paisagem local, os quais tem como material 

de origem o diabásio, de textura argilosa ou muito argilosa, coloração vermelha, ricos em 

óxidos de ferro e bases trocáveis, e com certo gradiente textural. Para classificar as unidades 

do mapa C foram tomados como base, principalmente, resultados de análise dos perfis P8 e 

P11(Figuras 2D e 3C dos anexos), os quais indicam a ocorrência de gradiente textural 

suficiente para serem classificados como Argissolos (Tabela 17 dos anexos). Em 

contrapartida, para classificar as unidades do mapa D foram utilizadas observações feitas 

mediante tradagens e resultados de análise de solo dos pontos 23, 93 e 117 (Tabela 18 dos 

anexos), as quais não indicam ocorrência de gradiente textural suficiente para caracterizar a 

classe Argissolo, sendo, portanto enquadrados como Nitossolo. Este fato mais uma vez 

demonstra a variabilidade dos atributos no solo na área de estudo (neste caso granulometria), 

o que aumenta a probabilidade de ocorrência de divergências. Apesar da discordância 

taxonômica, tratam-se de unidades bastante semelhantes, sendo inclusive duas unidades do 

mapa C classificadas como Argissolos nitossólicos no quarto nível categórico do SiBCS, que 

os define como: "solos intermediários para Nitossolos, com presença de horizonte B nítico 

abaixo do B textural, ou com morfologia (estrutura e cerosidade) semelhante ao B nítico, 

porém diferindo dos Nitossolos por relação textural maior que 1,5 ou pela presença de 

policromia" (EMBRAPA, 2006). O segundo caso de discordância refere-se à sobreposição 

entre a unidade RLeft arg + MXot mt arg, do mapa D, e as unidades NVeft arg + NVeft mt arg 

e NVeflat arg, do mapa C. Tal caso se deu em um terço médio de encosta íngreme, na qual 

ocorrem afloramentos rochosos, matacões de diabásio à superfície do solo, muitos dos quais 

foram amontoados para facilitar a execução de práticas de manejo agrícola. Tais evidências de 

ocorrência de solos rasos, juntamente com observações feitas por meio de prospecções com o 

trado, foram utilizadas para embasar a classificação da unidade do mapa D, que engloba solos 

pouco profundos (Neossolo Litólico) juntamente a solos mais desenvolvidos (Chernossolo 

Háplico). Por outro lado, o mapa C classifica toda essa mesma região como solo mais 
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desenvolvido e profundo (Nitossolo), tendo em vista que foi examinado o perfil P3 (Figura 1C 

dos anexos), que apesar de possuir fragmentos de rochas no horizonte A, trata-se de um solo 

relativamente profundo, sem predregosidade em subsuperfície. No entanto, apesar de este 

perfil ser enquadrado como Chernossolo, julgou-se sua ocorrência ser restrita dentro da 

unidade delineada no mapa B, presumindo-se ocorrer predominantemente Nitossolos. Apesar 

da discordância, os solos envolvidos ocorrem associados na paisagem local, de maneira 

complexa, conforme descrito no item 2.3.1, o que pode explicar a ocorrência dessa 

divergência. O terceiro caso de discordância, refere-se à sobreposição entre parte da unidade 

PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt med/arg + CXvdlep med, do 

mapa C, e as unidades TCot med/arg e LAet med. Esta discordância assemelha-se às 

observadas nas demais comparações entre mapas feitas com o mapa D. Tal caso deu-se 

próximo ao rio Capivari, região a qual em parte foi afeiçoada pelo efeito erosivo deste rio, e 

em outra parte sofreu deposição de seus sedimentos (antigo terraço). Essa complexidade 

geológica e, conseqüentemente de solos neste local, pode ter sido um dos motivos que 

levaram ao estabelecimento de uma unidade de mapeamento como grupamento indiferenciado 

no mapa C. Também pode ser um dos causadores de grande variação nos atributos do solo, o 

que contribuiu para classificações distintas nos dois mapas, em função de que para cada um 

foram consultados resultados de análise diferentes. O quarto caso de discordância deu-se pela 

sobreposição entre a unidade CXvet med, do mapa C, e as unidades PAdt med/arg + PVAdare 

ar/med e NVeft mt arg, ambas do mapa D. Tal discordância refere-se a uma região de 

transição entre o diabásio e o siltito, o que gerou uma zona de complexidade com relação a 

solos. Dessa forma, o mapa C identifica nesta transição a ocorrência de Cambissolos (solo de 

transição), enquanto que o mapa D tenta discriminar os solos que foram derivados de um e de 

outro material de origem (siltito = Argissolo e diabásio = Nitossolo). No entanto é evidente a 

dificuldade em delinear unidade de mapeamento de alta pureza nesta região, face à grande 

variação dos solos e seus atributos.  

 Para o segundo nível categórico houve apenas um caso de discordância que envolve 

área significativa. Neste, parte da unidade PAet med/med, do mapa C, sobrepôs-se à unidade 

PVAet ar/med + PVAet med/arg, do mapa D. Mais uma vez, como nas demais comparações, 

este é mais um caso que houve divergência entre os dois mapas quanto à cor do solo. A 

repetição de tal fato mais uma vez reforça a idéia de subjetividade da avaliação da cor do solo 

quando executada pelo olho humano, conforme destacado por Campos e Demattê (2004). 

 Para o terceiro nível categórico houve dois principais casos de discordância. Em um 

deles, observou-se sobreposição de parte da unidade PVAet ar/med + PVAet med/arg, do 
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mapa D, e parte da unidade PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt 

med/arg, do mapa C. No outro caso parte da unidade PAdt med/arg + PVAdare ar/med, do 

mapa D, sobrepôs-se à parte da unidade PAet med/med + PAet med/arg + PVAet med/med + 

PVAet med/arg, do mapa C. Ambos os casos referem-se à divergências quanto à saturação por 

bases do solo, ou seja, caráter eutrófico ou distrófico. Apesar de não haver subjetividade na 

avaliação de tal caráter, essa divergência pode ser explicada pela grande variação dos 

atributos dos solos na área de estudo, tais como saturação por bases, atividade de argila, e 

outros mais. Assim, para a elaboração de cada mapa foram consultados resultados de análise 

de pontos distintos, os quais indicaram diferentes níveis saturação por bases. Para a 

classificação da unidade do mapa C, foram consultados os pontos 82 e 104, que indicam 

caráter distrófico (Tabela 18 dos anexos), enquanto que para o mapa D foram consultados os 

pontos 26 e 107, os quais revelam caráter eutrófico. Em estudo realizado também na região de 

Piracicaba, Silva (2000) verificou alta variabilidade dos atributos do solo mesmo a curtas 

distâncias, o que pode explicar esta divergência. Além disso, segundo esse mesmo autor, tal 

fato dificulta o mapeamento do solo. 

 As discordâncias no quarto nível categórico se deram em dois principais casos de 

sobreposição. No maior deles, houve sobreposição entre parte da unidade PAdare ar/med, do 

mapa D, e parte das unidades PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt 

med/arg + CXvdlep med e CXvdt med + PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med 

+ PAdt med/arg, ambas do mapa C. Para este caso, enquanto o mapa C indica a ocorrência de 

Argissolos típicos, o mapa D indica a ocorrência de Argissolos arênicos. De acordo como o 

SiBCS o caráter arênico é dado para solos com textura arenosa desde a superfície do solo até 

no mínimo 50 cm  e no máximo 100 cm de profundidade (EMBRAPA, 2006). Para classificar 

das unidades do mapa C, foram examinados os perfis P9 e P15 (Figuras 4A e 4C dos anexos, 

respectivamente), os quais não apresentam caráter arênico (Tabela 17 dos anexos). Já para 

classificar as unidades do mapa D, foram utilizadas observações de campo feitas mediante 

tradagens locais distintos dos tomados para o mapa C. Portanto, pode ser que tal caráter tenha 

sido identificado nas prospecções feitas para o mapa D, o que demonstraria a variação quanto 

à textura e espessura dos horizontes superficiais do solo na área. No segundo caso, parte da 

unidade NVeflat arg, do mapa C, sobrepôs parte da unidade NXdt mt arg + NVeft mt arg, do 

mapa D. Este caso assemelha-se ao observado nas comparações feitas entre o mapa D e os 

demais mapas. Dentro das unidades de mapeamento destes dois mapas, foi examinado o perfil 

P4 (Figura 1D dos anexos), o qual possui horizonte B latossólico abaixo do horizonte B 

nítico. Entretanto, além desse perfil, dentro da unidade do mapa D também foi examinado o 
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perfil P5 (Figura 2A dos anexos), distante cerca de 260 m do primeiro. Como este se trata de 

um solo não muito profundo, julgou-se que solo representado pelo perfil P4 teria ocorrência 

muito restrita na unidade delineada no mapa D. Desse modo, optou-se por designar como 

típico o membro Nitossolo Vermelho da unidade do mapa D.  

 Considerando-se além do quarto nível categórico a informação de textura do solo, a 

maior parte da área de discordância é representada por um caso de sobreposição. Tal 

sobreposição se deu entre a unidade NVeft mt arg, do mapa D, e a unidade CXveft arg + NVeft 

arg, sendo divergência entre as duas se deu entre classes texturais adjacentes. Pode ter 

colaborado para tal divergência o fato de o teor de argila do solo desta região estar próximo ao 

limite entre as classes texturais argilosa e muito argilosa, obrigando o pedólogo executor de 

cada mapa a optar por uma delas. 

 

2.3.4.7 Comparação entre o mapa A e o mapa digital 

 
 O cruzamento entre o mapa A e o mapa digital gerou uma matriz confusão entre as 

unidades destes (Tabela 31 dos anexos). A matriz resultante é apresentada na forma de mapa 

de concordância (Figura 22), no qual as cores mais claras representam concordância em nível 

categórico mais detalhado. 
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Figura 22 - Mapa de concordância da matriz de confusão entre o mapa A e o mapa digital 
 

 O cruzamento entre estes dois mapas resultou em uma correspondência espacial de 

71,85 % (131,04 ha) até o primeiro nível categórico. Passando para o segundo nível 

categórico, observou-se uma diminuição de 6,12 % (11,16 ha) na correspondência espacial, 

ficando em 65,73 % (119,88 ha). Para o terceiro nível verificou-se apenas uma pequena 

redução de 0,83 % (1,52 ha) na correspondência, que ficou em 64,90 % (118,36 ha). No 

quarto nível categórico observou-se uma redução na correspondência de 1,51 % (2,76 ha), a 

qual diminuiu para 63,39 % (115,61 ha). Acrescentando a textura além do quarto nível 

categórico, há uma maior redução de 35,17 % (64,14 ha) na correspondência espacial, que 

finaliza em 35,17 % (64,14 ha) (Tabela 3). Este valor final de correspondência foi o maior 

observado para todas as comparações entre mapas.  

 A maior parte das discordâncias para o primeiro nível categórico entre estes dois 

mapas se deu entre unidades de mapeamento semelhantes, ou estão relacionadas aos bordos 

de unidades contrastantes. Foram quatro principais casos de discordância referentes ao 

primeiro nível categórico. No primeiro e maior deles, parte da unidade MTft mt arg, do mapa 

A, sobrepôs parte da unidade NVeflat mt arg, do mapa digital. Este se deu em parte de uma 

encosta, a qual é formada por solos desenvolvidos a partir de diabásio. Apesar da 
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discordância, ambos os mapas indicam solos de textura muito argilosa, ricos em óxidos de 

ferro e bases trocáveis, e com horizonte B nítico em subsuperfície; sendo solos que ocorrem 

associados na paisagem local. O segundo caso de discordância deu-se entre a unidade NVeflat 

mt arg, do mapa A, e a unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, do mapa digital. Apesar de 

ser o segundo caso em termos de área envolvida, tal discordância deu-se quase que 

exclusivamente nas proximidades dos limites das unidades dos dois mapas. O mapa A 

discriminou maior área de Nitossolo (originado a partir de diabásio) em relação ao mapa 

digital, de forma que a unidade Argissolo (originado a partir de siltito) do mapa digital 

sobrepôs esta. De acordo com McKenzie e Austin (1993) a presença de estruturas geológicas 

como sills e diques, pode controlar o padrão de distribuição dos solos. Nesta área os 

Nitossolos são originados a partir de um sill de diabásio (intrusão), sendo solos argilosos e 

ricos e óxidos de ferro, características estas que reduzem a sua reflectância (MADEIRA 

NETO, 2001). Portanto apresentam comportamento espectral distinto daquele dos Argissolos 

originados a partir de siltito, os quais possuem textura média e tem baixos teores de óxidos de 

ferro. Para o mapeamento digital a informação espectral provém do dado espectral extraído de 

uma imagem de satélite de resolução espacial de 30 x 30 m, sendo que de acordo com 

McBratney; Mendonça-Santos e Minasny (2003), para um mapa de solos de escala 1:10.000 

tal  resolução espacial deveria ser de 10 x 10 m para ser compatível com o nível de detalhe. 

Assim, essa menor resolução espacial da imagem de satélite pode ter contribuído para o esta 

divergência nos bordos das unidades de mapeamento, local onde se deu essa discordância. O 

terceiro caso se deu pela sobreposição de parte da unidade CYvdt med, do mapa A, e parte da 

unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, do mapa digital. Tal caso se deu nas proximidades 

do rio Capivari, local de um antigo terraço deposicional deste. Muito provavelmente por se 

tratar de um terraço que já foi afeiçoado pelos processos erosivos, não foi possível ser 

detectado pelas informações utilizadas para a elaboração do mapa digital. O último caso é 

praticamente o inverso do primeiro, e se deu entre parte da unidade NVeft mt arg, do mapa A, 

e parte da unidade MTft arg, do mapa digital. Enquanto o mapa A especificou a parte superior 

da encosta como Chernossolo e a parte inferior como Nitossolo, o mapa digital especificou o 

inverso para esta pequena parte da área. Ambos os solos confundem-se na paisagem, e apesar 

da discordância taxonômica, são originados a partir de diabásio, ricos em bases trocáveis e 

óxidos de ferro, de textura argilosa a muito argilosa, e possuem horizonte B nítico em 

subsuperfície. 

 No segundo nível categórico foi observado um caso de discordância que envolve 

maior área, o qual se deu entre parte da unidade PVAdab med/arg, do mapa A, e parte da 
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unidade PAeab ar/med, do mapa digital. Ambos os mapas discriminam em uma área de topo e 

um espigão que parte deste como divisor de águas como Argissolo Amarelo, e a encosta como 

Argissolo Vermelho-Amarelo. Entretanto, no mapa A, a área referente à unidade Argissolo 

Amarelo é menor do que no mapa digital, de forma que a unidade Argissolo Amarelo do 

mapa digital se sobrepôs a unidade Argissolo Vermelho-Amarelo do mapa A. Sendo assim, 

esta divergência se deu somente com relação aos bordos entre as unidades de mapeamento.  

 Os casos de discordância no terceiro nível categórico ocorreram em pequena área 

(1,52 ha), não tendo sido observado nenhum caso com área expressiva, uma vez que estes se 

deram apenas em pequenas áreas localizadas próximas aos limites das unidades de 

mapeamento dos dois mapas. 

 Também no quarto nível categórico não houve nenhum caso de discordância de área 

expressiva, tendo ocorrido somente pequenos casos que somaram uma área de 2,76 ha. 

 Quando considerada a textura do solo além do quarto nível categórico foram 

verificados quatro principais casos de sobreposição. O maior destes se deu entre parte da 

unidade PVAdab med/arg, do mapa A,  e parte da unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, 

do mapa digital. O segundo se deu entre parte da unidade MTft mt arg, do mapa A, e parte da 

unidade MTft arg, do mapa digital. No terceiro caso, parte da unidade NVeflat mt arg, do 

mapa A, se sobrepôs a parte da unidade NVeflat arg, do mapa digital. No último caso deste 

nível de concordância, houve sobreposição entre parte da unidade PVAdt med/arg, do mapa 

A, e parte da unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, do mapa digital. Para todos estes 

casos citados, observou-se que as divergências se deram quanto à classificação textural para 

classes texturais adjacentes. Uma explicação para isto é que além da grande variação de 

textura do solo causada pela ocorrência de vários materiais de origem dentro da área de 

estudo, é que os resultados de análise granulométrica indicam valores próximos aos limites 

das classes texturais (Tabelas 17 e 18 dos anexos), fazendo com que aumente a possibilidade 

de divergência em função dos critérios adotados para classificar as unidades. 

 

2.3.4.8 Comparação entre o mapa B e o mapa digital 

 
 O cruzamento entre o mapa B e o mapa digital gerou uma matriz de confusão entre as 

unidades destes (Tabela 32 dos anexos). A matriz resultante é apresentada na forma de mapa 

de concordância (Figura 23), no qual as cores mais claras representam concordância em nível 

categórico mais detalhado. 
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Figura 23 - Mapa de concordância da matriz de confusão entre o mapa B e o mapa digital 
 

 O cruzamento entre os mapas B e digital resultou em uma correspondência espacial até 

o primeiro nível categórico de 63,12 % (115,11 ha). Aumentando-se o detalhamento, no 

segundo nível categórico houve uma redução de 7,26 % (13,25 ha) na correspondência, que 

caiu para 55,86 % (101,88 ha). Passando para o terceiro nível categórico verificou-se apenas 

pequena redução de 2,74 % (5,00 ha), a qual ficou em 53,12 % (96,88 ha). No quarto nível 

categórico foi observada a maior redução na correspondência espacial, de 21,40 % (39,03 ha), 

a qual abaixou para 31,72 % (57,85 ha). Considerando a textura além do quarto nível, houve 

nova redução de 3,06 % (5,59 ha) na correspondência, ficando em 28,66 % (52,27 ha) (Tabela 

3). Este valor de correspondência espacial final assemelha-se ao obtido pela sobreposição 

entre os mapas A e B (item 2.3.4.1). 

 Quanto às discordâncias para o primeiro nível, foram observados quatro principais 

casos. No primeiro e maior deles, parte da unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, do mapa 

digital sobrepôs parte das unidades CXvdt med, CYvdt med e CYbet arg, as três pertencentes 

ao mapa B. Tal caso deu-se em regiões próximas ao perímetro da área de estudo, perto do rio 

Capivari, onde ocorrem solos que sofreram influência deste (erosão/deposição). Apesar de o 

mapa digital ter indicado pequenas áreas destes solos, observou-se que o mapa B discriminou 
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maiores áreas destes. A explicação para isso por esta em que por se tratar de parte da 

paisagem que foi afeiçoada pelos processos erosivos, pode ser que os atributos utilizados no 

mapeamento digital não foram capazes de estratificar a paisagem da mesma forma que para o 

mapeamento convencional. Esse fato concorda com McKenzie e Ryan (1999), segundo os 

autores aparentemente os métodos convencionais são mais eficientes em escalas mais 

detalhadas porque usam as relações entre propriedades do solo e aspectos ambientais mais 

facilmente observáveis como base para o mapeamento. Estas relações são derivadas de 

modelos mentais complexos e qualitativos desenvolvidos pelos pedólogos durante o 

levantamento de campo. Um segundo caso deu-se pela sobreposição de parte das unidades 

CXveft arg e NVeft mt arg, do mapa B, e parte da unidade MTft arg, do mapa digital. Este 

caso refere-se a uma região de relevo íngreme, no qual também houve discordâncias nas 

comparações feitas entre mapas convencionais. Entretanto tais unidades guardam grandes 

semelhanças, uma vez que ocorrem associadas nesta região da área de estudo, são originadas 

a partir de diabásio, possuem altos teores de bases trocáveis e óxidos de ferro, são de textura 

argilosa a muito argilosa e ocorrem em relevo ondulado; sendo que adicionalmente as 

unidades classificadas como MTft arg e CXveft arg também possuem argila de atividade alta. 

O terceiro caso deu-se pela sobreposição entre parte da unidade NVeflat arg, do mapa B, e 

parte da unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, do mapa digital. Esta é uma discordância 

que ocorreu nas proximidades dos limites entre estas duas unidades, semelhante à observada 

na comparação anterior (item 2.3.4.7). Nesta o mapa B discriminou uma maior área da 

unidade Nitossolo do que mapa digital, de maneira que a unidade Argissolo do mapa digital, 

que é confrontante a Nitossolo, se sobrepôs a esta. Como os Nitossolos neste caso são férricos 

e de textura argilosa a muito argilosa, portanto a superfície destes apresenta menor 

intensidade de reflectância do que os Argissolos, de textura média ou arenosa e não férricos 

(MADEIRA NETTO, 2001), de modo que os dados espectrais da imagem de satélite revelam 

essa diferença. Como a imagem de satélite possui pixels de tamanho 30 x 30 m, esta fornece 

uma informação espectral para cada unidade destas. Novamente, e de acordo  com 

McBbratney; Mendonça-Santos e Minasny (2003), para a escala final do mapa de solos 

(1:10.000) as informações deveriam ter tamanho de pixel de 10 x 10 m, da mesma forma que 

os atributos de terreno utilizados, que foram calculados a partir de um MDE com resolução 

espacial de 10 m. No último caso de discordância, parte da unidade CXveft arg, do mapa B, 

sobrepôs toda a unidade RLeft arg, do mapa digital. Tal caso se deu em uma região em que há 

um aumento na declividade ocasionado por uma inflexão do relevo (escarpa), região esta onde 

são encontrados solos mais rasos e, inclusive, afloramentos de diabásio. Bem como observado 
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pela comparação entre os demais mapas, tais solos ocorrem de maneira complexa na área de 

estudo, de modo que mesmo em escala mais detalhada é difícil discriminá-los em unidades de 

mapeamento simples. 

 Nesta comparação foi verificado apenas um caso de discordância no segundo nível 

categórico. Nesse, parte das unidades PVAdab ar/med e PVAeab med/arg, ambas do mapa B, 

sobrepuseram-se a parte da unidade PAeab ar/med, do mapa digital. Bem como observado 

para a comparação entre os mapas A e digital (item 2.2.4.7), este caso se deu em um topo e 

em um divisor de águas adjacente a este ("espigão"). Nesta região, tanto o mapa B e A, 

quanto o mapa digital indicam a unidade PAeab ar/med, e na encosta a unidade PVAdab. 

Entretanto, no mapa digital a área referente à unidade Argissolo Amarelo é maior do que no 

mapa B, assim sendo esta se sobrepõe à unidade Argissolo Vermelho-Amarelo do mapa B. 

Assim sendo, esta divergência se deu com relação aos limites entre as unidades de 

mapeamento dos dois mapas. 

 No terceiro nível categórico observou-se que não houve casos de discordância com 

área significativa, uma vez que estes se deram em pequenas regiões próximas aos limites entre 

as unidades de mapeamento dos dois mapas.  

 Para o quarto nível categórico houve dois casos de discordância. No primeiro e maior 

deles, a unidade PVAdlat ar/med, do mapa B, foi sobreposta pela unidade PVAdab ar/med + 

PVAdt ar/med, do mapa digital. A região em que se deu tal caso refere-se a duas posições de 

topo, próximas a antigos terraços do rio Capivari. Bem como para a comparação entre os 

mapas A e B (item 2.3.4.1) e entre os mapas B e C (item 2.2.4.4), apenas o mapa B indica a 

presença de horizonte B latossólico abaixo do horizonte B textural. A provável explicação 

para essa discordância pode estar ligada aos critérios perceptivos utilizados por cada 

avaliador, os quais são particulares de cada um deles. O segundo caso também foi semelhante 

aos verificados em outras comparações, e se deu pela sobreposição entre parte da unidade 

NVeft mt arg, do mapa B, e parte da unidade NVeflat mt arg, do mapa digital. Tal divergência 

está relacionada à presença ou não do horizonte B latossólico abaixo do horizonte B nítico, 

que é identificado pelo exame das características morfológicas do solo. Em não se podendo 

examinar o perfil do solo por toda a área a ser mapeada (BRADY; WEIL, 2004), predições 

foram feitas com base, neste caso, nas características de relevo. Assim, enquanto o mapa B 

classifica apenas a região de topo plano como Nitossolo latossólico e a encosta, com certo 

declive, como Nitossolo típico, o mapa digital, assim como o mapa A, classifica como 

Nitossolo latossólico grande parte desta área.  
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 Acrescendo-se a informação a respeito da textura do solo, foi observado apenas um 

caso de discordância. Neste, parte da unidade PVAdab ar/med, do mapa B, sobrepôs parte da 

unidade PVAdab med/arg, do mapa digital. Para classificar a unidade do mapa B, foi utilizado 

como referência o perfil P9 (Figura 3A dos anexos), localizado na meia encosta, que possui 

textura arenosa/média (Tabela 17 dos anexos). Em contrapartida, para classificar a unidade do 

mapa digital foi utilizado como referência um perfil de barranco, localizado próximo a uma 

grota no terço inferior da mesma encosta, além de resultados de análises dos pontos 85 e 104 

(Tabela 18 dos anexos), os quais indicam textura média/argilosa, com considerável 

contribuição da fração silte. Possivelmente, este atributo do solo teve participação 

significativa na energia eletromagnética refletida e que foi captada pelo sensor do satélite, 

uma vez que solos de textura mais fina têm menor reflectância (MADEIRA NETO, 2001). 

Trata-se de uma região próxima do contato entre o diabásio e o siltito, cujo maior teor de 

argila pode ter contribuição do diabásio, que origina solos argilosos e muito argilosos. Sendo 

assim, a unidade do mapa digital ocorre na região de contato entre materiais de origem, 

indicando solos de transição de uma textura mais grossa para uma mais fina. Isso mostra que a 

técnica de compartimentação da área foi eficiente para identificar esta variação textural. Em 

contrapartida, a unidade do mapa B contempla a meia encosta até a região que possui solos 

desenvolvidos a partir do diabásio (Nitossolos). 

 

2.3.4.9 Comparação entre o mapa C e o mapa digital 
 
 O cruzamento entre o mapa C e o mapa digital gerou uma matriz de confusão entre as 

unidades de mapeamento destes (Tabela 33 dos anexos). A matriz resultante é apresentada na 

forma de mapa de concordância (Figura 24), no qual as cores mais claras representam 

concordância em nível categórico mais detalhado. 
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Figura 24 - Mapa de concordância da matriz de confusão entre o mapa C e o mapa digital 
 

 O cruzamento entre os mapas C e digital resultou em uma correspondência espacial até 

o primeiro nível categórico de 69,64 % da área (127,01 ha). Considerando até o segundo nível 

categórico houve uma redução na correspondência de 3,46 % (6,32 ha), a qual passa a 66,18 

% (120,70 ha). Para o terceiro nível categórico houve uma redução de 16,14 % (29,43 ha) na 

correspondência, que assumiu o valor de 50,04 % (91,26 ha). Aumentando-se o detalhamento, 

no quarto nível categórico há uma redução na correspondência de 18,31 % (33,39 ha), a qual 

ficou em 31,73 % (57,87 ha). Acrescentando-se a informação a respeito da textura do solo ao 

quarto nível categórico, a correspondência foi reduzida de 27,40 % (49,97), a qual termina em 

4,33 % (7,90 ha) (Tabela 3). Este valor final de correspondência espacial é um dos menores 

observados nas comparações feitas. 

 Foram observados apenas dois principais casos de discordância no primeiro nível 

categórico envolvendo maior área. No primeiro e maior deles, parte das unidades NVeft arg + 

NVeft mt arg e CXveft arg + NVeft arg, ambas do mapa C, sobrepuseram grande parte da 

unidade MTft arg, do mapa digital. Este caso é idêntico ao observado na comparação entre os 

mapas A e C (2.3.4.2) e entre os mapas B e C (item 2.3.4.4). De maneira análoga a estes, 

dentro das unidades dos dois mapas foi examinado o perfil P3 (Figura 3A dos anexos). 
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Entretanto para o mapa C julgou-se que o perfil examinado, classificado como Chernossolo, 

não representaria a maioria dos solos contidos na unidade de mapeamento do mapa C. Assim 

sendo, para classificar esta unidade foram tomados como base resultados de análise de solo 

dos pontos 22 e 57 (Tabela 18 dos anexos) e observações de campo feitas em outros locais 

dentro da unidade. Assim, pode-se observar que para este caso, o mapa digital forneceu a 

mesma informação que os mapas A e B. Por outro lado, trata-se de uma discordância entre 

solos relativamente parecidos, os quais se confundem na paisagem local, uma vez que todos 

são derivados a partir de diabásio, de estágio de desenvolvimento não muito avançado, ricos 

em óxidos de ferro e bases trocáveis, de textura argilosa a muito argilosa, com horizonte B 

nítico, e que ocorrem associados na paisagem local. O segundo caso de discordância deu-se 

entre parte da unidade PVeft med/arg, do mapa C, e parte da unidade NVeflat arg, do mapa 

digital. Tal caso de discordância também se assemelha aos relatados nas sobreposições entre 

os mapas A e C (item 2.3.4.2), B e C (item 2.3.4.4) e C e D (item 2.3.4.6). Da mesma forma 

que o mapa digital, os mapas A, B e D também classificaram suas unidades como Nitossolo. 

Assim sendo, observa-se que o mapa C classificou solos com maior gradiente textural 

(Argissolos) para a região em questão, que contempla solos desenvolvidos a partir de 

diabásio, do que os demais mapas. Tal fato pode ser explicado também pela variação do 

gradiente textural dentro da área de estudo, de forma que dependendo dos locais nos quais 

foram consultados os resultados de análise granulométrica do solo este pode ser enquadrado 

com Nitossolo Vermelho ou Argissolo Vermelho. Isso mostra que tais solos ocorrem 

associados de maneira complexa dentro desta porção da paisagem, sendo uma tarefa quase 

que impossível discriminá-los individualmente em unidades de mapeamento simples. 

 Com relação às discordâncias no segundo nível categórico, verificou-se que houve 

apenas um caso de discordância que envolve área significativa. Neste, parte da unidade PVeft 

me/arg, do mapa C, sobrepôs parte da unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, do mapa 

digital. Fato semelhante também ocorreu nas demais comparações feitas com o mapa digital. 

A sobreposição se deu nas bordas entre as unidades, tendo sido observado que os mapas 

convencionais determinaram uma maior área para as unidades de solos desenvolvidos a partir 

de diabásio, o que levou a sobreposição desta à unidade de solos derivados de siltito do mapa 

do digital (Argissolos). Tal fato pode ser explicado pela limitação de resolução espacial da 

imagem de satélite, a qual possui pixel de 30 x 30 m, porém McBbratney; Mendonça-Santos e 

Minasny (2003) salientam que para mapeamento de escala 1:10.000 é necessária a utilização 

de informações com resolução espacial de 10 m. Como para este caso a informação a 

informação espectral incorpora o comportamento de textura e teor de óxidos de ferro 
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(MADEIRA NETTO, 2001), importante para discriminar os solos férricos e argilosos dos não 

férricos e de textura média que ocorrem ao seu entorno, a falta de resolução espacial pode ter 

sido limitante neste caso.   

 No terceiro nível categórico houve três casos de discordância. Para os três casos houve 

grande semelhança entre casos ocorridos na sobreposição entre os mapas A e C (item 2.3.4.2) 

e entre os mapas B e C (item 2.3.4.4). No primeiro e maior, houve sobreposição entre parte da 

unidade PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt med/arg, do mapa C, e 

parte da unidade PAeab ar/med, do mapa digital. Na região envolvida neste caso, os mapas A, 

B e digital discriminam a ocorrência de solos eutróficos, enquanto o mapa C indica a 

ocorrência de solos distróficos. Conforme discutido anteriormente, a causa para tal fato pode 

estar relacionada à grande variação de alguns atributos do solo na área de estudo, neste caso 

os químicos, conforme observado por Silva (2000) nessa mesma região. Um segundo caso se 

deu entre a unidade PAet med/med + PAet med/arg + PVAet med/med + PVAet med/arg, do 

mapa C, e a unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, do mapa digital. Neste observou-se o 

inverso do primeiro, enquanto o mapa C classifica os solos como eutróficos, o mapa digital 

classifica como distróficos, da mesma forma que os mapas A e B. No terceiro caso, parte da 

unidade CXvet med, do mapa C, sobrepôs a unidade CXveft arg, do mapa digital. Este caso 

assemelha-se ao observado nas comparações entre o mapa C e o mapa A (item 2.3.4.2), e 

entre o mapa C e o mapa B (item 2.3.4.4). Tal caso se deu em uma região de complexidade 

geológica, onde ocorre transição entre diabásio e siltito. Assim sendo, enquanto o mapa 

digital indica solos desenvolvidos a partir de diabásio (férricos), assim como os mapas A e B, 

o mapa C indica solos desenvolvidos a partir de siltito (não férricos). No entanto tais solos 

ocorrem de maneira complexa nesta porção da área de estudo, o que dificulta sua separação 

em unidades de mapeamento simples. 

 Para o quarto nível categórico a maior parte desta área de discordâncias está em três 

principais casos. No primeiro, parte da unidade NVeft arg + NVeft mt arg, do mapa C, 

sobrepôs parte da unidade NVeflat mt arg, do mapa digital. Este caso assemelha-se ao 

observado nas comparações entre os mapas A e B (item 2.3.4.1) e entre os mapas A e C (item 

2.3.4.2). Tal discordância refere-se à presença ou não de horizonte B latossólico abaixo do 

horizonte B nítico para os Nitossolos, na porção mais elevada da área de estudo. Uma vez que 

as características morfológicas são determinantes nesta constatação, faz-se necessário o 

exame de perfil de solos. Sendo inviável abrir trincheiras para examinar o perfil do solo ao 

longo de toda a área a ser mapeada (BRADY; WEIL, 2004), evidências são reunidas (feições 

de relevo, correlação com outros locais examinados, entre outros) a fim de embasar predições. 
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Dessa forma, observou-se uma correspondência quanto ao mapa A e digital, os quais indicam 

Nitossolos latossólicos para esta área, enquanto que os mapas B e C indicam Nitossolos 

típicos, provavelmente por associar a ocorrência de tal solo com relevo mais declivoso. No 

segundo e terceiro casos de correspondência, a divergência se dá quanto ao caráter abrupto 

dos Argissolos. No segundo caso, parte de unidade PAet med/med, do mapa C, sobrepôs parte 

da unidade PAeab ar/med, do mapa digital. No terceiro caso, parte da unidade PVAdt 

med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt med/arg, do mapa C, sobrepôs parte da 

unidade PVAdab med/arg do mapa digital. Casos semelhantes a estes foram observados nas 

comparações entre os mapas A e C (item 2.3.4.2) e entre os mapas B e C (item 2.3.4.4). 

Nestes dois casos, enquanto os mapas A, B e digital classificam suas unidades de 

mapeamento como Argissolo abrúptico, o mapa C classifica a sua como Argissolo típico. Para 

caracterizar mudança textural abrupta é necessário identificar um considerável aumento no 

teor de argila do horizonte A ou E em relação ao horizonte subjacente B em uma distância 

menor ou igual a 7,5 cm (EMBRAPA, 2006). Assim, a constatação deste caráter depende do 

grau de sensibilidade e/ou critérios perceptivos do avaliador do solo, ou mesmo dos locais 

onde as observações foram tomadas, o que pode explicar essa divergência. 

 Considerando a informação a respeito da textura do solo ao quarto nível categórico, 

foram verificados três casos de discordância. No primeiro e maior deles, parte das unidades 

CXvdt med + PVAdt med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt med/arg e  PVAdt 

med/med + PVAdt med/arg + PAdt med/med + PAdt med/arg, do mapa C, sobrepuseram a 

unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, do mapa digital. Nos outros casos, parte da 

unidade NVeflat arg, do mapa C, sobrepôs parte da unidade NVeflat mt arg, e parte da 

unidade CXveft arg + NVeft arg, do mapa C, sobrepôs parte da unidade NVeft mt arg, do 

mapa digital. Todos estes casos envolvem classes texturais adjacentes, ocorrendo em porções 

da área de estudo em que os resultados de análise de solos revelam valores de teor de argila 

no solo próximos ao limite entre as classes texturais. Assim sendo, são aumentadas as chances 

de discordância, além do que devido à grande variação em alguns atributos do solo, 

dependendo dos locais onde foram consultados resultados, houve predominância de uma ou 

outra classe textural. 

 

2.3.4.10 Comparação entre o mapa D e o mapa digital 
 
 O cruzamento entre o mapa D sobre o mapa digital gerou uma matriz de confusão 

entre as unidades de mapeamento destes (Tabela 34 dos anexos). A matriz resultante é 
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apresentada na forma de mapa de concordância (Figura 25), no qual as cores mais claras 

representam concordância em nível categórico detalhado. 

 

 
Figura 25 - Mapa de concordância da matriz de confusão entre o mapa D e o mapa digital 
 

 O cruzamento entre estes dois mapas resultou em uma correspondência espacial de 

56,26 % (102,61 ha) para até o primeiro nível categórico. Para a correspondência até o 

segundo nível categórico, esta teve uma grande redução de 23,76 % (43,33 ha), passando para 

32,25 % (59,27 ha). No terceiro nível categórico observou-se uma pequena redução de 4,86 % 

(8,87 ha) na correspondência, que ficou em 27,64 % (50,41 ha). Aumentando o detalhamento, 

no quarto nível categórico verificou-se uma redução da correspondência de 19,47 % (35,51), a 

qual caiu para 8,17 % (14,90 ha). Acrescendo a textura do solo ao quarto nível categórico, 

verificou-se nova redução de 4,17 % (7,60 ha) na correspondência espacial, que finaliza em 

4,01 % (7,31 ha) (Tabela3). Este resultado final de correspondência espacial é o menor 

observado para as comparações feitas entre os mapas convencionais e entre estes o mapa 

digital. 

 Quanto às discordâncias no primeiro nível categórico, houve quatro caos, a maior 

parte delas envolvendo unidades de mapeamento bastante semelhantes, porém com taxonomia 
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distinta. No primeiro caso, parte da unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, pertencente ao 

mapa digital, sobrepôs-se às unidades TCot med/arg, LAet med e NVeft mt arg, pertencentes 

ao mapa D. Discordâncias muito semelhante a esta foram observadas na comparação entre D 

e os demais mapas convencionais. Bem como para as demais comparações em que tais 

discordâncias se deram, a explicação para esta divergência pode estar relacionada à grande 

variação dos atributos do solo a curtas distâncias, conforme observado por Silva (2000) para a 

mesma região. Com relação à última unidade do mapa D envolvida neste primeiro caso de 

discordância (NVeft mt arg), observa-se que assim como nas outras comparações entre o mapa 

digital e os demais mapas, o primeiro determinou uma menor área de solos desenvolvidos a 

partir de diabásio, sendo esta discordância relacionada principalmente às bordas entre as 

unidades de mapeamento. Assim, a unidade de solos desenvolvidos a partir de siltito 

(Argissolo) do mapa digital, se sobrepôs às unidades de solos desenvolvidos a partir de 

diabásio (Nitossolo) dos demais mapas. Conforme mencionado anteriormente, tal fato pode 

estar relacionado a uma limitação da informação espectral utilizada na elaboração do mapa 

digital, a qual incorpora as características diferenciais destes solos. O segundo caso de 

discordância se deu pela sobreposição de parte da unidade NVeft mt arg, do mapa D, e parte 

das unidades CXveft arg e MTft arg, do mapa digital. Também este caso de discordância é 

semelhante ao observado nas comparações fetais entre o mapa D e os mapas A (item 2.3.4.3) 

e B (item 2.3.4.5). Da mesma forma que para o primeiro caso de discordância, verifica-se que 

no mapa digital é assumida classificação semelhante a dos mapas A e B. Cabe ressaltar que 

tais solos ocorrem associados na paisagem da área de estudo, e embora ocorrido discordância, 

as unidades de mapeamento envolvidas contemplam solos desenvolvidos a partir de diabásio, 

textura argilosa a muito argilosa, ricos em óxidos de ferro e bases trocáveis. No quarto caso 

de discordância, parte da unidade PAdt med/arg + PVAdare ar/med, do mapa D, sobrepôs 

parte da unidade CXvelep med, do mapa digital. Tal caso se deu em um terço inferior de 

encosta, região esta de contato entre o diabásio e siltito, a qual revela uma complexidade de 

solos, o que aumenta a chance de ocorrerem divergências quanto à classificação. Apesar 

disso, tanto o mapa B quanto o mapa C, classificam o solo desta região como sendo 

Cambissolo, da mesma forma que o mapa digital. Em contrapartida, o mapa C classifica os 

solos dessa região como Argissolo, da mesma forma que o mapa A. Tal fato revela a 

dificuldade em se discriminar tais solos separadamente por meio de unidades de mapeamento 

simples. 

 Para o segundo nível categórico houve dois principais casos de discordância entre 

unidades de mapeamento. No primeiro e maior deles, parte da unidade PAdare ar/med, do 
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mapa D, sobrepôs parte da unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, do mapa digital. Essa 

sobreposição se dá em uma posição de topo nas proximidades do rio Capivari. Nesta, assim 

como nas demais comparações entre mapas verifica-se o fato de que a avaliação da cor do 

solo quando executada pelo olho humano pode ocasionar divergências quanto na 

classificação, conforme observado por Campos e Demattê (2004). O segundo caso envolve 

uma sobreposição que é o oposto da primeira. Nesta, parte da unidade PVAet ar/med + PVAet 

med/arg, do mapa D, sobrepôs parte da unidade PAeab ar/med, do mapa digital. Esta 

sobreposição se deu em uma posição de topo e em um divisor de águas adjacente e esta. Nesta 

região, tanto o mapa digital quanto os mapas A e B, classificam os solos como Argissolo 

Amarelo. De maneira diferente, o mapa D classifica o solo desta região como Argissolo 

Vermelho-Amarelo. Assim sendo, mais uma vez além é verificada a subjetividade envolvida 

na avaliação da cor do solo pelo olho humano, conforme citado anteriormente. 

 No terceiro nível categórico a maior parte da área discordante é representada por um 

caso. Neste, parte da unidade PAdt me/arg + PVAdare ar/med, do mapa D, sobrepôs parte da 

unidade PAeab ar/med, do mapa digital. Neste caso observa-se que houve divergência quanto 

ao caráter saturação por bases do solo. Conforme comentado em outras comparações entre 

mapas, esta divergência pode estar relacionada à grande variabilidade dos atributos do solo 

dentro da área de estudo. Assim sendo, dentro da unidade do mapa D, foram consultados os 

resultados de análise dos pontos 101, 107 e 108 (Tabela 18 dos anexos). Observando-os, 

pode-se constatar que os pontos 101 e 108 apresentam caráter distrófico, ao passo que o ponto 

107 possui caráter eutrófico. Mesmo estes diferem quanto ao caráter saturação por bases do 

solo, apesar de se situarem próximos. Pelo fato de o caráter distrófico estar presente na 

maioria dos pontos, optou-se por classificar esta unidade com tal caráter. Já dentro da unidade 

do mapa digital foi examinado o perfil P7 (Figura 2C dos anexos), que possui caráter 

eutrófico (Tabela 17 dos anexos). Assim, tal variabilidade dificulta o mapeamento de tais 

atributos do solo, favorecendo a ocorrência de tal divergência, conforme observado nas 

demais comparações. 

 Três principais casos de discordância foram observados no quarto nível categórico. No 

primeiro, que envolve maior área, parte da unidade NXdt mt arg + NVeft mt arg, do mapa D, 

sobrepôs parte da unidade NVeflat mt arg pertencente ao mapa digital. Tal caso refere-se a 

uma posição de topo, sendo a posição mais alta da paisagem regional, assemelhando-se ao 

observado nas comparações entre o mapa D e os demais mapas. Tanto dentro da unidade do 

mapa D quanto da do mapa digital, foi examinado o perfil P4 (Figura 1D dos anexos), o qual 

possui horizonte B latossólico abaixo do horizonte B nítico, caracterizando um Nitossolo 
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latossólico. Porém para o mapa D também foi examinado o perfil P5 (Figura 2A dos anexos), 

distante cerca de 260 m do primeiro, e que além de não possuir horizonte B latossólico em 

subsuperfície, não é muito profundo. Dessa forma, julgou-se restrita a ocorrência do solo 

representado pelo perfil P4, de modo a denominar como típico o membro Nitossolo Vermelho 

da unidade do mapa D. Nesta mesma região, ao menos no entorno do topo, os mapas A, B, C 

e digital classificaram-na como Nitossolo Vermelho latossólico, sendo que o mapa D diferiu 

destes. Isto se deu provavelmente por terem sido utilizados critérios distintos a respeito da 

distribuição espacial dos solos. O segundo caso deu-se em outra posição de topo, de cota mais 

baixa em relação à primeira. Neste, parte da unidade NVeft mt arg, do mapa D, sobrepôs parte 

da unidade NVeflat arg, do mapa digital. Tal caso também se assemelha ao observado nas 

comparações feitas entre o mapa D e os mapas A (item 2.3.4.3) e B (item 2.3.4.5). Enquanto o 

mapa D classifica o solo desta região como Nitossolo típico, os mapas A, B e digital 

classificam-no como latossólico. Como a constatação de tal característica depende do exame 

morfológico do perfil do solo, o que foi feito para os mapas A, B e digital, uma vez que 

existem limitações no exame por tradagens, conforme destacado por Legros (2006). O 

terceiro caso deu-se pela sobreposição entre a unidade PAdt med/arg + PVAdare ar/med, do 

mapa D, e a unidade PVAdab med/arg do mapa digital. Este caso assemelha-se ao observado 

na comparação realizada entre os mapas A e D (item 2.3.4.3) e entre os mapas B e D (item 

2.3.4.5). Tanto os mapas A e B quanto o mapa digital classificam o solo deste local como 

Argissolo abrúptico, enquanto que o mapa D e o mapa C classificam como Argissolo típico. 

Conforme discutido anteriormente, tal fato pode estar relacionado à critérios perceptivos do 

avaliador, os quais são dependentes da sensibilidade individual de cada um deles. 

 Considerando a textura além do quarto nível categórico houve apenas um caso de 

discordância envolvendo área significativa. Neste, parte da unidade PAdt med/arg + PVAdare 

ar/med, do mapa D, sobrepôs parte da unidade PVAdab ar/med + PVAdt ar/med, pertencente 

ao mapa digital. Apesar da divergência ocorrida, esta se deu entre classes texturais adjacentes, 

sendo que a alta variabilidade dos atributos do solo para a região da área de estudo, neste caso 

granulometria, pode ter contribuído para que tal fato ocorresse.  

 

2.3.5 Avaliação das correspondências espaciais 
 
2.3.5.1 Entre os mapas convencionais 
 
 Analisando as correspondências espaciais obtidas por meio das comparações entre 

mapas convencionais, observou-se redução na correspondência espacial com aumento do 
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nível de detalhamento (Figura 26). De maneira geral, as principais discordâncias observadas 

no primeiro nível categórico, se deram entre unidades de mapeamento com classificação 

distinta, porém morfologicamente semelhantes e que ocorrem associadas na paisagem local. 

Pode-se citar, por exemplo, sobreposições entre Nitossolo e Chernossolo, Nitossolo e 

Cambissolo, Nitossolo Vermelho e Arigissolo Vermelho, Chernossolo e Cambissolo, e entre 

Argissolo e Cambissolo. A principal explicação para tais discordâncias é a grande diversidade 

de materiais geológicos na área de estudo, que associada ao relevo ondulado promoveu 

grande variação e complexidade de solos, o que dificulta o estabelecimento de unidades de 

mapeamento simples, e conseqüentemente aumenta as chances de ocorrência de divergências 

quanto à classificação destas. 

 A redução de correspondência no segundo nível categórico deveu-se, principalmente, 

a divergências quanto à cor para a classe dos Argissolos. Para esta ordem, o segundo nível 

categórico é determinado pela notação de cor por comparação com a carta Munsell 

(EMBRAPA, 2006). Conforme exposto anteriormente, a subjetividade envolvida na avaliação 

da cor do solo pelo olho humano por comparação com a carta Munsell pode levar à ocorrência 

de divergências, as quais poderão resultar em diferenças na classificação do solo (CAMPOS; 

DEMATTÊ, 2004). Acrescido a isso, também a grande variação e complexidade dos solos na 

área de estudo pode ter contribuído para a ocorrência de variações a curtas distâncias no 

atributo cor do solo, corroborando para as divergências. 

 Quanto às reduções de concordância no terceiro nível categórico, essas se deveram, 

principalmente, à divergências quanto ao caráter saturação por bases do solo. Apesar de não 

haver subjetividade envolvida na avaliação deste caráter, na região da área de estudo há 

grande variação a curtas distâncias de alguns atributos do solo, tais como saturação por bases 

e atividade de argila, conforme observado por Silva (2000). Segundo o mesmo autor, isso 

contribui para uma baixa eficiência de mapeamento. Sendo assim, dependendo dos locais em 

que foram consultados resultados de análises, houve diferenças na classificação, o que levou a 

redução da correspondência espacial. 

 Do terceiro para o quarto nível categórico verificou-se que houve um decréscimo mais 

acentuado na correspondência espacial (Figura 26). As principais divergências se deram com 

relação à mudança textural abrupta para os Argissolos, e à presença de horizonte B latossólico 

abaixo do horizonte B nítico para os Nitossolos. A constatação de tais características depende 

de um exame das características morfológicas do solo. De acordo com Legros (2006), 

tradagens causam a desorganização do material do solo, dificultando a observação de certas 

propriedades do solo, dentre elas a estrutura, o que dificulta esta constatação. Sendo assim, 
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tais características são observadas mais facilmente mediante o exame detalhado e criterioso 

do perfil do solo. Como em determinadas situações foram utilizadas tradagens como fonte de 

observação, as quais são limitadas, isso pode explicar a ocorrência de divergências e 

conseqüente diminuição da correspondência espacial neste nível. No entanto, de acordo com 

Brady e Weil (2004), por motivos óbvios, é impossível examinar o perfil do solo por toda a 

área que está sendo mapeada. Assim, o pedólogo reúne evidências por meio de tradagens, 

observação da paisagem, dentre outras, e com base seus conhecimentos (teóricos e tácitos) e 

experiências anteriores prediz a distribuição dos solos na área. Assim, a complexidade dos 

solos da área de estudo pode ter dificultado essa abordagem, corroborando para a ocorrência 

de divergências. 

Acrescentando a informação a respeito da textura do solo ao quarto nível categórico, 

observou-se pequenas reduções nos níveis de concordância (Figura 26), provavelmente pelo 

fato de haver menor subjetividade na determinação das classes texturais. Também se verificou 

que a maioria dos casos de divergência se deram entre classes texturais adjacentes. Estas 

podem ter ocorrido em virtude dos teores de argila do solo nos locais de discordância estarem 

próximos aos limites entre classes texturais, obrigando executor de cada mapa a optar pela 

que julgasse mais adequada. 
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 126 

 Apesar de ter ocorrido redução na correspondência espacial em todos os cruzamentos 

entre mapas convencionais, verificou-se que os maiores valores de correspondência espacial 

foram obtidos entre os mapas A e B (Figura 26). A explicação para tal fato parece não estar 

associada à quantidade de observações tomadas para a elaboração de cada mapa, pois para 

cada um deles foi utilizada uma densidade de amostragem diferente (Tabela 4). Pode ser que 

estes mapas tenham sido elaborados com o uso de parâmetros subjetivos e intuitivos 

semelhantes entre os executores. Essa semelhança não é possível de ser mensurada tendo em 

vista a subjetividade envolvida, a qual é característica do modelo mental da relação solo-

paisagem formado e utilizado por cada um dos executores para o mapeamento desta área. 

 As menores concordâncias observadas já a partir do segundo nível categórico foram 

aquelas referentes às comparações feitas entre o mapa D em relação ao mapa A (6,96 %) e ao 

mapa B (11,09 %), mostrando que este foi o mapa mais contrastante em relação a esses dois 

(Figura 26). Observa-se que para a elaboração dos mapas B e D foi utilizado densidade de 

observações semelhante (Tabela 4), porém isso não garantiu alto nível de correspondência 

entre tais mapas. Entretanto, a diferença pode estar relacionada às observações que cada um 

tomou e de como colocou em prática as relações entre as observações e a ocorrência de solos 

na área de estudo. 

 

 Tabela 4 - Observações utilizadas para a elaboração dos mapas 
Pontos Pontos Perfis Densidade

Com Análise Sem análise Examinados obs.ha-1-1-1-1

A 27 11 6 44 0,24
B 34 26 10 70 0,38
C 18 23 11 52 0,29
D 28 35 4 67 0,37

Digital 17 16 8 41 0,22

TotalMapa

 

 

 A análise da Tabela 4 permite observar que para a elaboração de todos os mapas foi 

obedecida a densidade de observações determinada nos Procedimentos Normativos para 

Levantamentos Pedológicos (EMBRAPA, 1995), que para a escala de mapeamento utilizada 

varia entre 4 a 0,2 observações.ha-1. Porém somente isto não garantiu elevada correspondência 

entre os mapas, uma vez que cada executor colocou seus métodos e conhecimentos 

individuais no trabalho de mapeamento. No entanto, apesar dessa discordância taxonômica, 

observou-se que houve grande concordância em relação a muitos atributos e características 

dos solos. Muito provavelmente a razão para as discordâncias tenha sido devida em parte a 
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grande variabilidade do solo e de seus atributos a curta distância dentro da área, o que 

dificultou fortemente a definição da legenda dos mapas. Outro fato que vem a reforçar esta 

complexidade de solos é que em todos os mapas há pelo menos uma unidade de mapeamento 

do tipo grupo indiferenciado, mesmo em se tratando de um mapa de nível detalhado, no qual 

deveria haver somente unidades de mapeamento simples. 

   Observou-se que a correspondência entre os mapas de solos convencionais variou 

desde 24,32 % (44,35 ha) até 6,96% (12,69 ha) (tabela 2). Este resultado aproxima-se do 

obtido por Silva (2000), que comparou dois mapas de solos de mesma escala, de uma mesma 

área na região de Piracicaba, produzidos por equipes diferentes e em épocas distintas. O autor 

verificou correspondência de 23% para a classificação até o quarto nível categórico, quando 

considerado que pelo menos um membro de uma unidade do tipo grupo indiferenciado 

correspondia à outra unidade ou a um membro de outra unidade tipo grupo indiferenciado. 

Conforme observado nesse estudo, um dos motivos para a baixa concordância teria sido a 

grande variabilidade e complexidade dos solos da região. Tal variabilidade é explicada pelo 

tipo de material de origem, rochas sedimentares da formação Itararé, sedimentos aluvionares e 

intrusões de diabásio, associados a grandes variações de relevo na área (NANNI; DEMATTÊ, 

2006). De forma análoga, Bie e Beckett (1973) comparando quatro mapas de solos de uma 

mesma área, de mesma escala, produzidos por quatro diferentes equipes, também constataram 

que os mapas resultantes foram consideravelmente distintos.  

 Legros (2006) cita a importância da realização de trabalhos de correlação, que tem por 

objetivo assegurar que diferentes equipes de mapeamento trabalhem da mesma forma e 

também de maneira que não mude com o decorrer tempo. De acordo com Rossiter (2000) a 

correlação é aplicada para: a) estabelecer uma legenda de mapeamento útil e correta para a 

região a ser mapeada; b) verificar se as unidades de mapeamento estão sendo colocadas na 

categoria correta da legenda. Entretanto, de acordo com Oliveira (2009), nos últimos anos no 

Brasil tem-se verificado uma generalizada e progressiva diminuição dos pedólogos em órgãos 

governamentais e drástica diminuição dos recursos destinados às suas atividades. A restrição 

do ponto de vista de recursos humanos e orçamentários se reflete na falta de projetos de 

mapeamento em andamento no país conduzidos por instituições governamentais oficiais, de 

modo que são poucos os trabalhos de correlação no Brasil. 
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2.3.5.2 Entre os mapas convencionais e o mapa digital 
 
 Nas comparações feitas entre os mapas convencionais e o mapa digital foram 

observadas semelhanças com as comparações feitas entre os mapas convencionais. Verificou-

se redução na correspondência espacial para os níveis categóricos mais detalhados, sendo que 

as maiores reduções também ocorreram do terceiro para o quarto nível categórico (Figura 27).  

 Quanto às discordâncias, essas também foram parecidas, sendo as do primeiro nível 

relacionadas a sobreposições entre Nitossolo e Chernossolo, Cambissolo e Chernossolo, 

Argissolo e Cambissolo, e entre Nitossolo e Argissolo, sendo que somente este último caso 

diferiu das discordâncias entre mapas convencionais. Este último caso ocorreu pois no mapa 

digital a área referente a unidade de mapeamento classificada como Nitossolo foi menor do 

que a área discriminada nos mapas convencionais, de forma que a unidade confrontante a 

esta, classificada como Argissolo, dos mapas convencionais a sobrepôs. McKenzie e Austin 

(1993) encontraram a presença de estruturas geológicas como diques, que podem controlar o 

padrão de distribuição dos solos numa área. Para a área de estudo, os Nitossolos se formaram 

a partir de um sill de diabásio (intrusão), sendo estes solos de textura argilosa e ricos em 

óxidos de ferro, possuindo, portanto menor reflectância em relação aos demais solos que 

ocorrem na área, os quais possuem textura média ou arenosa, e possuem baixos teores de 

óxidos de ferro (MADEIRA NETO, 2001). Para o mapeamento digital a informação espectral 

foi obtida de uma imagem de satélite de resolução espacial de 30 x 30 metros, sendo que de 

acordo com McBbratney; Mendonça-Santos e Minasny (2003), esta deveria ter resolução 

espacial de 10 x 10 metros para a escala do mapa de solos (1:10.000). Assim sendo, essa 

menor resolução espacial pode ter contribuído para a ocorrência desta discordância, que se 

deu próximo aos limites entre as unidades de mapeamento.   

 Para o segundo nível categórico as divergências se deram quanto à cor dos Argissolos 

(Vermelho x Vermelho-Amarelo), no terceiro nível quanto ao caráter saturação por bases dos 

solos, e no quarto nível quanto ao caráter abrupto dos Argissolos e quanto à 

ocorrência/ausência de horizonte B latossólico abaixo do horizonte B nítico para os 

Nitossolos. Tais divergências foram semelhantes às observadas nas comparações entre mapas 

convencionais. 

 As maiores correspondências espaciais finais (4º nível + textura) em relação ao mapa 

digital se deram entre este e o mapa A (35,17 %) e o mapa B (28,66 %) (tabela 3). Sendo 

assim, o mapa digital de solos gerado pela metodologia proposta obteve maior valor de 

correspondência com os mapas convencionais A e B, do que estes entre si (24,32%) (tabela 
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2). Foi possível observar também que o mapa digital utilizou o menor número de observações 

(tabela 4), menor número de dias de campo (2) e mesmo assim atingiu maior correspondência 

em relação aos mapas A e B, do que os mapas C e D quando comparados aos dois primeiros 

(Figura 27).  

 Pela figura 27, observa-se apesar de o mapa digital ter apresentado baixa 

correspondência para o quarto nível mais a textura em relação ao mapa C (4,33 %) e ao mapa 

D (4,00 %), também o mapa A obteve baixa correspondência quando comparado ao mapa C 

(6,70 %) e ao mapa D (6,96 %), para o mesmo nível (Tabela 2). Mesmo assim, na 

comparação feita entre o mapa digital e o mapa C, para o quarto nível categórico, a 

correspondência foi de (31,73 %), praticamente o mesmo valor obtido na comparação com o 

mapa B (31,72 %) para este mesmo nível (Tabela 3). 
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Figura 27 - Correspondência espacial entre o mapa digital e os mapas convencionais 
 

 Para as comparações feitas entre o mapa digital e os mapas C e D, os valores mais 

baixos de correspondência espacial foram obtidos em níveis categóricos mais detalhados 

(Figura 27). Entretanto, Chagas (2006) estudando comparativamente dois mapas digitais e um 

mapa convencional, também encontrou resultados de baixa concordância entre estes e um 

mapa convencional. Para um mapa digital produzido por redes neurais artificiais, no quarto 

nível categórico o autor verificou 23,27 % de concordância, e para um mapa produzido por 

máxima verossimilhança a concordância ficou em 12,92 %. A baixa concordância entre o 



 130 

mapa convencional e os mapas digitais foi atribuída à heterogeneidade geológica da área e a 

problemas com o modelo de correlação ambiental utilizado no mapeamento digital de solos. 

Neste mesmo estudo, o autor ainda salienta que os resultados poderiam variar caso outra 

equipe executasse o mapa de solos convencional. Este fato foi observado no presente trabalho, 

sendo encontrados valores de correspondência espacial final (quarto nível + textura) que 

variaram de 35,17% (mapa A vs. mapa digital) a 4,00% (mapa D vs. mapa digital) (Figura 

27). 

Por fim, observando a média das correspondências espaciais nas comparações feitas 

entre os mapas convencionais (Tabela 2) e entre estes e o mapa digital (Tabela 3), para os 

diferentes níveis categóricos do SiBCS, observa-se que foram obtidos valores semelhantes. 

Assim é comprovado que a estratégia de mapeamento digital utilizada para mapear a área de 

estudo é válida.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A elevada variabilidade e complexidade dos solos ocorrentes na área de estudo, 

decorrente da presença de diferentes materiais de origem associados à ocorrência de várias 

classes de relevo, aumenta o nível de dificuldade do mapeamento, o que certamente contribui 

para a ocorrência de discordâncias entre os mapas de solos. No entanto, apesar dessa 

discordância taxonômica, observou-se que houve grande concordância em relação a diversos 

atributos dos solos, o que demonstra a importância do papel do pedólogo no mapeamento de 

solos. Sendo assim, faz-se essencial a realização de trabalhos de correlação, para que assim 

solos semelhantes sejam nomeados da mesma forma. 

 Verificou-se que diferentes executores interferem no resultado final de um mapa de 

solo, sendo que as discordâncias entre os mapas deveram-se além de diferenças 

metodológicas empregadas, também à subjetividade do modelo utilizado pelos pedólogos no 

mapeamento da área. Como tal modelo é construído ao longo das experiências e 

conhecimentos adquiridos pelo pedólogo ao longo de sua carreira, é praticamente impossível 

quantificá-lo ou copiá-lo para um modelo automatizado. Portanto é imprescindível que sejam 

seguidos os manuais de normatização para levantamentos e, que sejam realizados trabalhos de 

correlação visando que os trabalhos de mapeamento sejam realizados seguindo padrões que 

visem maior uniformidade destes.  

 Não necessariamente uma densidade de observações parecida tem reflexo na 

similaridade entre mapas de solos. Verifica-se que a subjetividade envolvida no trabalho de 

mapeamento é um determinante na similaridade entre mapas convencionais, entretanto esta é 

praticamente impossível de ser mensurada. Sendo assim, o MDS tem como vantagem tentar 

eliminar ao máximo esta subjetividade por meio da utilização de parâmetros quantificáveis na 

sua execução. 

 O mapa digital de solos obtido para esta área de estudo com a metodologia proposta, 

obteve maior correspondência com o mapa A e com o mapa B, do que o mapa C e o mapa D 

quando comparados com estes. Os valores médios de correspondência espacial obtidos nas 

comparações entre mapas convencionais para os diferentes níveis categóricos do SiBCS 

foram semelhantes aos obtidos nas comparações entre estes e o mapa digital. Tais fatos 

mostram que a abordagem de MDS com auxílio de Fuzzy k-médias forneceu um bom mapa 

de segmentação para a área de estudo, podendo ser utilizado para orientar os locais para serem 

realizadas observações (perfis, tradagens, entre outras) antes de fazer a primeira incursão a 
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campo. Isto economiza tempo e recursos gastos em análises de solos e viagens a campo. ANo 

entanto, a atuação de um pedólogo faz-se necessária para atuar na sua elaboração. 

 É necessário que no Brasil sejam feitos investimentos governamentais em 

mapeamento de solos e também no emprego de novas técnicas que agilizem sua execução e 

economizem recursos. Desse modo aumentarão os conhecimentos a respeito da população de 

solos do território nacional em níveis categóricos mais detalhados, contribuindo para o 

desenvolvimento do SiBCS e para que o país tenha informações em quantidade e de qualidade 

a respeito de seus solos, para atender às exigências da agricultura e pecuária modernas.   
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Figura 1 - Fotos referentes aos perfis: A) P1; B) P2, C) P3 e D) P4  
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Figura 2 - Fotos referentes aos perfis: A) P5, B) P6, C) P7 e D) P8  
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Figura 3 - Fotos referentes aos perfis: A) P9, B) P10, C) P11 e D) P12 
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Figura 4 - Fotos referentes aos perfis: A) P13, B) P14, C) P15 e D) P16  
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Tabela 1 - Descrição morfológica referente ao perfil P1 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-28cm, bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4); argilosa a muito argilosa; 

forte, média, maciça que se desfaz em blocos subangulares; extremamente 

dura, firme, muito plástica e muito pegajosa; transição plana e gradual. 

AB 28-38cm, vermelho-escuro (2.5YR 3/6); argilosa a muito argilosa; forte, 

média,  blocos  subangulares; dura, firme, muito plástica e muito pegajosa; 

transição plana e clara. 

Bt1 38-105cm, vermelho-escuro (10R 3/6); muito argilosa; moderada a forte, 

média, blocos angulares e subangulares; cerosidade comum e forte; dura, 

firme, muito plástica e muito pegajosa; transição plana e difusa. 

Bt2 105-165cm+,  vermelho (10R 4/6); muito argilosa; moderada, média, 

blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; ligeiramente dura, 

friável, muito plástica e muito pegajosa. 

RAÍZES Comuns finas nos horizontes Ap e AB; poucas médias no Bt1; ausentes no 

Bt2. 

OBSERVAÇÃO "Falsa cerosidade" causada por forte compactação no horizonte Ap. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 2 - Descrição morfológica referente ao perfil P2 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-25cm, bruno-escuro (7.5YR 3/3); franco-siltosa cascalhenta; moderada 

pequena blocos subangulares; ligeiramente dura, friável, ligeiramente 

plástica e ligeiramente pegajosa; transição plana e abrupta. 

Cr 25-50cm+ 

RAÍZES Comuns finas no horizonte Ap; ausentes no Cr. 

OBSERVAÇÃO Cascalhos são constituídos por fragmentos de siltito. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 3 - Descrição morfológica referente ao perfil P3  
(continua) 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap1 0-18cm, vermelho muito escuro-acinzentado (2,5YR 2,5/2);  argilosa a 

muito argilosa;  forte média a grande maciça que se desfaz em blocos 

angulares; extremamente dura, firme, muito plástica e muito pegajosa; 

transição plana e gradual. 

Ap2 18-33cm, vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/2); argilosa a muito 

argilosa; forte  (compactação) maciça porosa que se desfaz em blocos 

angulares; extremamente dura, firme, muito plástica e muito pegajosa; 

transição plana e gradual. 

Bt1 33-62cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/2); muito argilosa; 

moderada e forte grande e média prismática que se desfaz em blocos 

angulares; cerosidade forte e abundante; dura, friável, muito plástica e 

muito pegajosa; transição irregular e difusa. 

Bt2 62-90cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); muito argilosa; 

moderada e forte grande e média prismática que se desfaz em blocos 

angulares; cerosidade forte e abundante; dura, friável, muito plástica e 

muito pegajosa; transição plana e clara. 

BC 90-120cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); argilosa/média argilosa; 

moderado a  fraca grande prismática que se desfaz em blocos angulares; 

cerosidade moderada e abundante; ligeiramente dura, muito friável, 

plástica e pegajosa; transição plana e  difusa. 

CB 120-150cm, buno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); argilosa/média argilosa; 

prismática que se desfaz em blocos angulares; cerosidade fraca e comum; 

fraco, ligeiramente dura,  muito friável, plástica e pegajosa. 
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Tabela 3 - Descrição morfológica referente ao perfil P3 

     (conclusão) 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

RAÍZES Poucas finas nos horizontes Ap1 e Ap2; comuns finas nos horizontes Bn1 

e Bn2; ausentes nos demais horizontes. 

OBSERVAÇÃO "Falsa cerosidade" causada por forte compactação nos horizontes Ap1 e 

Ap2, evidenciada pelo achatamento de raízes, inclusive de tubérculos de 

tiririca. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 4 - Descrição morfológica referente ao perfil P4 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap1 0-18cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); muito argilosa; forte 

média "maciça não porosa" que se desfaz em blocos angulares; 

extremamente dura, muito firme, muito plástica e muito pegajosa; transição 

plana e clara. 

Ap2 18-31cm, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4) + vermelho (10R 4/6); 

muito  argilosa; forte e moderada média maciça não porosa que se desfaz em 

blocos angulares; muito dura, firme, muito plástica e muito pegajosa; 

transição plana e clara. 

Bt1 31-66cm, vermelho (10R 4/6) a vermelho-escuro (10R 3/6); muito argilosa; 

forte média a grande blocos angulares e prismática; cerosidade forte e 

abundante; dura, firme a friável, muito plástica e muito pegajosa; transição 

plana e difusa. 

Bt2 66-115cm, vermelho (10R 4/6) a vermelho-escuro (10R 3/6); muito argilosa; 

moderada a forte média a grande blocos angulares e prismática; cerosidade 

moderada e comum; dura a macia, friável, muito plástica e muito pegajosa; 

transição plana e difusa. 

Bw 115-160cm+, (10R 4/6) a vermelho-escuro (10 R 3/6); muito argilosa; fraca 

grande prismática e fraca muito pequena granular; cerosidade moderada e 

pouca; macia, muito friável, muito plástica e muito pegajosa. 

RAÍZES Comuns finas nos horizontes Ap1 e Ap2, poucas médias no Bn1 e Bn2; 

ausentes no Bw. 

OBSERVAÇÃO "Falsa cerosidade" causada por forte compactação nos horizonte Ap1 e Ap2; 

Linha de fragmentos de diabásio entre os horizontes Bt2 e Bw (115cm). 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 5 - Descrição morfológica referente ao perfil P5 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-20cm, bruno-avermelhado (5YR 4/3); argilosa, forte (compactação) média 

blocos  angulares; dura, firme, muito plástica e pegajosa; transição plana e 

gradual. 

AB 20-40cm, bruno-avermelhado (5YR 4/4); argilosa, moderada média blocos 

subangulares;  ligeiramente dura, friável, muito plástica e pegajosa; transição 

plana e clara. 

Bt1 40-60cm, vermelho-amarelado (5YR 5/6); argilosa a muito argilosa, forte 

média blocos  subangulares e angulares; cerosidade abundante e moderada; 

dura, firme, muito plástica e muito pegajosa; transição plana e clara. 

Bt2 60-87cm, vermelho-amarelado (5YR 5/6) e vermelho (2.5YR 4/6); argilosa a 

muito  argilosa, moderada média blocos subangulares; cerosidade comum e 

moderada; ligeiramente dura, friável, muito plástica e muito pegajosa; 

transição plana e abrupta. 

Cr 87-160cm+ 

RAÍZES Comuns finas nos horizontes Ap e AB; poucas e grossas no Bt1; ausentes no 

Bt2. 

OBSERVAÇÃO Os horizontes Ap e AB apresentam-se compactados devido ao tráfego de 

máquinas. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 6 - Descrição morfológica referente ao perfil P6 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-23cm, bruno-avermelhado (5YR 4/3); argilosa, forte média blocos 

angulares; dura, firme, muito plástica e pegajosa; transição plana e gradual. 

AB 23-38cm, bruno-avermelhado (5YR 4/4); argilosa, moderada a forte média 

blocos  subangulares; dura, friável, muito plástica e pegajosa; transição plana 

e clara. 

Bt1 38-80cm, bruno-avermelhado (5YR 5/4); muito argilosa, forte média a 

grande blocos  subangulares; cerosidade comum e moderada; dura, firme, 

muito plástica e muito pegajosa; transição plana e gradual. 

Bt2 80-145cm, vermelho-amarelado (5YR 5/6); muito argilosa, moderado média 

a grande blocos subangulares; cerosidade comum e fraca; ligeiramente dura, 

friável, muito plástica e muito pegajosa; transição ondulada e clara. 

C 145-160cm+, coloração variegada, composta de amarelo-brunado (10YR 

6/8) e vermelho (2.5YR 4/6); argilossiltosa cascalhenta; fraca pequena 

blocos subangulares; firme, friável,  ligeiramente plástica e ligeiramente 

pegajosa. 

RAÍZES Poucas finas nos horizontes Ap e AB; raras médias no Bt1; ausentes nos 

demais horizontes. 

OBSERVAÇÃO Os horizontes Ap e AB apresentam-se compactados devido ao tráfego de 

máquinas. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 7 - Descrição morfológica referente ao perfil P7 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-29cm, bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2); arenosa; fraca média blocos 

angulares; macia, muito friável, ligeiramente plástica e não pegajosa; 

transição plana e clara. 

Btg1 29-42cm, bruno-amarelado (10YR 5/4); média; fraca a moderada média a 

pequena blocos subangulares; ligeiramente dura, muito friável, plástica e 

pegajosa; transição plana e gradual. 

Bt2 42-70cm, bruno-amarelado (10YR 5/6) a bruno-amarelado-escuro (10 YR 

4/6); média; moderada média blocos angulares; ligeiramente dura, muito 

friável, plástica e pegajosa; transição plana e clara. 

Bt3 70-120cm, bruno-forte (7,5YR 5/6); média; moderada a fraca grande blocos 

angulares a subangulares; dura, muito friável, plástica e pegajosa; transição 

plana e gradual. 

BC 120-150cm+, coloração variegada, composta de amarelo-avermelhado (7,5 

YR 6/6) e bruno-claro (7,5YR 6/4); argilos-siltosa; moderada a fraca grande 

blocos angulares e subangulares; ligeiramente dura, muito friável, muito 

plástica e pegajosa. 

RAÍZES Poucas finas no horizonte Ap; raras finas no Btg1 e Bt2; ausentes nos 

demais horizontes. 

OBSERVAÇÃO Ocorrência de linha de seixos de quartzito entre os horizontes Bt2 e Bt3 

(55cm). 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 8 - Descrição morfológica referente ao perfil P8 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-22cm, bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4); argilosa a muito argilosa; 

forte  (compactação) média maciça não porosa que se desfaz em blocos 

angulares; extremamente dura, muito firme, muito plástica e muito pegajosa; 

transição plana e gradual. 

BA 22-35cm, vermelho-escuro (2.5YR 3/6); muito argilosa; forte (compactação) 

média blocos  angulares; dura, firme, muito plástica e muito pegajosa; 

transição plana e clara. 

Bt1 35-80cm, vermelho (2.5YR 4/6); muito argilosa; forte média a grande blocos 

angulares; cerosidade abundante e forte; dura, firme, muito plástica e muito 

pegajosa; transição plana e difusa. 

Bt2 80-135cm, vermelho (2.5YR 4/6); muito argilosa; moderada a forte média a 

grande blocos  angulares; cerosidade abundante e moderada; ligeiramente 

dura, friável, muito plástica e muito pegajosa; transição ondulada e clara. 

C 135-170cm+, coloração variegada, composta de amarelo-brunado (10YR 

6/8) e vermelho-amarelado (5YR 5/6); argilosa; moderada pequena blocos 

subangulares; muito dura, friável, plástica e pegajosa. 

RAÍZES Comuns finas nos horizontes Ap, BA e Bt1; raras médias no Bt2; ausentes 

no C. 

OBSERVAÇÃO "Falsa cerosidade" causada por forte compactação nos horizontes Ap e BA 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 9 - Descrição morfológica referente ao perfil P9 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap1 0-20cm, bruno-avermelhado (5YR 4/3); arenosa; fraca média blocos 

subangulares; macia,  muito friável, não plástica e não pegajosa; transição 

plana e difusa. 

Ap2 20-35cm, bruno-avermelhado (5YR 4/4); arenosa; fraca pequena blocos 

subangulares;  macia, muito friável, não plástica e não pegajosa; transição 

plana e abrúpta. 

Bt1 35-60cm, vermelho-amarelado (5YR 5/6); média; moderada média blocos 

angulares e subangulares; dura, firme, plástica e ligeiramente pegajosa; 

transição plana e gradual. 

Bt2 60-120cm, amarelo-avermelhado (5YR 6/6); média; moderada média a 

grande blocos  subangulares; ligeiramente dura, friável, plástica e 

ligeiramente pegajosa; transição plana e gradual. 

BC 120-160cm+, coloração variegada, composta de amarelo-avermelhado (5YR 

6/6) e vermelho (2.5YR 5/6); moderada média blocos angulares; macia, 

friável, plástica e ligeiramente pegajosa. 

RAÍZES Poucas finas nos horizontes Ap1 e Ap2; raras médias em Bt1; ausentes nos 

demais horizontes. 

OBSERVAÇÃO No momento em que foi feita fotografia do perfil a trincheira encontrava-se 

com água devido à ocorrência de forte chuva, portanto não foi possível 

enquadrar todos os horizontes. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 10 - Descrição morfológica referente ao perfil P10 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-22cm, cinzento-avermelhado-escuro (5YR 4/2); arenosa; fraca média 

blocos  subangulares; macia, muito friável, ligeiramente plástica e não 

pegajosa; transição ondulada e clara. 

BA 22-38cm, bruno-avermelhado (5YR 4/3); média; moderada média blocos 

subangulares;  ligeiramente dura, friável, plástica e ligeiramente pegajosa; 

transição plana e clara. 

Bt1 38-95cm, vermelho-amarelado (5YR 4/6) argilosa; moderada a forte média 

blocos  subangulares; cerosidade comum e fraca; dura, firme, plástica e 

pegajosa; transição plana e gradual. 

Bt2 95-135cm, vermelho-amarelado (5YR 5/6) argilosa; moderada média blocos 

subangulares;  cerosidade pouca e fraca; ligeiramente dura, friável, plástica e 

pegajosa; transição plana e difusa. 

Bt3 135-170cm+, vermelho-amarelado (5YR 5/6) argilosa; moderada média 

blocos  subangulares; ligeiramente dura, friável, plástica e pegajosa. 

RAÍZES Comuns finas nos horizontes Ap e BA; poucas médias no Bt1; raras médias 

no Bt2; ausentes no Bt3. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 11 - Descrição morfológica referente ao perfil P11 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-17cm, vermelho-escuro-acinzentado (10 R 3/3); argilosa; forte 

(compactação) média  "maciça não  porosa" que se desfaz em blocos 

angulares; extremamente duro, muito firme, muito  plástico e muito 

pegajoso; transição plana e gradual. 

BA 17-33cm, vermelho-escuro-acinzentado (10 R 3/4); muito argilosa; 

moderada média blocos angulares; cerosidade moderada e comum; dura, 

firme, muito plástica e muito pegajosa; transição plana e gradual. 

Bt1 33-80cm, vermelho-escuro-acinzentado (10 R 3/4); muito argilosa; forte 

média blocos  angulares; cerosidade moderada a forte e abundante; dura, 

friável, muito pegajosa e muito plástica; transição plana e gradual. 

Bt2/Bw1 80-145cm, vermelho-escuro-acinzentado (10 R 3/4); muito argilosa; 

moderada e fraca média blocos angulares e subangulares; cerosidade pouca e 

moderada a forte; ligeiramente dura, friável a muito friável, muito pegajosa e 

muito plástica; transição plana e difusa.  

Bw2 145-170cm+, vermelho-escuro-acinzentado (10 R 3/4); muito argilosa; fraca 

grande blocos  subangulares; macia, muito friável, muito plástica e muito 

pegajosa. 

RAÍZES Comuns finas nos horizontes Ap e BA; poucas finas no Bt1; comuns médias 

no Bt2/Bw1; ausentes no Bw2. 

OBSERVAÇÃO "Falsa cerosidade" causada por forte compactação no horizonte Ap. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 12 - Descrição morfológica referente ao perfil P12 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-20cm, bruno-escuro (7.5YR 3/4); siltosa; com cascalhos; moderada 

pequena e média blocos subangulares; ligeiramente dura, friável, plástica e 

pegajosa; transição ondulada e clara. 

Bi 20-40cm, bruno-forte(7.5YR 5/6); siltosa; com cascalhos; moderada média 

blocos  angulares; ligeiramente dura, friável, plástica e pegajosa; transição 

plana e clara. 

C 40-50cm+, coloração variegada, composta de amarelo (10YR 8/6) e 

amarelo-avermelhado (5YR 6/6); siltosa; estrutura original da rocha; firme, 

plástica e pegajosa. 

RAÍZES Poucas finas no horizonte Ap; ausentes nos demais horizontes. 

OBSERVAÇÃO Presença de seixos de quartzito na superfície do horizonte Ap; 

Cascalhos constituídos por fragmentos de siltito. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 13 - Descrição morfológica referente ao perfil P13 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-30cm, bruno (7,5 YR 4/2); média; fraca pequena blocos subangulares; 

macia, muito  friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa; transição 

plana e abrupta. 

Bt1 30-50cm, bruno-avermelhado (5 YR 4/4); média; moderada média blocos 

angulares; macia muito friável, plástica e pegajosa; transição plana e difusa. 

Bt2 50-95cm, vermelho-amarelado (5 YR 4/6); argilosa; moderada média blocos 

angulares; macia, muito friável, muito plástica e muito pegajosa; transição 

plana e difusa. 

Bt3 95-150cm, vermelho-amarelado (5 YR 5/6); argilosa; fraca média blocos 

angulares, que se desfaz em pequena granular; muito fiável, muito plástica e 

muito pegajosa. 

RAÍZES Poucas finas no horizonte Ap; raras médias no Bt1; ausentes nos demais 

horizontes. 

OBSERVAÇÃO Foi observada mistura entre a parte inferior do horizonte Ap e a parte 

superior do horizonte Bt1, provavelmente devido a revolvimento do solo por 

práticas de preparo,  fazendo surgir porções do Bt1 dentro do Ap e vice-

versa. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 14 - Descrição morfológica referente ao perfil P14 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-20cm, bruno (7.5YR 4/3); média; moderada a fraca pequena blocos 

subangulares;  macia, muito  friável, ligeiramente plástica, ligeiramente 

pegajosa; transição ondulada e gradual. 

AB 20-35cm, bruno (7.5YR 4/4); média; moderada média blocos subangulares; 

ligeiramente dura, friável, plástica e ligeiramente pegajosa; transição 

ondulada e clara. 

Bi1 35-55cm, bruno (7.5YR 5/4); média; moderada média blocos angulares e 

subangulares;  dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e clara. 

Bi2 55-105cm, bruno-forte (7.5YR 4/6); argilosa; moderada a forte média a 

grande blocos  angulares; cerosidade comum e fraca; dura, firme, muito 

plástica e pegajosa; transição plana  e gradual. 

 Bi3 105-150cm, bruno-forte (7.5YR 5/6); argilosa; moderada grande blocos 

subangulares;  ligeiramente dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana 

e difusa. 

C 150-180cm+, amarelo-avermelhado (7.5YR 6/6); arenosa; fraca média 

blocos  subangulares que se desfaz em grãos simples; macia, muito friável, 

não plástica e não pegajosa. 

RAÍZES Comuns finas nos horizontes Ap e AB; raras médias no Bi1; ausentes nos 

demais horizontes. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 15 - Descrição morfológica referente ao perfil P15 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap1 0-15cm, cinzento-avermelhado-escuro (5YR 4/2); arenosa; fraca média 

blocos angulares; macia, muito friável, não plástica e não pegajosa; transição 

plana e gradual. 

Ap2 15-37cm, bruno-avermelhado (5YR 4/3); arenosa; fraca média blocos 

angulares; macia, muito friável, não plástica e não pegajosa; transição plana 

e abrupta. 

Bt1 37-55cm, bruno-avermelhado (5YR 4/4); média; moderada média blocos 

angulares; ligeiramente dura, muito friável, plástica e pegajosa; transição 

plana e gradual. 

Bt2 55-77cm, vermelho-amarelado (5 YR 4/6); média; moderada média blocos 

angulares; ligeiramente dura, muito friável, plástica e pegajosa a muito 

pegajosa; transição plana e  gradual. 

 Bt3 77-120cm, vermelho-amarelado (5YR 4/6); argilo-siltosa; fraco grande 

blocos angulares; macia, muito friável, muito plástica e muito pegajosa; 

transição plana e difusa. 

Bt4 120-140cm+, vermelho-amarelado (5YR 5/6); argilo-siltosa; fraco grande 

blocos  angulares; macia, muito friável, muito  plástica e muito pegajosa. 

RAÍZES Poucas finas nos horizontes Ap1 e Ap2; ausentes nos demais horizontes. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 16 - Descrição morfológica referente ao perfil P16 

Horizonte Descrição Morfológica(1) 

Ap 0-25cm, bruno-amarelado-escuro (10YR 3/4); siltosa; com cascalhos; 

moderada média blocos angulares; ligeiramente dura, friável, plástica e 

pegajosa; transição plana e gradual. 

Bi 25-50cm, bruno-amarelado (10YR 5/4); siltosa; com cascalhos; moderada a 

forte média blocos angulares; dura, firme, plástica e pegajosa; transição 

plana e clara. 

CB 50-70cm, amarelo-brunado (10YR 6/6); siltosa; com cascalhos; moderada 

pequena blocos subangulares; dura, friável, plástica e pegajosa; transição 

plana e clara. 

Cr 70-100cm+, amarelo-avermelhado (5YR 6/6); argilo-siltosa; estrutura 

original da rocha; firme, muito plástica e muito pegajosa. 

RAÍZES Comuns finas no horizonte Ap; raras médias no Bi; ausentes nos demais 

horizontes. 

OBSERVAÇÃO Presença de seixos de quartzito na superfície do horizonte Ap; 

Cascalhos constituídos por fragmentos de siltito. 

(1) Descrição morfológica realizada de acordo com Santos et al. (2005) 
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Tabela 17 - Resultados de análise química e granulométrica das amostras de solo referentes aos perfis  
                    (continua) 

Amostrado Muito Muito Ativ.

pelo Grossa Fina Silte Argila M.O.C org. P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Argila V m H2O KCl

Pedólogo cm mg.kg-1

0-20 13 34 61 118 82 308 356 335 21,7 12,6 3,2 1,3 36,8 15,4 0,3 44,8 53,5 98,6 53,8 293,9 54 1 5,5 4,6

40-50 11 46 67 117 80 321 318 360 14,7 8,5 0,8 0,7 26,3 10,9 0,0 39,0 37,9 76,9 37,9 213,3 49 0 5,6 4,6

100-120 6 22 76 121 76 301 387 312 7,8 4,5 1,5 0,6 11,5 6,3 5,6 47,8 18,4 71,8 24,0 230,1 26 23 5,1 4,2

P2 B 0-25 78 99 95 113 90 475 358 166 7,5 4,4 9,5 1,1 41,7 11,8 0,5 25,8 54,6 80,9 55,1 485,7 67 1 5,5 4,4

0-18 10 20 72 123 64 289 380 331 22,8 13,2 30,6 1,6 109,2 33,9 0,2 33,0 144,8 178,0 145,0 537,8 81 0 5,7 4,8

18-33 3 16 73 129 63 285 352 363 21,1 12,3 16,0 0,8 120,5 33,5 0,2 27,2 154,8 182,2 155,0 501,5 85 0 6,2 4,9

33-62 1 7 52 88 45 194 279 527 10,6 6,1 1,7 1,0 126,0 35,3 0,2 19,4 162,3 181,9 162,5 345,1 89 0 6,5 5,1

62-90 0 7 46 84 40 178 298 524 6,7 3,9 3,3 0,8 137,8 45,3 0,2 15,0 183,9 199,1 184,1 380,1 92 0 6,9 5,3

90-120 2 48 104 120 59 334 402 264 2,2 1,3 156,6 0,6 173,7 65,2 0,1 16,4 239,5 256,0 239,6 969,2 94 0 6,9 4,9

120-150 8 146 140 113 63 469 369 161 1,7 1,0 217,7 0,5 163,0 78,3 0,2 14,6 241,9 256,7 242,1 1589,6 94 0 6,9 4,7

0-30 5 17 83 120 73 299 368 334 24,5 14,2 13,3 1,2 96,1 26,2 0,0 34,8 123,5 158,3 123,5 474,7 78 0 6,3 4,8

50-70 1 5 47 71 29 154 272 574 8,9 5,2 4,7 0,7 79,6 29,0 0,0 22,6 109,3 131,9 109,3 229,6 83 0 6,7 5,2

0-20 28 43 52 90 70 284 239 477 25,0 14,5 17,6 1,4 93,3 25,3 0,0 39,6 120,0 159,6 120,0 334,5 75 0 6,2 4,8

40-60 2 6 43 74 42 166 279 554 9,7 5,6 1,5 1,1 14,8 11,8 0,0 28,8 27,7 56,5 27,7 101,9 49 0 6,3 5,1

100-120 10 109 144 121 41 425 414 161 4,4 2,6 214,8 0,7 115,3 35,3 0,0 24,0 151,3 175,3 151,3 1091,6 86 0 6,5 4,6

0-18 3 15 49 102 60 228 307 465 22,2 12,9 42,3 1,4 65,0 21,3 0,0 8,6 87,7 96,3 87,7 207,1 91 0 7,0 6,0

18-31 2 14 47 96 51 211 285 504 19,7 11,4 13,8 0,5 62,3 20,8 0,2 9,4 83,6 93,2 83,8 185,0 90 0 7,0 5,9

31-66 2 11 29 67 42 150 271 579 9,2 5,3 1,9 0,3 57,1 14,7 0,1 13,4 72,1 85,6 72,2 147,9 84 0 6,7 5,9

66-115 2 12 31 66 47 157 312 531 6,1 3,5 2,5 0,3 43,1 12,9 0,2 12,2 56,4 68,8 56,6 129,5 82 0 6,6 5,8

115-160 2 9 25 71 51 158 316 526 3,6 2,1 2,5 0,2 37,4 11,4 0,1 7,2 49,1 56,4 49,2 107,2 87 0 6,4 6,0

80-100 3 13 33 65 43 157 297 546 6,7 3,9 6,0 0,3 39,0 11,8 0,0 18,4 51,0 69,4 51,0 127,1 73 0 6,5 5,9

145-155 3 10 27 62 56 158 350 492 3,9 2,3 5,7 0,2 25,8 9,1 0,0 12,4 35,1 47,5 35,1 96,5 74 0 6,7 6,3

0-20 5 17 49 101 62 233 338 429 24,7 14,3 42,1 1,8 59,8 17,2 0,0 20,2 78,8 99,0 78,8 230,9 80 0 6,9 6,0

40-60 2 10 28 67 38 144 255 600 10,0 5,8 2,5 0,3 40,6 11,8 0,0 20,2 52,7 72,9 52,7 121,5 72 0 6,6 5,9

100-120 4 17 35 93 44 193 286 521 6,7 3,9 2,8 0,2 34,6 9,1 0,0 15,8 43,9 59,7 43,9 114,4 74 0 6,7 5,9

0-20 6 15 61 98 62 241 301 458 22,1 12,8 36,7 1,6 62,6 15,4 0,0 12,0 79,6 91,6 79,6 199,9 87 0 7,7 6,8

50-70 2 13 35 75 35 159 277 563 11,8 6,9 6,6 0,3 40,6 10,0 0,0 20,2 50,9 71,1 50,9 126,2 72 0 6,6 5,8

160-200 1 11 35 75 58 180 403 417 29,9 17,3 6,0 0,2 26,9 14,5 0,0 13,2 41,6 54,8 41,6 131,4 76 0 6,4 4,1

P3

P4

Perfil
Prof.

C

A

B

C

A

Areia

pH 

 -- %--

P1

 ----------------------------- mmol c.kg-1-----------------------------------

Grossa Média Fina Total

 ----------------------------- g.kg-1--------------------------------

B

C

D
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Tabela 17 - Resultados de análise química e granulométrica das amostras de solo referentes aos perfis  
               (continua) 

Amostrado Muito Muito Ativ.

pelo Grossa Fina Silte Argila M.O.C org. P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Argila V m H2O KCl

Pedólogo cm mg.kg-1

0-20 7 12 54 133 99 305 387 308 19,9 11,6 21,9 3,0 24,2 8,1 5,8 51,6 35,3 92,7 41,1 300,9 38 14 5,4 4,1

60-80 4 13 29 79 61 186 281 533 10,0 5,8 5,1 0,8 15,9 5,4 21,7 59,0 22,2 102,9 43,9 192,9 22 49 5,2 3,9

0-20 10 16 66 132 94 318 349 334 19,4 11,2 15,0 2,1 24,7 7,2 4,3 50,6 34,1 89,0 38,4 266,7 38 11 5,6 4,1

40-60 5 9 48 111 31 204 253 543 14,3 8,3 5,2 0,9 18,7 4,5 19,4 61,4 24,1 104,9 43,5 193,1 23 45 5,1 3,8

0-20 24 24 46 125 70 288 368 344 19,5 11,3 6,9 5,5 24,2 10,9 4,0 47,0 40,5 91,5 44,5 266,3 44 9 5,0 4,0

40-60 10 11 29 83 58 192 240 568 11,4 6,6 1,9 1,1 22,0 15,4 8,2 50,2 38,4 96,8 46,6 170,4 40 18 4,9 3,9

0-20 18 23 66 107 79 293 346 361 17,0 9,8 8,2 2,4 35,7 14,5 0,0 39,2 52,5 91,7 52,5 254,2 57 0 5,6 4,6

60-80 5 11 39 91 56 201 277 522 12,2 7,1 5,0 1,1 31,8 20,8 0,0 38,0 53,8 91,8 53,8 175,9 59 0 5,6 4,7

100-120 6 14 50 101 51 222 309 468 6,4 3,7 6,7 0,8 8,8 19,9 12,7 48,4 29,5 90,6 42,2 193,5 33 30 5,2 4,0

0-29 3 36 220 316 179 755 171 75 5,0 2,9 7,3 0,6 3,5 1,8 3,9 15,4 5,8 25,1 9,7 335,1 23 40 5,7 4,1

29-42 8 19 110 265 203 606 218 176 4,2 2,4 0,8 0,2 16,4 5,5 0,6 10,8 22,1 33,5 22,7 190,2 66 3 5,9 4,7

42-70 13 22 101 203 230 569 210 221 3,6 2,1 0,6 0,2 19,3 4,8 0,6 11,0 24,3 35,9 24,9 162,5 68 2 6,1 4,8

70-120 6 12 60 222 224 524 244 232 2,2 1,3 0,5 0,2 11,4 3,5 11,6 22,2 15,0 48,8 26,6 210,6 31 44 4,9 4,1

120-150 1 5 23 125 295 449 356 196 1,9 1,1 0,4 0,2 5,4 2,4 19,2 27,4 8,0 54,6 27,2 279,4 15 71 4,6 4,1

0-15 5 50 257 270 188 770 192 38 8,6 5,0 17,0 0,3 6,6 2,7 0,9 25,6 9,6 36,1 10,5 960,7 27 9 5,4 4,3

15-25 4 26 161 221 261 673 227 101 5,7 3,3 5,9 0,6 13,7 4,5 0,3 21,4 18,9 40,6 19,2 403,2 47 2 5,5 4,5

50-60 5 20 118 293 152 588 222 189 7,0 4,1 4,6 0,2 18,7 4,5 0,0 18,2 23,4 41,6 23,4 219,8 56 0 6,2 5,0

230-240 1 4 18 92 297 413 373 215 1,6 0,9 4,3 0,4 3,3 1,8 23,5 36,2 5,5 65,2 29,0 303,4 8 81 4,1 3,9

0-20 7 18 49 121 91 285 314 401 25,6 14,8 3,9 1,2 33,5 11,8 0,9 49,6 46,4 96,9 47,3 241,6 48 2 5,0 4,3

40-60 7 7 24 67 44 148 199 653 12,0 6,9 1,6 0,7 49,4 8,1 0,0 19,6 58,2 77,8 58,2 119,2 75 0 6,2 5,3

100-120 13 12 21 62 49 156 154 690 7,2 4,2 2,2 0,8 33,5 14,5 0,0 18,2 48,8 67,0 48,8 97,1 73 0 6,5 5,4

0-20 7 42 197 396 85 727 210 63 6,5 3,7 16,6 0,6 1,6 0,9 7,3 29,8 3,1 40,2 10,4 640,0 8 70 4,5 3,6

20-35 4 33 207 428 49 721 216 63 5,9 3,4 9,4 0,4 3,3 1,8 6,4 26,2 5,5 38,1 11,9 607,2 15 54 4,7 3,9

60-80 4 24 117 307 63 514 218 267 5,9 3,4 4,9 0,4 13,2 2,7 12,3 36,8 16,3 65,4 28,6 244,8 25 43 4,9 3,9

200-230 4 18 110 337 70 539 220 241 3,5 2,0 5,0 0,3 3,8 8,1 11,9 29,6 12,3 53,8 24,2 223,4 23 49 4,6 4,0

0-20 3 29 154 292 239 718 207 75 9,7 5,6 8,8 0,5 4,4 1,8 3,5 14,2 6,7 24,4 10,2 324,5 27 34 5,0 3,9

80-100 5 25 116 253 127 526 220 254 6,9 4,0 1,4 0,4 11,0 3,6 11,1 33,2 15,0 59,3 26,1 233,4 25 43 4,7 3,7

 -- %--

Areia

Perfil
Prof. Grossa Média Fina Total

 ----------------------------- g.kg-1--------------------------------

P8

P5

P6

P7

P9

D

C

D

A

B

C

B

C

B

pH 

 ----------------------------- mmol c.kg-1-----------------------------------
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Tabela 17 - Resultados de análise química e granulométrica das amostras de solo referentes aos perfis  
                 (continua) 

Amostrado Muito Muito Ativ.

pelo Grossa Fina Silte Argila M.O.C org. P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Argila V m H2O KCl

Pedólogo cm mg.kg-1

0-20 21 109 230 256 80 696 216 88 15,8 9,2 5,4 0,9 11,5 4,5 0,0 15,6 17,0 32,6 17,0 370,0 52 0 5,7 4,8

40-60 16 95 212 228 64 616 207 177 5,8 3,4 3,0 0,4 14,3 5,4 0,0 15,4 20,1 35,5 20,1 200,6 57 0 5,8 4,6

100-120 39 74 156 182 44 495 159 346 5,0 2,9 2,5 0,4 19,2 4,5 0,0 22,0 24,1 46,1 24,1 133,4 52 0 5,6 4,7

0-17 30 31 113 259 89 523 194 283 13,1 7,6 11,9 0,7 35,9 15,0 0,2 5,4 51,6 57,2 51,8 202,0 90 0 6,4 5,9

17-33 3 10 71 185 70 338 207 455 16,1 9,4 1,2 0,3 34,6 10,7 0,1 13,8 45,5 59,4 45,6 130,7 77 0 6,4 5,4

33-80 3 6 43 126 55 232 197 571 8,9 5,2 0,4 0,1 25,9 8,5 0,2 19,2 34,5 53,9 34,7 94,5 64 1 5,9 5,2

80-145 3 6 45 137 59 250 191 559 6,7 3,9 0,6 0,1 22,0 9,6 0,0 10,6 31,7 42,3 31,7 75,7 75 0 6,0 5,4

145-170 9 11 40 139 59 257 197 546 2,2 1,3 0,6 0,1 13,3 8,3 0,3 7,8 21,7 29,8 22,0 54,7 73 1 5,9 5,7

0-20 11 17 127 278 66 499 233 268 17,2 10,0 8,9 1,2 23,1 10,0 0,0 31,0 34,2 65,2 34,2 243,7 52 0 5,9 4,8

70-90 1 6 47 139 58 252 181 567 11,3 6,6 4,7 0,1 19,2 6,3 0,0 23,2 25,7 48,9 25,7 86,2 53 0 5,8 5,4

160-180 2 8 47 144 64 264 234 502 4,2 2,4 4,7 0,1 8,8 9,1 0,0 23,0 18,0 41,0 18,0 81,7 44 0 5,8 5,7

0-20 11 19 109 243 87 469 213 319 20,3 11,8 5,8 0,5 18,1 6,3 1,7 30,8 25,0 57,5 26,7 180,5 43 6 5,0 4,2

40-60 2 6 47 140 59 254 191 554 12,2 7,1 1,0 0,3 19,8 8,1 0,0 24,4 28,2 52,6 28,2 94,9 54 0 6,0 5,1

100-120 2 6 47 153 54 263 210 528 9,4 5,5 1,3 0,2 14,3 8,1 0,0 17,4 22,6 40,0 22,6 75,7 56 0 6,0 5,6

0-25 5 15 35 239 59 354 467 179 10,0 5,8 7,6 0,9 20,3 11,8 6,2 37,2 33,0 76,4 39,2 427,0 43 16 5,1 4,1

25-40 5 17 31 77 103 232 575 193 5,6 3,2 6,4 1,0 17,6 10,9 24,4 52,8 29,5 106,7 53,9 552,4 28 45 4,9 3,9

40-50 7 34 24 46 111 223 466 311 6,1 3,5 5,1 1,8 14,3 11,8 45,6 66,2 27,9 139,7 73,5 448,8 20 62 4,7 3,8

0-30 20 24 90 379 107 620 241 139 10,0 5,8 7,5 0,5 14,4 6,8 1,1 17,2 21,7 40,0 22,8 288,1 54 5 5,9 4,6

30-50 10 18 74 321 158 581 217 202 4,4 2,6 1,0 0,3 19,1 7,5 0,6 8,6 26,9 36,1 27,5 178,7 75 2 5,9 4,8

50-95 16 21 69 289 154 549 212 239 4,2 2,4 0,9 0,3 14,4 3,9 7,4 22,6 18,6 48,6 26,0 202,8 38 29 5,1 4,0

95-150 12 17 61 325 115 530 219 251 1,4 0,8 0,6 0,3 5,8 1,3 15,7 25,8 7,3 48,8 23,0 194,3 15 68 5,0 3,9

0-20 11 24 100 418 83 636 238 126 13,6 7,9 6,5 0,5 15,4 7,2 0,0 16,0 23,1 39,1 23,1 310,7 59 0 6,1 4,9

40-60 7 18 79 334 122 559 213 228 5,8 3,4 1,4 0,3 11,5 4,5 4,3 24,8 16,3 45,4 20,6 199,4 36 21 5,1 4,0

100-120 12 23 72 281 149 537 222 240 6,4 3,7 1,5 0,3 7,1 0,9 12,8 32,8 8,3 53,9 21,1 224,4 15 61 4,7 3,7

 ----------------------------- g.kg-1--------------------------------  ----------------------------- mmolc.kg-1-----------------------------------  -- %--

Areia
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Prof. Grossa Média Fina Total
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Tabela 17 - Resultados de análise química e granulométrica das amostras de solo referentes aos perfis  
                 (conclusão) 

Amostrado Muito Muito Ativ.

pelo Grossa Fina Silte Argila M.O.C org. P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Argila V m H2O KCl

Pedólogo cm mg.kg-1

0-20 4 8 149 143 38 342 518 140 14,7 8,5 15,7 1,1 14,8 7,2 7,0 44,2 23,1 74,3 30,1 532,0 31 23 5,1 3,9

20-40 1 8 40 102 185 335 487 178 9,4 5,5 8,4 0,6 19,2 6,3 3,6 31,0 26,2 60,8 29,8 341,1 43 12 5,3 4,1

40-60 1 7 42 115 195 360 462 178 5,6 3,2 5,5 0,6 19,2 6,3 4,0 26,6 26,1 56,7 30,1 318,4 46 13 5,3 4,0

80-100 0 6 58 145 68 277 401 321 4,4 2,6 6,6 0,7 13,2 17,2 20,5 46,8 31,1 98,4 51,6 306,3 32 40 5,1 3,8

160-200 0 9 162 522 87 780 94 126 0,8 0,5 14,8 0,4 1,6 5,4 5,1 17,8 7,5 30,4 12,6 241,2 25 41 5,4 4,0

0-20 1 5 30 108 183 327 496 178 12,5 7,3 5,5 0,9 19,8 6,3 2,8 32,2 27,0 62,0 29,8 348,9 44 9 5,1 4,0

40-60 1 6 38 116 160 321 475 204 4,7 2,7 4,1 0,6 17,0 6,3 7,5 31,6 23,9 63,0 31,4 309,2 38 24 5,1 3,9

100-120 0 5 77 215 80 377 316 307 4,2 2,4 3,7 0,6 8,8 19,0 15,1 36,6 28,4 80,1 43,5 260,7 35 35 5,3 3,8

180-200 0 8 162 528 85 783 91 126 1,4 0,8 8,9 1,2 1,6 4,5 4,5 15,0 7,3 26,8 11,8 213,1 27 38 5,3 3,8

0-15 17 14 173 473 101 779 122 100 8,3 4,8 132,3 0,6 7,1 3,1 3,5 16,2 10,8 30,5 14,3 305,9 35 24 5,3 4,1

15-37 15 19 186 474 88 783 105 113 5,3 3,1 152,6 0,7 13,6 3,9 1,1 10,0 18,1 29,2 19,2 259,7 62 6 5,5 4,4

37-55 11 12 154 450 88 715 97 188 4,7 2,7 2,0 0,5 24,6 6,8 0,2 8,0 32,0 40,2 32,2 213,4 80 1 6,0 5,2

55-77 24 14 154 410 91 693 107 201 3,1 1,8 3,5 0,4 23,0 7,1 0,5 10,0 30,5 41,0 31,0 204,0 74 2 6,3 5,1

77-120 18 13 148 399 72 650 123 226 2,2 1,3 1,5 0,3 7,6 3,8 11,2 25,0 11,7 47,9 22,9 211,4 24 49 5,0 4,0

120-140 12 12 145 404 94 667 133 200 2,2 1,3 1,0 0,4 4,0 2,4 15,1 25,0 6,8 46,9 21,9 233,8 14 69 4,6 3,9

0-30 7 16 254 491 26 795 130 76 8,6 5,0 53,1 0,6 8,2 2,7 3,3 28,6 11,6 43,5 14,9 575,5 27 22 5,4 4,1

30-45 7 16 263 489 39 814 123 63 5,0 2,9 82,0 0,7 17,0 3,6 0,0 13,0 21,3 34,3 21,3 546,5 62 0 6,4 5,3

45-60 3 8 155 453 103 722 126 152 5,0 2,9 9,3 0,9 19,8 6,3 0,0 19,6 27,0 46,6 27,0 307,0 58 0 6,4 5,3

80-100 6 11 208 475 12 712 137 152 3,1 1,8 5,6 0,4 15,4 5,4 0,0 19,2 21,2 40,4 21,2 266,5 52 0 6,1 4,9

150-160 10 14 172 408 58 663 135 202 1,9 1,1 5,3 0,3 7,7 2,7 14,5 34,8 10,7 60,0 25,2 296,2 18 58 4,4 3,9

0-20 9 16 222 470 70 788 111 101 8,9 5,2 39,5 0,6 8,2 2,7 3,1 25,6 11,6 40,3 14,7 399,3 29 21 5,0 4,0

40-60 9 15 176 408 81 689 108 203 6,4 3,7 2,7 0,6 20,9 5,4 0,0 12,2 26,9 39,1 26,9 193,1 69 0 6,4 5,5

100-120 9 12 161 382 88 653 144 202 3,3 1,9 2,0 0,3 7,1 2,7 11,8 31,0 10,1 52,9 21,9 261,5 19 54 4,4 3,7

0-25 10 26 122 276 100 533 340 127 13,1 7,6 11,3 1,4 8,8 4,5 9,0 43,6 14,7 67,3 23,7 532,3 22 38 4,8 3,8

25-50 6 31 54 112 66 268 553 179 7,5 4,4 8,9 1,0 14,8 9,1 14,4 65,8 24,9 105,1 39,3 587,9 24 37 4,9 3,9

 ----------------------------- g.kg-1--------------------------------  ----------------------------- mmolc.kg-1-----------------------------------  -- %--

Areia

pH 

P15

Total

C
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Tabela 18 - Resultados de análise química e granulométrica dos pontos amostrais  
 
                      (continua) 

Areia S ilte Argila M.O. C org P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Ativ.arg. V m

mg.kg-1 H2O KCl

1A 300 124 577 35 20,3 28 6,0 109 30 1 8 145,0 153,0 146,0 265,3 95 1 6,4 6,1

1B 167 167 667 6 3,5 2 0,6 62 45 1 5 107,6 112,6 108,6 168,9 96 1 6,1 5,9

2A 253 124 622 25 14,5 7 3,2 71 26 1 28 100,2 128,2 101,2 206,0 78 1 5,3 4,7

2B 170 124 705 5 2,9 0 0,4 59 21 1 6 80,4 86,4 81,4 122,5 93 1 6,0 5,8

3A 268 167 565 22 12,8 6 4,6 78 14 1 19 96,6 115,6 97,6 204,7 84 1 5,7 5,1

3B 196 141 663 8 4,6 1 1,0 58 21 1 10 80,0 90,0 81,0 135,7 89 1 5,9 5,5

4A 315 228 457 17 9,9 6 4,6 29 13 24 44 46,6 90,6 70,6 198,3 51 34 4,7 3,9

4B 290 142 568 4 2,3 1 1,3 27 13 18 30 41,3 71,3 59,3 125,5 58 30 4,6 4,0

5A 303 275 422 15 8,7 63 3,4 78 26 1 20 107,4 127,4 108,4 301,6 84 1 5,3 4,8

5B 247 258 495 2 1,2 1 1,7 17 29 38 28 47,7 75,7 85,7 153,0 63 44 4,8 3,8

6A 467 246 287 6 3,5 2 0,9 39 17 1 14 56,9 70,9 57,9 246,9 80 2 6,0 4,8

6B 471 224 305 2 1,2 1 2,7 8 8 39 28 18,7 46,7 57,7 153,0 40 68 4,4 3,9

7A 556 161 282 8 4,6 8 0,9 22 6 18 22 28,9 50,9 46,9 180,3 57 38 5,0 4,0

7B 470 183 346 4 2,3 2 0,6 10 5 38 34 15,6 49,6 53,6 143,3 31 71 4,2 3,8

8A 357 64 579 35 20,3 19 5,1 114 21 1 21 140,1 161,1 141,1 278,3 87 1 6,0 5,3

8B 161 231 608 9 5,2 3 0,8 91 30 1 5 121,8 126,8 122,8 208,6 96 1 6,3 5,8

9A 271 188 542 30 17,4 27 6,3 111 27 1 16 144,3 160,3 145,3 295,9 90 1 6,4 5,7

9B 137 144 719 9 5,2 7 1,5 75 21 1 5 97,5 102,5 98,5 142,5 95 1 6,6 6,0

10A 263 189 547 39 22,6 12 5,1 92 27 1 35 124,1 159,1 125,1 290,7 78 1 5,8 4,8

10B 77 129 794 13 7,5 3 0,9 95 17 1 13 112,9 125,9 113,9 158,6 90 1 6,3 5,5

11A 361 227 412 15 8,7 10 4,1 46 21 1 18 71,1 89,1 72,1 216,3 80 1 5,6 4,8

11B 286 147 567 9 5,2 2 1,8 28 13 6 20 42,8 62,8 48,8 110,8 68 12 5,3 4,3

12A 358 311 332 10 5,8 9 5,0 64 23 12 24 92,0 116,0 104,0 349,8 79 12 5,2 4,1

12B 174 248 579 2 1,2 2 5,0 55 33 51 35 93,0 128,0 144,0 221,3 73 35 4,5 3,7

13A 658 262 81 9 5,2 17 2,3 20 10 1 2 32,3 34,3 33,3 425,7 94 3 6,1 5,8

13B 578 201 221 1 0,6 4 0,6 39 4 1 5 43,6 48,6 44,6 219,8 90 2 5,6 4,8

14A 819 101 81 4 2,3 13 1,3 11 8 1 1 20,3 21,3 21,3 264,1 95 5 6,0 5,4

14B 636 182 182 1 0,6 1 1,2 27 11 1 5 39,2 44,2 40,2 243,1 89 2 5,6 4,8

15A 677 162 162 12 7,0 22 2,3 29 21 1 8 52,3 60,3 53,3 373,1 87 2 6,1 6,1

15B 552 143 305 6 3,5 1 1,0 17 8 23 35 26,0 61,0 49,0 199,7 43 47 4,4 3,9

16A 213 109 678 17 9,9 6 3,3 61 22 1 26 86,3 112,3 87,3 165,7 77 1 5,3 4,7

16B 271 64 665 5 2,9 3 0,9 54 14 1 20 68,9 88,9 69,9 133,8 78 1 5,9 5,5

17A 219 174 607 27 15,7 6 1,4 77 21 1 38 99,4 137,4 100,4 226,2 72 1 5,5 4,8

17B 148 109 742 14 8,1 3 0,5 59 21 1 16 80,5 96,5 81,5 130,0 83 1 6,1 5,6

18A 194 170 636 38 22,0 14 4,6 128 48 1 31 180,6 211,6 181,6 332,6 85 1 5,8 5,0

18B 303 360 337 1 0,6 24 0,5 172 31 1 14 203,5 217,5 204,5 645,2 94 0 6,2 4,8

19A 146 192 662 24 13,9 17 2,9 123 38 1 28 163,9 191,9 164,9 290,0 85 1 6,1 5,2

19B 378 300 322 1 0,6 22 0,6 195 58 1 16 253,6 269,6 254,6 838,5 94 0 6,0 4,7

20A 182 221 597 14 8,1 19 2,8 181 36 1 18 219,8 237,8 220,8 398,5 92 0 6,4 5,4

20B 435 293 272 1 0,6 32 1,2 284 53 1 13 338,2 351,2 339,2 1290,0 96 0 6,5 4,8

21A 300 220 480 31 18,0 86 2,3 188 51 1 33 241,3 274,3 242,3 571,5 88 0 5,9 5,4

21B 214 306 480 3 1,7 26 1,1 188 60 1 22 249,1 271,1 250,1 564,4 92 0 5,9 5,1

22A 199 222 578 24 13,9 11 0,9 99 26 1 32 125,9 157,9 126,9 273,0 80 1 5,8 5,1

22B 145 107 748 4 2,3 4 0,5 70 17 1 8 87,5 95,5 88,5 127,7 92 1 6,2 5,7

23A 411 203 386 15 8,7 28 4,2 80 33 1 8 117,2 125,2 118,2 324,5 94 1 6,5 5,8

23B 316 207 477 22 12,8 23 1,9 107 23 1 23 131,9 154,9 132,9 325,0 85 1 6,2 5,4

24A 542 208 250 6 3,5 4 2,1 25 12 12 29 39,1 68,1 51,1 272,4 57 23 4,9 3,9

24B 151 191 658 0 0,0 1 4,0 25 28 35 38 57,0 95,0 92,0 144,3 60 38 5,1 3,8

25A 574 223 203 2 1,2 4 1,1 25 11 1 6 37,1 43,1 38,1 212,7 86 3 5,3 4,4

pH

 -------------------------- mmolc.kg-1 --------------------------  -- %--
Identif.

 ----------- g.kg-1-----------
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Tabela 18 - Resultados de análise química e granulométrica dos pontos amostrais  
 
                 (continuação) 

Areia Silte Argila M.O. C org P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Ativ.arg. V m

mg.kg-1 H2O KCl

25B 578 201 221 0 0,0 0 0,6 8 8 30 17 16,6 33,6 46,6 152,0 49 64 4,1 3,8

26A 779 160 60 0 0,0 14 1,6 7 3 1 3 11,6 14,6 12,6 242,6 79 8 5,1 4,4

26B 658 121 221 0 0,0 1 1,4 23 10 1 4 34,4 38,4 35,4 173,7 90 3 5,6 4,7

27A 860 80 60 1 0,6 8 0,9 8 6 1 3 14,9 17,9 15,9 297,4 83 6 5,6 4,9

27B 698 60 242 1 0,6 1 0,9 27 9 2 11 36,9 47,9 38,9 198,0 77 5 5,3 4,2

28A 543 187 270 14 8,1 28 3,9 88 26 1 13 117,9 130,9 118,9 484,3 90 1 6,1 4,7

28B 280 275 444 5 2,9 13 1,7 213 58 1 10 272,7 282,7 273,7 636,1 96 0 6,0 4,7

29A 283 304 413 27 15,7 28 4,2 141 41 1 30 186,2 216,2 187,2 524,0 86 1 5,5 4,5

29B 332 216 453 6 3,5 46 1,1 228 67 1 12 296,1 308,1 297,1 680,8 96 0 6,3 4,6

30A 347 147 505 25 14,5 55 2,5 101 34 1 21 137,5 158,5 138,5 313,7 87 1 6,0 5,3

30B 180 86 734 8 4,6 12 0,5 87 28 1 2 115,5 117,5 116,5 160,2 98 1 6,5 5,8

31A 315 214 471 21 12,2 36 4,4 144 56 1 7 204,4 211,4 205,4 448,7 97 0 6,7 5,8

31B 293 354 354 2 1,2 4 0,7 288 154 1 0 442,7 442,7 443,7 1252,0 100 0 6,4 5,3

32A 247 529 224 12 7,0 11 2,0 32 21 1 17 55,0 72,0 56,0 321,7 76 2 5,6 5,0

32B 375 188 438 3 1,7 2 0,8 54 18 1 9 72,8 81,8 73,8 187,0 89 1 5,6 4,9

33A 291 271 438 22 12,8 14 3,5 54 16 1 31 73,5 104,5 74,5 238,6 70 1 5,4 4,7

33B 224 189 588 5 2,9 3 1,5 67 9 1 7 77,5 84,5 78,5 143,8 92 1 6,2 5,8

34A 308 238 454 31 18,0 155 7,7 191 44 1 13 242,7 255,7 243,7 563,1 95 0 6,5 5,0

35A 187 214 599 28 16,2 7 1,4 139 44 1 33 184,4 217,4 185,4 363,0 85 1 6,0 5,9

35B 112 165 723 6 3,5 5 0,8 148 46 1 15 194,8 209,8 195,8 290,1 93 1 6,5 6,0

36A 226 314 460 12 7,0 28 3,8 145 38 1 6 186,8 192,8 187,8 418,9 97 1 6,5 5,7

36B 219 232 549 3 1,7 4 2,6 97 23 11 26 122,6 148,6 133,6 270,6 83 8 5,6 4,0

37A 249 177 574 30 17,4 7 1,8 45 18 3 52 64,8 116,8 67,8 203,5 55 4 5,1 4,4

37B 289 162 548 8 4,6 1 0,4 45 9 1 13 54,4 67,4 55,4 122,9 81 2 5,9 5,5

38A 360 107 533 28 16,2 9 3,4 53 13 1 38 69,4 107,4 70,4 201,5 65 1 5,1 4,6

38B 470 61 468 8 4,6 2 0,4 48 8 1 2 56,4 58,4 57,4 124,7 97 2 6,1 5,5

39A 224 194 582 24 13,9 7 2,5 71 23 1 38 96,5 134,5 97,5 231,1 72 1 5,4 4,9

39B 141 167 692 6 3,5 1 0,2 50 11 1 0 61,2 61,2 62,2 88,4 100 2 6,2 5,7

40A 320 219 461 17 9,9 1 1,2 44 12 6 37 57,2 94,2 63,2 204,5 61 9 5,2 4,3

40B 167 192 641 4 2,3 0 0,9 19 19 31 50 38,9 88,9 69,9 138,7 44 44 4,7 4,0

41A 375 271 354 13 7,5 7 3,1 63 17 5 31 83,1 114,1 88,1 322,2 73 6 5,1 4,3

41B 318 207 475 3 1,7 2 2,6 55 16 33 49 73,6 122,6 106,6 258,0 60 31 4,7 3,8

42A 324 253 422 12 7,0 12 3,9 45 23 9 41 71,9 112,9 80,9 267,3 64 11 5,3 4,0

42B 353 129 518 1 0,6 3 1,8 52 42 7 10 95,8 105,8 102,8 204,3 91 7 5,6 4,1

43A 405 246 349 20 11,6 85 1,3 111 46 1 13 158,3 171,3 159,3 491,2 92 1 6,2 5,0

43B 187 176 637 6 3,5 2 0,9 94 32 1 15 126,9 141,9 127,9 222,6 89 1 6,5 5,2

44A 278 255 467 30 17,4 15 2,5 70 45 1 34 117,5 151,5 118,5 324,3 78 1 6,0 4,9

44B 236 127 637 9 5,2 2 0,6 56 36 1 28 92,6 120,6 93,6 189,3 77 1 6,3 4,7

45A 435 230 335 9 5,2 17 3,8 71 26 7 23 100,8 123,8 107,8 369,5 81 6 5,6 4,0

46A 405 185 410 28 16,2 94 1,4 182 36 1 16 219,4 235,4 220,4 573,8 93 0 6,1 4,9

46B 625 208 166 1 0,6 198 0,2 214 60 0 6 274,2 280,2 274,2 1683,0 98 0 6,7 5,0

47A 372 202 426 28 16,2 31 1,2 194 77 0 42 272,2 314,2 272,2 737,5 87 0 5,8 4,6

47B 500 229 271 2 1,2 40 0,1 257 89 0 17 346,1 363,1 346,1 1340,7 95 0 6,5 4,8

48A 374 151 475 21 12,2 50 2,4 153 108 0 21 263,4 284,4 263,4 599,2 93 0 6,1 4,6

48B 394 84 522 9 5,2 23 2,7 142 133 8 26 277,7 303,7 285,7 581,3 91 3 6,3 3,9

49A 417 280 302 15 8,7 17 2,2 53 33 0 17 88,2 105,2 88,2 348,3 84 0 6,0 4,6

49B 573 224 203 4 2,3 2 0,6 54 35 0 3 89,6 92,6 89,6 455,1 97 0 6,4 4,8

50A 201 121 678 14 8,1 2 0,1 76 45 0 19 121,1 140,1 121,1 206,6 86 0 6,3 5,6

50B 189 213 598 6 3,5 2 0,1 122 109 0 22 231,1 253,1 231,1 423,5 91 0 6,6 5,2

Identif.
pH

 ----------- g.kg-1-----------  -------------------------- mmolc.kg-1 --------------------------  -- %--
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Tabela 18 - Resultados de análise química e granulométrica dos pontos amostrais  
 
                (continuação) 

Areia S ilte Argila M.O. C org P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Ativ.arg. V m

mg.kg-1 H2O KCl

51A 356 156 489 27 15,7 44 1,1 218 58 0 31 277,1 308,1 277,1 630,2 90 0 6,5 4,8

51B 695 163 142 4 2,3 170 0,1 212 53 0 6 265,1 271,1 265,1 1903,5 98 0 6,9 5,2

52A 352 209 439 38 22,0 72 2,3 186 49 0 26 237,3 263,3 237,3 599,9 90 0 6,0 5,0

52B 427 243 331 39 22,6 46 0,2 237 59 0 10 296,2 306,2 296,2 925,7 97 0 5,9 4,7

53A 366 254 381 31 18,0 17 4,1 92 44 0 40 140,1 180,1 140,1 473,3 78 0 5,5 4,7

53B 195 169 636 18 10,4 2 1,4 95 53 1 37 149,4 186,4 150,4 293,3 80 1 5,8 4,5

54A 246 183 570 22 12,8 3 1,3 76 24 0 48 101,3 149,3 101,3 261,8 68 0 5,6 4,5

54B 222 130 648 10 5,8 1 1,1 54 25 0 33 80,1 113,1 80,1 174,6 71 0 5,4 4,6

55A 291 263 445 24 13,9 3 3,6 60 21 2 31 84,6 115,6 86,6 259,6 73 2 5,9 4,3

55B 323 185 492 8 4,6 1 0,8 25 26 13 29 51,8 80,8 64,8 164,1 64 20 5,2 4,1

56A 276 234 490 25 14,5 7 1,4 81 37 0 48 119,4 167,4 119,4 341,7 71 0 4,9 4,4

56B 90 370 540 12 7,0 1 0,9 64 49 0 28 113,9 141,9 113,9 262,8 80 0 5,9 5,1

57A 240 240 520 27 15,7 19 2,4 170 45 0 30 217,4 247,4 217,4 475,8 88 0 5,8 5,1

57B 130 210 560 6 3,5 11 0,7 175 46 0 18 221,7 239,7 221,7 428,0 92 0 6,5 5,4

58A 347 211 443 25 14,5 6 1,5 85 38 0 24 124,5 148,5 124,5 335,5 84 0 5,7 5,0

58B 166 88 746 5 2,9 3 0,4 61 48 0 15 109,4 124,4 109,4 166,7 88 0 6,1 5,2

59A 297 220 484 35 20,3 2 4,7 44 22 9 44 70,7 114,7 79,7 237,2 62 11 4,7 4,1

59B 224 129 647 9 5,2 1 0,5 52 32 0 8 84,5 92,5 84,5 143,1 91 0 6,2 5,5

60A 311 230 459 28 16,2 5 2,0 67 28 0 43 97,0 140,0 97,0 304,8 69 0 5,3 4,6

60B 228 154 617 12 7,0 1 0,6 29 17 14 45 46,6 91,6 60,6 148,4 51 23 5,0 4,2

63A 312 215 473 36 20,9 53 5,1 152 38 0 27 195,1 222,1 195,1 469,4 88 0 5,9 5,1

63B 286 231 483 27 15,7 5 0,9 157 38 0 26 195,9 221,9 195,9 459,2 88 0 6,1 5,1

64A 226 199 575 39 22,6 7 1,0 93 23 0 22 117,0 139,0 117,0 241,6 84 0 6,0 5,3

64B 214 128 659 13 7,5 3 0,1 59 13 0 9 72,1 81,1 72,1 123,1 89 0 6,6 6,0

65A 412 196 392 36 20,9 75 2,1 240 27 0 25 269,1 294,1 269,1 750,8 91 0 6,1 5,1

65B 431 253 316 8 4,6 71 0,4 270 123 0 13 393,4 406,4 393,4 1285,6 97 0 6,5 4,9

66A 365 212 423 25 14,5 20 2,5 249 42 0 29 293,5 322,5 293,5 761,9 91 0 5,9 4,5

66B 357 207 436 6 3,5 5 4,0 293 31 1 11 328,0 339,0 329,0 778,1 97 0 6,2 4,4

67A 353 167 480 28 16,2 4 1,2 117 35 0 27 153,2 180,2 153,2 375,7 85 0 6,1 5,2

67B 380 228 393 15 8,7 12 1,4 137 57 0 17 195,4 212,4 195,4 540,5 92 0 6,2 4,8

68A 301 148 551 36 20,9 8 2,6 88 20 0 31 110,6 141,6 110,6 257,1 78 0 5,8 5,0

68B 197 130 672 10 5,8 5 0,0 66 7 0 12 73,0 85,0 73,0 126,4 86 0 6,4 5,7

69A 250 171 579 27 15,7 9 0,9 198 23 0 26 221,9 247,9 221,9 428,3 90 0 6,0 5,0

69B 301 297 403 9 5,2 37 0,5 252 56 0 16 308,5 324,5 308,5 806,1 95 0 6,5 4,8

70A 141 236 623 31 18,0 54 1,9 356 104 0 20 461,9 481,9 461,9 773,5 96 0 6,5 5,2

70B 459 125 416 5 2,9 41 2,8 315 131 0 9 448,8 457,8 448,8 1099,9 98 0 6,6 4,8

71A 344 369 287 21 12,2 13 3,1 165 39 0 25 207,1 232,1 207,1 808,2 89 0 5,9 4,8

71B 426 430 143 5 2,9 11 1,3 130 58 0 12 189,3 201,3 189,3 1403,3 94 0 6,4 4,7

72A 232 149 618 35 20,3 7 3,6 141 21 0 23 165,6 188,6 165,6 305,0 88 0 6,4 5,6

72B 138 205 657 13 7,5 5 1,8 134 21 0 11 156,8 167,8 156,8 255,4 93 0 6,4 5,9

73A 415 146 439 52 30,2 128 6,8 164 27 0 42 197,8 239,8 197,8 546,4 82 0 6,3 5,6

73B 330 168 503 50 29,0 83 7,1 143 26 0 34 176,1 210,1 176,1 418,0 84 0 6,3 5,6

74A 182 189 630 22 12,8 7 0,3 142 28 0 28 170,3 198,3 170,3 315,0 86 0 6,1 5,4

74B 174 261 565 8 4,6 8 0,1 144 36 0 18 180,1 198,1 180,1 350,5 91 0 6,4 5,4

75A 197 141 663 21 12,2 6 3,6 73 19 0 37 95,6 132,6 95,6 200,1 72 0 5,3 4,9

75B 89 156 756 15 8,7 1 0,2 69 21 0 12 90,2 102,2 90,2 135,3 88 0 6,2 5,7

76A 270 215 515 24 13,9 4 2,2 67 23 0 43 92,2 135,2 92,2 262,5 68 0 5,2 4,8

76B 175 111 713 12 7,0 5 0,6 51 23 0 21 74,6 95,6 74,6 134,0 78 0 5,8 5,4

77A 612 184 204 21 12,2 6 2,8 52 23 0 38 77,8 115,8 77,8 567,4 67 0 5,4 4,5

Identif.
pH

 ----------- g.kg-1-----------  -------------------------- mmolc.kg-1 --------------------------  -- %--
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Tabela 18 - Resultados de análise química e granulométrica dos pontos amostrais  
 
                (continuação) 

Areia Silte Argila M.O. C org P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Ativ.arg. V m

mg.kg-1 H2O KCl

77B 221 147 632 12 7,0 3 1,3 51 23 10 61 75,3 136,3 85,3 215,8 55 12 5,2 4,1

78A 377 249 374 6 3,5 16 2,6 127 33 0 17 162,6 179,6 162,6 480,4 91 0 6,2 4,9

78B 342 185 473 2 1,2 8 3,0 99 68 0 17 170,0 187,0 170,0 395,5 91 0 6,3 4,6

79A 575 243 182 12 7,0 14 1,2 29 12 0 26 42,2 68,2 42,2 374,3 62 0 5,9 4,8

79B 492 244 264 4 2,3 13 0,9 28 15 2 27 43,9 70,9 45,9 268,6 62 4 5,4 4,3

80A 777 122 102 8 4,6 11 1,4 19 8 0 16 28,4 44,4 28,4 437,3 64 0 6,0 5,3

80B 678 222 101 6 3,5 19 1,5 25 14 0 14 40,5 54,5 40,5 541,2 74 0 6,4 5,8

81A 718 141 141 8 4,6 5 1,1 20 8 3 28 29,1 57,1 32,1 405,0 51 9 5,5 4,5

81B 615 121 263 4 2,3 3 0,8 12 3 28 57 15,8 72,8 43,8 276,6 22 64 4,5 3,8

82A 150 710 140 6 3,5 28 0,8 11 8 8 42 19,8 61,8 27,8 441,4 32 29 4,8 4,1

82B 640 140 220 3 1,7 10 0,7 4 3 20 44 7,7 51,7 27,7 234,8 15 72 4,5 3,9

83A 818 121 61 2 1,2 10 1,5 12 8 0 9 21,5 30,5 21,5 503,8 70 0 6,2 5,8

83B 636 121 243 3 1,7 2 0,8 28 6 1 19 34,8 53,8 35,8 221,5 65 3 5,7 4,6

84A 739 181 80 4 2,3 3 0,9 5 3 7 27 8,9 35,9 15,9 447,4 25 44 5,0 4,0

84B 499 180 321 4 2,3 4 0,9 8 4 28 52 12,9 64,9 40,9 202,4 20 68 4,3 3,7

85A 517 252 231 13 7,5 8 1,6 33 13 0 30 47,6 77,6 47,6 336,1 61 0 5,7 4,7

85B 362 185 453 4 2,3 2 1,3 18 8 37 54 27,3 81,3 64,3 179,6 34 58 4,7 3,8

86A 363 149 488 50 29,0 165 10,6 142 25 0 43 177,6 220,6 177,6 451,8 81 0 6,3 5,5

87A 398 145 457 36 20,9 20 3,7 108 30 0 62 141,7 203,7 141,7 445,8 70 0 5,6 4,7

88A 409 285 305 21 12,2 7 1,8 66 20 0 37 87,8 124,8 87,8 408,5 70 0 5,9 5,0

88B 342 226 432 5 2,9 4 1,8 77 40 0 20 118,8 138,8 118,8 321,2 86 0 6,1 5,0

89A 368 211 421 48 27,8 114 6,9 147 23 0 44 176,9 220,9 176,9 524,1 80 0 6,3 5,4

89B 432 168 400 38 22,0 111 6,5 149 22 0 39 177,5 216,5 177,5 541,3 82 0 6,2 5,2

90A 462 166 373 50 29,0 128 9,1 144 32 0 43 185,1 228,1 185,1 612,1 81 0 6,5 5,8

90B 423 186 392 48 27,8 113 7,1 134 31 0 60 172,1 232,1 172,1 592,5 74 0 6,2 5,3

91A 242 238 520 22 12,8 9 2,4 109 27 0 27 138,4 165,4 138,4 318,1 84 0 6,4 5,6

91B 383 149 468 15 8,7 6 1,6 83 23 0 19 107,6 126,6 107,6 270,5 85 0 6,6 5,9

92A 350 203 447 30 17,4 5 2,0 58 18 3 55 78,0 133,0 81,0 297,7 59 4 5,0 4,3

92B 202 82 716 9 5,2 4 1,1 54 16 0 24 71,1 95,1 71,1 132,7 75 0 6,0 5,3

93A 214 165 620 18 10,4 5 1,6 80 15 0 30 96,6 126,6 96,6 204,0 76 0 5,7 5,1

93B 194 103 702 8 4,6 7 1,0 60 27 0 18 88,0 106,0 88,0 150,9 83 0 6,4 5,7

94A 254 187 560 31 18,0 7 2,4 60 23 2 64 85,4 149,4 87,4 267,0 57 2 5,0 4,3

94B 136 86 778 6 3,5 4 0,6 57 22 0 19 79,6 98,6 79,6 126,8 81 0 6,3 5,6

95A 328 195 477 50 29,0 40 2,4 126 25 0 59 153,4 212,4 153,4 445,6 72 0 5,8 4,9

96A 533 264 203 13 7,5 6 1,4 39 15 0 31 55,4 86,4 55,4 425,5 64 0 5,5 4,5

96B 756 41 203 5 2,9 3 1,1 27 20 4 22 48,1 70,1 52,1 345,2 69 8 5,1 4,1

97A 290 140 570 25 14,5 2 1,4 75 37 0 46 113,4 159,4 113,4 279,6 71 0 5,5 4,7

97B 136 310 554 3 1,7 2 1,9 56 28 24 53 85,9 138,9 109,9 250,9 62 22 4,8 3,8

98A 595 223 182 14 8,1 98 2,6 52 38 0 22 92,6 114,6 92,6 629,0 81 0 6,5 5,7

98B 284 295 421 2 1,2 4 2,7 69 36 55 86 107,7 193,7 162,7 460,0 56 34 5,2 3,5

99A 676 223 101 6 3,5 6 1,2 15 7 0 24 23,2 47,2 23,2 465,9 49 0 5,4 4,6

99B 574 182 243 3 1,7 2 0,6 39 10 0 16 49,6 65,6 49,6 269,8 76 0 6,3 5,0

100A 879 40 80 14 8,1 173 2,1 34 13 0 12 49,1 61,1 49,1 759,2 80 0 6,4 6,2

100B 718 60 221 5 2,9 4 0,5 24 1 7 32 25,5 57,5 32,5 259,8 44 22 5,2 3,9

101A 797 101 101 9 5,2 41 1,0 7 2 14 50 10,0 60,0 24,0 591,6 17 58 4,6 3,9

101B 653 82 265 4 2,3 4 0,6 11 1 22 48 12,6 60,6 34,6 228,4 21 64 4,5 3,8

102A 820 60 120 9 5,2 7 1,1 6 1 11 43 8,1 51,1 19,1 425,4 16 58 4,5 3,9

102B 385 184 430 6 3,5 2 1,2 15 9 34 66 25,2 91,2 59,2 211,9 28 57 4,6 3,7

103A 737 142 121 10 5,8 10 3,4 22 13 0 18 38,4 56,4 38,4 464,8 68 0 5,9 4,7

Identif.
pH

 ----------- g.kg-1-----------  -------------------------- mmolc.kg-1 --------------------------  -- %--
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Tabela 18 - Resultados de análise química e granulométrica dos pontos amostrais  
 
                (continuação) 

Areia S ilte Argila M.O. C org P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Ativ.arg. V m

mg.kg-1 H2O KCl

103B 614 244 142 9 5,2 4 1,0 24 8 0 18 33,0 51,0 33,0 358,5 65 0 5,8 4,7

104A 473 243 284 27 15,7 14 1,6 35 15 3 44 51,6 95,6 54,6 336,6 54 5 5,0 4,3

104B 123 265 612 4 2,3 3 1,7 27 21 46 72 49,7 121,7 95,7 199,0 41 48 4,5 3,8

105A 679 140 180 8 4,6 12 1,5 25 8 0 29 34,5 63,5 34,5 352,1 54 0 5,3 4,4

105B 373 344 283 4 2,3 4 1,1 20 7 7 33 28,1 61,1 35,1 215,8 46 20 5,0 4,1

106A 860 80 60 4 2,3 7 0,9 2 3 10 37 5,9 42,9 15,9 714,3 14 63 4,6 3,9

106B 699 80 221 3 1,7 3 1,3 11 6 16 50 18,3 68,3 34,3 309,5 27 47 4,9 3,9

107A 840 100 60 3 1,7 6 0,7 14 9 0 18 23,7 41,7 23,7 693,6 57 0 5,9 4,6

107B 677 61 262 2 1,2 3 0,7 20 10 4 30 30,7 60,7 34,7 231,4 51 12 5,7 4,3

108A 551 224 224 22 12,8 5 1,4 13 8 18 56 22,4 78,4 40,4 349,6 29 45 4,5 3,9

108B 170 270 560 13 7,5 3 1,1 10 8 74 83 19,1 102,1 93,1 182,3 19 79 4,2 3,6

109A 574 203 223 20 11,6 21 3,4 46 20 0 28 69,4 97,4 69,4 437,0 71 0 6,0 5,2

109B 289 183 528 5 2,9 3 4,0 63 28 0 19 95,0 114,0 95,0 215,7 83 0 6,4 5,4

110A 427 127 445 12 7,0 5 0,7 25 14 0 36 39,7 51,7 36,7 116,1 75 0 5,5 4,7

110B 317 124 559 4 2,3 4 0,4 15 7 5 33 22,4 55,4 27,4 99,1 40 18 5,6 4,4

111A 756 122 122 5 2,9 33 1,5 27 13 0 2 41,5 43,5 41,5 356,0 95 0 6,6 6,2

111B 551 163 286 12 7,0 3 1,2 24 15 19 36 40,2 76,2 59,2 266,4 53 32 4,9 4,0

112A 757 101 142 13 7,5 14 1,5 16 9 2 25 26,5 51,5 28,5 363,4 51 7 5,2 4,4

112B 251 466 283 14 8,1 3 0,7 21 6 5 35 27,7 62,7 32,7 221,2 44 15 5,3 4,2

113A 595 182 223 15 8,7 24 2,5 29 11 1 31 42,5 73,5 43,5 330,1 58 2 5,3 4,5

113B 256 261 482 2 1,2 3 1,0 20 11 32 51 32,0 83,0 64,0 172,1 39 50 4,4 3,9

114A 780 100 120 6 3,5 4 1,2 20 54 0 21 75,2 96,2 75,2 800,1 78 0 5,6 4,7

114B 532 102 366 6 3,5 3 0,9 65 14 0 14 79,9 93,9 79,9 256,4 85 0 6,2 5,3

115A 679 140 181 6 3,5 3 0,3 36 9 0 20 45,3 65,3 45,3 361,7 69 0 6,0 5,3

115B 495 101 404 5 2,9 2 0,3 62 10 0 22 72,3 94,3 72,3 233,6 77 0 6,1 4,8

116A 359 145 496 12 7,0 3 0,5 49 13 0 44 62,5 106,5 62,5 214,6 59 0 5,8 4,8

116B 288 163 549 5 2,9 1 0,0 50 14 0 14 64,0 78,0 64,0 142,0 82 0 6,3 5,6

117A 430 143 428 18 10,4 6 0,8 51 18 0 34 69,8 103,8 69,8 242,7 67 0 5,9 4,9

117B 286 163 551 5 2,9 2 0,3 40 16 0 15 56,3 71,3 56,3 129,4 79 0 6,1 5,7

118A 393 162 445 21 12,2 9 1,1 49 20 0 28 70,1 98,1 70,1 220,3 71 0 5,9 5,4

118B 335 121 544 6 3,5 2 0,3 33 12 0 15 45,3 60,3 45,3 110,9 75 0 5,8 5,7

119A 370 174 456 20 11,6 3 0,6 37 17 2 44 54,6 98,6 56,6 216,2 55 4 5,3 4,5

119B 279 106 615 6 3,5 2 0,0 29 10 0 16 39,0 55,0 39,0 89,4 71 0 6,1 5,6

120A 342 267 391 15 8,7 5 1,3 31 14 2 40 46,3 86,3 48,3 221,0 54 4 5,3 4,5

120B 174 186 640 4 2,3 2 1,1 16 25 23 51 42,1 93,1 65,1 145,4 45 35 5,0 4,0

121A 450 127 423 15 8,7 3 0,6 37 13 1 34 50,6 84,6 51,6 200,1 60 2 5,7 4,7

121B 419 86 495 5 2,9 1 0,1 23 11 0 19 34,1 53,1 34,1 107,2 64 0 6,0 5,2

122A 559 201 241 10 5,8 2 0,7 44 11 3 34 55,7 89,7 58,7 372,6 62 5 5,6 4,3

122B 387 245 368 5 2,9 2 0,6 57 20 0 25 77,6 102,6 77,6 279,0 76 0 5,8 4,9

123A 284 143 573 13 7,5 2 1,2 52 13 0 32 66,2 98,2 66,2 171,3 67 0 5,9 5,1

123B 313 125 563 6 3,5 1 0,2 44 11 0 22 55,2 77,2 55,2 137,2 72 0 6,0 5,4

124A 392 304 304 15 8,7 4 2,6 31 21 6 41 54,6 95,6 60,6 314,5 57 10 4,9 4,2

124B 371 386 244 1 0,6 2 2,0 20 27 26 44 49,0 93,0 75,0 381,7 53 35 4,8 3,9

125A 374 364 263 20 11,6 8 1,5 26 13 7 51 40,5 91,5 47,5 348,4 44 15 5,1 3,9

125B 200 308 492 18 10,4 2 0,2 44 8 0 25 52,2 77,2 52,2 156,8 68 0 5,7 5,0

126A 376 241 382 20 11,6 30 0,0 40 12 0 33 52,0 85,0 52,0 222,3 61 0 5,7 4,7

126B 228 203 569 5 2,9 2 0,2 13 11 2 34 24,2 58,2 26,2 102,3 42 8 5,3 4,5

127A 448 184 368 18 10,4 17 1,2 22 9 8 53 32,2 85,2 40,2 231,7 38 20 4,8 4,0

127B 399 140 460 10 5,8 4 0,4 21 7 10 48 28,4 76,4 38,4 165,9 37 26 4,6 4,1

Identif.
pH

 ----------- g.kg-1-----------  -------------------------- mmolc.kg-1 --------------------------  -- %--
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Tabela 18 - Resultados de análise química e granulométrica dos pontos amostrais  
 
                (continuação) 

Areia S ilte Argila M.O. C org P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Ativ.arg. V m

mg.kg-1 H2O KCl

128A 617 141 242 18 10,4 39 1,6 24 6 6 50 31,6 81,6 37,6 337,6 39 16 4,9 4,1

128B 555 121 324 6 3,5 5 0,5 25 5 4 31 30,5 61,5 34,5 189,9 50 12 5,3 4,4

129A 533 285 183 6 3,5 4 0,9 13 3 10 30 16,9 46,9 26,9 256,4 36 37 4,8 4,0

129B 616 101 283 4 2,3 3 0,1 11 6 24 35 17,1 52,1 41,1 184,0 33 58 4,7 3,9

130A 614 224 163 9 5,2 6 1,1 10 5 15 30 16,1 46,1 31,1 283,5 35 48 4,6 3,9

130B 200 287 513 4 2,3 1 1,7 15 6 61 71 22,7 93,7 83,7 182,7 24 73 4,4 3,7

131A 811 84 105 9 5,2 9 1,4 19 10 0 1 30,4 31,4 30,4 298,9 97 0 6,0 5,1

131B 640 80 280 6 3,5 5 0,5 31 4 8 13 35,5 48,5 43,5 173,0 73 18 5,9 4,1

132A 699 80 221 17 9,9 17 1,1 24 15 0 3 40,1 43,1 40,1 195,1 93 0 5,4 6,4

132B 640 120 240 3 1,7 2 0,1 12 6 30 45 18,1 63,1 48,1 262,9 29 62 4,6 3,9

133A 697 141 161 22 12,8 8 0,9 25 3 0 11 28,9 39,9 28,9 247,1 72 0 6,0 5,9

133B 349 264 387 2 1,2 1 0,9 19 21 37 50 40,9 90,9 77,9 235,1 45 47 4,7 3,9

134A 750 125 125 10 5,8 12 1,0 30 11 0 13 42,0 55,0 42,0 440,0 76 0 5,8 5,7

134B 675 102 223 2 1,2 3 0,4 11 5 18 31 16,4 47,4 34,4 212,2 35 52 4,9 4,0

135A 633 81 285 6 3,5 4 0,7 22 10 8 29 32,7 61,7 40,7 216,4 53 20 5,0 4,2

135B 491 163 346 2 1,2 1 0,1 11 1 26 36 12,1 48,1 38,1 139,1 25 68 4,6 3,9

136A 739 100 160 10 5,8 10 1,1 31 14 0 15 46,1 61,1 46,1 380,7 75 0 5,8 5,3

136B 719 60 221 1 0,6 2 0,6 10 3 33 41 13,6 54,6 46,6 247,4 25 71 4,8 3,9

137A 444 171 385 12 7,0 5 1,0 34 15 0 22 50,0 72,0 50,0 187,2 69 0 5,8 5,1

137B 409 183 407 2 1,2 1 0,1 25 16 0 8 41,1 49,1 41,1 120,5 84 0 6,0 5,6

138A 341 268 391 13 7,5 7 1,1 40 14 0 28 55,1 83,1 55,1 212,3 66 0 5,7 4,9

138B 314 222 464 3 1,7 2 0,5 17 19 14 35 36,5 71,5 50,5 154,0 51 28 5,6 3,9

139A 719 181 101 9 5,2 14 1,5 24 12 0 6 37,5 43,5 37,5 432,8 86 0 6,5 6,2

139B 557 161 282 0 0,0 3 0,8 26 5 2 20 31,8 51,8 33,8 183,9 61 6 5,0 4,4

140A 518 181 302 17 9,9 4 1,1 32 10 2 34 43,1 77,1 45,1 255,7 56 4 5,2 4,3

140B 348 163 489 9 5,2 2 0,2 50 11 0 21 61,2 82,2 61,2 168,2 74 0 5,7 5,0

141A 615 243 142 6 3,5 7 0,5 15 4 6 27 19,5 46,5 25,5 327,8 42 24 4,9 4,0

141B 615 142 243 3 1,7 3 0,4 19 7 28 49 26,4 75,4 54,4 310,4 35 51 4,5 3,7

142A 467 328 205 4 2,3 3 0,2 54 7 6 24 61,2 85,2 67,2 415,4 72 9 5,6 4,2

142B 472 346 183 0 0,0 3 2,2 22 12 49 56 36,2 92,2 85,2 504,0 39 58 5,0 3,7

143A 654 163 183 12 7,0 9 1,5 22 8 6 35 31,5 66,5 37,5 362,8 47 16 4,9 4,0

143B 367 204 429 5 2,9 2 0,4 55 18 0 22 73,4 95,4 73,4 222,6 77 0 5,5 4,7

144A 438 292 271 22 12,8 34 2,1 70 27 0 17 99,1 116,1 99,1 428,7 85 0 6,2 5,7

144B 365 246 389 3 1,7 2 0,8 65 24 0 18 89,8 107,8 89,8 277,2 83 0 6,2 5,4

145A 505 186 310 14 8,1 4 2,1 29 13 3 42 44,1 86,1 47,1 278,1 51 6 5,4 4,2

145B 365 164 471 15 8,7 1 1,0 30 9 8 41 40,0 81,0 48,0 172,0 49 17 5,5 4,0

146A 839 61 101 8 4,6 10 0,7 10 10 3 24 20,7 44,7 23,7 443,0 46 13 5,3 4,2

146B 553 122 325 6 3,5 2 0,3 38 12 0 19 50,3 69,3 50,3 213,1 73 0 6,0 4,8

147A 776 102 122 12 7,0 6 0,8 25 13 0 14 38,8 52,8 38,8 432,1 73 0 6,1 5,4

147B 580 140 280 3 1,7 2 0,2 31 12 0 12 43,2 55,2 43,2 196,9 78 0 6,0 5,0

148A 718 60 222 10 5,8 47 1,1 33 10 1 20 44,1 64,1 45,1 289,3 69 2 5,4 4,6

148B 637 81 283 3 1,7 2 0,6 9 4 38 52 13,6 65,6 51,6 232,2 21 74 4,4 3,8

149A 607 207 186 14 8,1 2 1,7 20 9 14 29 30,7 59,7 44,7 320,4 51 31 5,0 4,0

149B 272 324 404 10 5,8 1 0,8 14 38 39 55 52,8 107,8 91,8 266,5 49 42 5,2 3,8

150A 739 80 180 25 14,5 7 1,4 20 7 6 25 28,4 53,4 34,4 296,1 53 17 5,5 4,2

150B 657 121 222 6 3,5 4 1,7 14 6 19 33 21,7 54,7 40,7 246,6 40 47 4,9 4,0

151A 717 101 182 14 8,1 14 1,3 29 15 0 8 45,3 53,3 45,3 292,6 85 0 6,7 6,1

151B 738 81 181 3 1,7 2 0,6 36 5 1 17 41,6 58,6 42,6 323,0 71 2 5,9 4,5

152A 596 243 162 5 2,9 4 1,3 14 6 6 34 21,3 55,3 27,3 341,8 39 22 5,1 4,2

Identif.
pH

 ----------- g.kg-1-----------  -------------------------- mmolc.kg-1 --------------------------  -- %--
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Tabela 18 - Resultados de análise química e granulométrica dos pontos amostrais  
 
                (continuação) 

Areia S ilte Argila M.O. C org P K Ca Mg Al H+Al SB CTCpot CTCef Ativ.arg. V m

mg.kg-1 H2O KCl

152B 514 203 284 17 9,9 2 1,0 8 3 30 60 12,0 72,0 42,0 253,8 17 71 4,5 3,9

153A 654 163 183 13 7,5 7 1,0 28 18 0 28 47,0 75,0 47,0 409,6 63 0 5,8 5,0

153B 634 142 224 9 5,2 1 0,9 10 4 25 46 14,9 60,9 39,9 272,4 24 63 5,0 3,9

154A 778 101 121 6 3,5 37 1,4 31 15 0 19 47,4 66,4 47,4 547,8 71 0 6,0 5,3

154B 674 122 204 2 1,2 2 0,9 7 4 27 47 11,9 58,9 38,9 289,2 20 69 5,0 3,8

155A 698 161 141 12 7,0 15 2,3 30 20 0 13 52,3 65,3 52,3 462,7 80 0 6,4 6,1

155B 474 223 304 3 1,7 4 0,4 18 9 22 48 27,4 75,4 49,4 248,3 36 45 5,3 3,9

156A 778 141 81 9 5,2 24 1,9 20 9 0 14 30,9 44,9 30,9 557,3 69 0 6,1 5,8

156B 660 140 200 3 1,7 2 1,9 42 7 0 16 50,9 66,9 50,9 334,2 76 0 6,2 5,5

157A 819 101 80 6 3,5 12 3,6 7 4 6 25 14,6 39,6 20,6 492,5 37 29 5,1 4,1

157B 840 100 60 2 1,2 3 1,3 4 2 14 29 7,3 36,3 21,3 604,4 20 66 4,7 3,9

158A 799 80 120 9 5,2 19 3,1 28 11 0 9 42,1 51,1 42,1 424,6 82 0 6,2 6,1

158B 679 80 241 1 0,6 1 2,0 20 18 49 69 40,0 109,0 89,0 452,3 37 55 4,7 3,8

159A 554 183 264 10 5,8 7 1,6 34 15 7 38 50,6 88,6 57,6 336,0 57 12 5,0 4,1

159B 511 122 367 5 2,9 1 1,2 16 3 43 67 20,2 87,2 63,2 237,6 23 68 4,9 3,7

160A 739 181 80 8 4,6 47 2,0 33 9 0 11 44,0 55,0 44,0 685,4 80 0 6,4 6,3

160B 636 243 121 3 1,7 3 0,9 24 6 2 17 30,9 47,9 32,9 394,4 65 6 5,7 4,5

161A 800 120 80 3 1,7 28 1,7 21 16 0 7 38,7 45,7 38,7 570,7 85 0 6,5 6,4

161B 656 142 202 1 0,6 5 0,9 11 5 23 41 16,9 57,9 39,9 286,0 29 58 5,3 3,8

162A 359 414 228 22 12,8 27 1,6 60 14 0 38 75,6 113,6 75,6 499,3 67 0 5,3 4,7

162B 435 343 222 4 2,3 6 1,0 27 13 23 48 41,0 89,0 64,0 401,3 46 36 5,5 3,8

163A 567 186 248 20 11,6 8 4,0 39 16 0 32 59,0 91,0 59,0 367,4 65 0 5,5 5,0

163B 616 182 202 18 10,4 13 3,1 34 21 0 20 58,1 78,1 58,1 386,2 74 0 5,7 5,3

164A 678 161 161 6 3,5 10 1,9 8 5 22 39 14,9 53,9 36,9 334,5 28 60 4,2 3,9

164B 555 162 283 1 0,6 1 1,3 11 12 36 44 24,3 68,3 60,3 241,0 36 60 4,2 3,9

165A 535 263 202 9 5,2 3 1,4 9 5 18 38 15,4 53,4 33,4 264,1 29 54 4,4 4,0

165B 248 407 346 1 0,6 2 3,5 15 8 62 70 26,5 96,5 88,5 279,3 27 70 4,7 3,8

166A 608 165 227 4 2,3 1 0,7 11 6 18 32 17,7 49,7 35,7 218,9 36 50 5,4 4,1

166B 677 161 161 12 7,0 9 0,5 21 10 2 22 31,5 53,5 33,5 331,4 59 6 5,6 4,7

167A 719 141 141 13 7,5 6 1,3 12 7 7 30 20,3 50,3 27,3 357,5 40 26 5,0 4,1

167B 635 142 223 5 2,9 3 0,5 16 3 12 31 19,5 50,5 31,5 226,3 39 38 5,1 4,1

168A 799 101 101 10 5,8 6 1,2 14 7 2 21 22,2 43,2 24,2 429,0 51 8 5,8 4,7

168B 697 141 162 4 2,3 2 0,6 20 6 3 18 26,6 44,6 29,6 276,0 60 10 5,6 4,5

169A 614 162 223 5 2,9 1 1,0 21 10 14 31 32,0 63,0 46,0 282,1 51 30 4,8 4,1

169B 554 223 223 4 2,3 1 1,0 8 9 32 40 18,0 58,0 50,0 260,2 31 64 4,9 3,9

170A 240 600 160 18 10,4 51 3,7 48 15 0 9 66,7 75,7 66,7 473,1 88 0 6,5 6,1

170B 510 225 266 4 2,3 4 1,2 40 14 1 16 55,2 71,2 56,2 268,1 78 2 6,3 4,7

171A 677 161 161 10 5,8 12 1,8 28 14 0 19 43,8 62,8 43,8 389,0 70 0 5,8 5,2

171B 574 183 244 4 2,3 3 1,1 41 9 1 19 51,1 70,1 52,1 287,7 73 2 6,0 4,7

172A 529 246 225 14 8,1 16 1,1 51 14 0 14 66,1 80,1 66,1 355,7 83 0 6,1 5,5

172B 451 183 366 4 2,3 1 1,1 20 8 26 48 29,1 77,1 55,1 210,7 38 47 5,1 3,9

173A 636 202 162 10 5,8 16 2,0 19 7 10 38 28,0 66,0 38,0 408,0 42 26 5,1 4,2

173B 556 202 242 4 2,3 1 1,0 9 10 27 40 20,0 60,0 47,0 247,8 33 57 4,7 3,9

174A 660 180 160 10 5,8 7 1,4 19 11 2 25 31,4 56,4 33,4 352,1 56 6 5,4 4,6

174B 557 181 262 4 2,3 2 0,7 11 19 25 40 30,7 70,7 55,7 270,0 43 45 5,2 3,9

175A 470 305 224 10 5,8 10 3,7 44 21 0 3 68,7 71,7 68,7 320,0 96 0 6,6 6,3

175B 369 264 366 5 2,9 1 1,4 27 21 23 42 49,4 91,4 72,4 249,6 54 32 4,8 4,0

176A 615 182 202 22 12,8 11 3,5 26 14 3 33 43,5 76,5 46,5 377,9 57 6 5,5 4,6

176B 535 182 283 15 8,7 1 1,0 7 4 37 62 12,0 74,0 49,0 261,4 16 76 4,4 3,7

Identif.
pH

 ----------- g.kg-1-----------  -------------------------- mmolc.kg-1 --------------------------  -- %--
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Tabela 18 - Resultados de análise química e granulométrica dos pontos amostrais  
 
                   (conclusão) 

Areia Silte Argila M.O. C org P K Ca Mg Al H+Al S B CTCpot CTCef Ativ.arg. V m

mg.kg-1 H2O KCl

177A 659 181 161 20 11,6 5 2,2 30 10 0 18 42,2 60,2 42,2 374,7 70 0 5,8 5,0

177B 576 162 263 12 7,0 1 1,3 14 7 22 42 22,3 64,3 44,3 244,8 35 50 4,8 4,0

178A 759 140 100 15 8,7 11 2,0 11 6 5 27 19,0 46,0 24,0 458,6 41 21 5,1 4,2

178B 717 121 162 2 1,2 2 2,6 19 9 8 22 30,6 52,6 38,6 325,1 58 21 5,2 4,0

179A 679 200 120 10 5,8 11 2,0 16 6 1 22 24,0 46,0 25,0 382,6 52 4 5,6 4,5

179B 719 181 100 6 3,5 4 1,2 7 5 12 30 13,2 43,2 25,2 430,3 31 48 4,8 4,0

180A 677 182 141 21 12,2 10 2,4 23 15 1 33 40,4 73,4 41,4 519,6 55 2 5,5 4,6

180B 432 426 142 2 1,2 0 1,6 13 7 36 52 21,6 73,6 57,6 518,4 29 63 4,7 3,9

181A 760 140 100 14 8,1 3 1,4 10 6 7 30 17,4 47,4 24,4 473,5 37 29 4,6 4,1

181B 636 101 263 6 3,5 2 1,6 31 9 6 34 41,6 75,6 47,6 287,3 55 13 5,7 4,1

182A 280 580 140 13 7,5 4 1,6 26 12 6 30 39,6 69,6 45,6 497,1 57 13 5,4 4,8

182B 572 163 265 8 4,6 2 0,9 25 10 8 34 35,9 69,9 43,9 263,7 51 18 5,7 4,2

184A 598 241 161 24 13,9 71 2,5 56 21 0 48 79,5 127,5 79,5 792,1 62 0 6,4 6,0

184B 325 204 470 9 5,2 4 1,7 75 22 0 24 98,7 122,7 98,7 260,9 80 0 6,2 5,5

185A 820 100 80 8 4,6 14 2,2 19 9 0 6 30,2 36,2 30,2 451,6 83 0 6,7 6,4

185B 720 140 140 14 8,1 1 1,7 17 3 6 18 21,7 39,7 27,7 283,6 55 22 4,2 4,2

Identif.
pH

 ----------- g.kg-1-----------  -------------------------- mmolc.kg-1 --------------------------  -- %--
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Tabela 19 - Siglas e classificação das unidades de mapeamento  
 
              (continua) 

Sigla Classificação 
CXbdlep arg  CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico léptico textura argilosa. 

CXbdlep med CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico léptico textura média. 

CXbdt med CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico textura média. 

CXbeft arg CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutroférrico típico textura argilosa. 

CXbelep arg CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico  léptico textura argilosa. 

CXbet arg CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico textura argilosa. 

CXvdlep med CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico léptico textura média. 

CXvdt med CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico típico textura média. 

CXveft arg CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutroférrico típico textura argilosa. 

CXvelep med CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico textura média 

CXvet arg CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico textura argilosa. 

CXvet med CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico textura média. 

CYbet arg CAMBISSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico típico textura argilosa. 

CYvdt med CAMBISSOLO FLÚVICO Ta Distrófico típico textura média. 

GXbet arg GLEISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico textura argilosa. 

GXvdt med GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico típico textura média. 

LAet med LATOSSOLO AMARELO Eutrófico típico textura média. 

MTft arg CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Férrico típico textura argilosa. 

MTft mt arg CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Férrico típico textura muito argilosa. 

MXot mt arg CHERNOSSOLO HÁPLICO Órtico típico textura muito argilosa. 

NVdflat arg NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico latossólico textura argilosa. 

NVeflat arg NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico latossólico textura argilosa. 

NVeflat mt arg 
NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico latossólico textura muito 

argilosa. 

NVeft arg NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico textura argilosa. 

NVeft mt arg NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico textura muito argilosa. 

NXdt arg NITOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura argilosa. 

NXdt mt arg NITOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura muito argilosa. 

PAdar ar/med ARGISSOLO AMARELO Distrófico arênico textura arenosa/média. 

PAdt med/arg ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa. 

PAdt med/med ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média/média. 
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Tabela 19 - Siglas e classificação das unidades de mapeamento  
 
               (continuação) 

Sigla Classificação 
PAeab ar/med ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico textura arenosa/média. 

PAet med/arg ARGISSOLO AMARELO Eutrófico típico textura média/argilosa. 

PAet med/med ARGISSOLO AMARELO Eutrófico típico textura média/média. 

PVAdab ar/med 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico abrúptico textura 

arenosa/média. 

PVAdab med/arg 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico abrúptico textura 

média/argilosa. 

PVAdar ar/med 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico arênico textura 

arenosa/média. 

PVAdlat ar/med 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico latossólico 

textura arenosa/média. 

PVAdn arg/mt arg 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico nitossólico 

textura argilosa/muito argilosa. 

PVAdt ar/med 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura 

arenosa/média. 

PVAdt med/arg 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura 

média/argilosa. 

PVAdt med/med 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura 

média/média. 

PVAeab med/arg 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico abrúptico textura 

média/argilosa 

PVAet ar/med 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico textura 

arenosa/média. 

PVAet med/arg 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico textura 

média/argilosa. 

PVAet med/med 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico textura 

média/média. 

PVdn arg/mt arg 

ARGISSOLO VERMELHO Distrófico nitossólico textura 

argilosa/muito argilosa. 

 

 



 178 

Tabela 19 - Siglas e classificação das unidades de mapeamento 
 
               (conclusão) 

Sigla Classificação 

PVefn arg/mt arg 
ARGISSOLO VERMELHO Eutroférrico nitossólico textura 

argilosa/muito argilosa. 

PVeft med/arg ARGISSOLO VERMELHO Eutroférrico típico textura média/argilosa. 

RLdfrag med NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico fragmentário textura média. 

RLdfrag silt NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico fragmentário textura siltosa. 

RLdt arg NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura argilosa. 

RLdt med NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura média. 

RLefrag silt NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário textura siltosa. 

RLeft arg NEOSSOLO LITÓLICO Eutroférrico típico textura argilosa. 

RLet arg NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura argilosa. 

RLet med NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura média. 

TCot med/arg LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico textura média/argilosa. 

 
 

Tabela 20 - Área das unidades de mapeamento do mapa A 
Unidades de Área total Área relativa Número de

Mapeamento ha % polígonos
CXbdlep med+RLdt med 1,84 1,01 1
CXbelep arg+RLet arg 2,28 1,25 1
CXveft arg+RLeft arg 11,47 6,29 2
CXvelep med+RLet med 1,07 0,59 1
CYvdt med 5,44 2,98 2
MTft mt arg 23,72 13,01 1
NVeflat mt arg 35,19 19,30 2
NVeft mt arg 19,80 10,86 1
PAeab ar/med 16,64 9,12 1
PVAdab ar/med 10,24 5,62 1
PVAdab med/arg 50,48 27,68 4
PVAdt med/med 4,18 2,29 1
Total 182,38 100,00 18  
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Tabela 21 - Área das unidades de mapeamento do mapa B 
Unidades de Área total Área relativa Número de

Mapeamento ha % polígonos
CXbdlep med 1,85 1,01 1
CXbelep arg 5,19 2,85 1
CXvdlep med 10,36 5,68 2
CXveft arg 21,99 12,06 2
CXvelep med 7,65 4,20 4
CYbet arg 6,07 3,33 1
CYvdt med 5,15 2,82 3
MTft arg 11,57 6,35 2
NVeflat arg+NVdflat arg 20,86 11,44 1
NVeflat mt arg 7,00 3,84 1
NVeft mt arg 28,73 15,75 1
PAeab ar/med 8,82 4,83 1
PVAdab ar/med 14,86 8,15 1
PVAdlat ar/med 23,04 12,63 2
PVAeab med/arg 9,24 5,07 1
Total geral 182,38 100,00 24  
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Tabela 22 - Área das unidades de mapeamento do mapa C 
Unidades de Área total Área relativa Número de

Mapeamento ha % polígonos
CXbdt med 1,19 0,65 1
CXveft arg + NVeft arg 13,68 7,50 1
CXvelep med 4,80 2,63 1
CXvet med 13,99 7,67 1
CXvdt med + 1
PVAdt med/med + PVAdt med/arg +
PAdt med/med + PAdt med/arg
NVeflat arg 17,07 9,36 1
NVeft arg + NVeft mt arg 27,39 15,02 2
NXdt arg 2,73 1,50 1
PAet med/med 10,13 5,56 1
PAet med/med + PAet med/arg + 1
PVAet med/med + PVAet med/arg
PVAdt med/med + PVAdt med/arg + 1
PAdt med/med + PAdt med/arg
PVAdt med/med + PVAdt med/arg + 1
PAdt med/med + PAdt med/arg +
CXvdlep med
PVdn arg/mt arg + PVAdn arg/mt arg 6,10 3,34 1
PVefn arg/mt arg 6,81 3,74 1
PVeft med/arg 8,72 4,78 1
RLdfrag med 0,56 0,30 1
Total geral 182,38 100,00 17

11,50

11,95

25,65

20,12

6,31

6,55

11,03

14,06
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Tabela 23 - Área das unidades de mapeamento do mapa D 
Unidades de Área total Área relativa Número de

Mapeamento ha % polígonos
CXbeft arg 1,40 0,77 1
CXbet arg 6,63 3,64 3
CYbet arg 1,37 0,75 1
LAet med 6,07 3,33 2
NVeft mt arg 37,66 20,65 3
NXdt mt arg 1,02 0,56 2
NXdt mt arg + NVeft mt arg 17,64 9,67 1
PAdar ar/med 19,28 10,57 1
PAdt med/arg + PVAdar ar/med 28,54 15,65 5
PVAet ar/med + PVAet med/arg 17,68 9,70 1
RLdt arg 10,84 5,94 7
RLeft arg 7,94 4,35 2
RLeft arg + MXot mt arg 17,04 9,34 1
TCot med/arg 9,26 5,08 1
Total geral 182,38 100,00 31  

 

 
Tabela 24 - Área das unidades de mapeamento do mapa digital 

Unidades de Área total Área relativa Número de
Mapeamento ha % polígonos

CXbeft arg 1,40 0,77 1
CXbet arg 6,63 3,64 3
CYbet arg 1,37 0,75 1
LAet med 6,07 3,33 2
NVeft mt arg 37,66 20,65 3
NXdt mt arg 1,02 0,56 2
NXdt mt arg + NVeft mt arg 17,64 9,67 1
PAdar ar/med 19,28 10,57 1
PAdt med/arg + PVAdar ar/med 28,54 15,65 5
PVAet ar/med + PVAet med/arg 17,68 9,70 1
RLdt arg 10,84 5,94 7
RLeft arg 7,94 4,35 2
RLeft arg + MXot mt arg 17,04 9,34 1
TCot med/arg 9,26 5,08 1
Total geral 182,38 100,00 31  
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Tabela 25 - Matriz de confusão entre os mapas A e B 
Unidades de
Mapeamento

Mapa B

PAeab ar/med 7,90 (4,33) 0,88 (0,48) 8,78 (4,81)
PVAdab ar/med 6,58 (3,61) 8,07 (4,42) 0,36 (0,20) 15,01 (8,23)
PVAdlat ar/med 7,47 (4,09) 9,83 (5,39) 3,82 (2,09) 0,07 (0,04) 1,89 (1,04) 23,07 (12,65)

PVAeab med/arg 1,74 (0,95) 6,42 (3,52) 0,06 (0,03) 0,63 (0,35) 0,04 (0,02) 0,30 (0,16) 9,19 (5,04)
NVeft mt arg 10,73 (5,88) 9,91 (5,43) 8,08 (4,43) 28,71 (15,74)

NVeflat mt arg 6,35 (3,48) 0,64 (0,35) 6,99 (3,83)
NVeflat arg+

NVdflat arg
MTft arg 2,97 (1,63) 0,07 (0,04) 8,56 (4,69) 11,60 (6,36)

CXveft arg 0,68 (0,37) 5,62 (3,08) 4,82 (2,64) 10,87 (5,96) 21,98 (12,05)
CXvelep med 4,54 (2,49) 0,37 (0,20) 0,38 (0,21) 0,71 (0,39) 0,57 (0,31) 1,06 (0,58) 7,63 (4,18)
CXvdlep med 2,41 (1,32) 7,31 (4,01) 0,34 (0,19) 0,30 (0,16) 10,36 (5,68)
CXbelep arg 2,03 (1,11) 0,57 (0,31) 0,30 (0,16) 2,33 (1,28) 5,23 (2,87)

CXbdlep med 0,29 (0,16) 1,53 (0,84) 1,82 (1,00)
CYvdt med 1,52 (0,83) 3,59 (1,97) 5,11 (2,80)
CYbet med 5,97 (3,27) 0,09 (0,05) 6,06 (3,32)

Totais 16,69 (9,15) 10,25 (5,62) 50,34 (27,60) 4,16 (2,28) 19,74 (10,83) 35,29 (19,35) 23,73 (13,01) 11,48 (6,29) 1,06 (0,58) 2,33 (1,28) 1,83 (1,00) 5,48 (3,00) 182,38 (100,0)

-

PVAdt med/med

-
-

-

-

CXveft arg+

RLeft arg

-
-

CYvdt med

(0,26) (0,20) (1,55) (9,43)-

-
-

-

-
-

-

-
-

(11,44)

PAeab ar/med

-

-
-

0,48

PVAdab med/arg

-
-

2,82

-

-

PVAdab ar/med

-
-

0,37

-

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-
-
-

NVeft mt arg NVeflat mt arg

-

17,19

-

-

-

-

MTft mt arg

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-

-
-
-

CXvelep med+
RLet med

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

CXbelep arg+
RLet arg

-
-
-
-
-
-

-

-
-

-
-
-

-

CXbdlep med+
RLdt med

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-
-
-
- -

-
-

-

-
-
-

-

Totais

20,86

Unidades de Mapeamento Mapa A

ha (%)

-

-

-
-
-
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Tabela 26 - Matriz de confusão entre os mapas A e C 
Uindades de
Mapeamento

Mapa C

PAet med/med 4,77 (2,61) 4,81 (2,64) 0,03 (0,02) 0,51 (0,28) 10,13 (5,55)
PAet med/med+PAetmed/arg+

PVAet med/med+PVAet med/arg
PVAdt med/med+PVAdt med/arg+

PAdt med/med+PAdt med/arg
PVAdt med/med+PVAdt med/arg+

PAdt med/med+PAdt med/arg+
CXvdlep med

PVdn arg/mt arg+PVAdn arg/mt arg 1,03 (0,56) 5,09 (2,79) 6,12 (3,35)
PVefn arg/mt arg 3,15 (1,73) 3,68 (2,02) 6,83 (3,74)

PVeft med/arg 0,93 (0,51) 1,12 (0,61) 6,73 (3,69) 8,78 (4,81)
NVeft arg + NVeft mt arg 5,94 (3,26) 6,81 (3,73) 14,57 (7,99) 27,32 (14,98)

NVeflat arg 12,16 (6,67) 4,89 (2,68) 17,04 (9,35)
NXdt arg 1,04 (0,57) 1,53 (0,84) 0,03 (0,02) 0,11 (0,06) 2,71 (1,49)

CXvdtmed+PVAdtmed/med+
PVAdt med/arg+PAdtmed/med+

PAdtmed/arg
CXveft arg+NVeft arg 8,54 (4,68) 3,05 (1,67) 2,13 (1,17) 13,72 (7,52)

CXvelep med 0,78 (0,43) 2,22 (1,22) 1,82 (1,00) 4,82 (2,64)
CXvet med 5,89 (3,23) 2,09 (1,15) 0,43 (0,24) 5,67 (3,11) 14,08 (7,72)
CXbdt med 0,69 (0,38) 0,52 (0,29) 1,21 (0,66)

RLdfrag med 0,54 (0,30) 0,54 (0,30)
Totais 16,69 (9,15) 10,25 (5,62) 4,16 (2,28) 50,34 (27,60) 19,74 (10,83) 35,29 (19,35) 23,73 (13,01) 11,48 (6,29) 1,06 (0,59) 2,33 (1,28) 1,83 (1,00) 5,48 (3,00) 182,38 (100,0)

NVeflat mt arg

-
-

-

-

-
-

ha (%)

Totais
Unidades de Mapeamento Mapa A

(5,61) (0,91)

-

-

-

-

-

0,04

-

(6,71)

-
-
-

CYvdt med

-

-
-
-
-

(0,02)

- -

(6,52)

(6,54) (4,00) (0,47)0,85

1,66

-

-

1,72

3,76

-
-

(11,00)

-

(6,33)

-

(14,03)

-

-

-

-
-
-
-
-

-

-

PAeab ar/med

-

-

-
-
-

11,93

-

-
-

(2,15)

-
-
-
-
-

-
-

-

5,40

3,92

-

-

-

-

-
-

-

-

(3,24)

-

(2,96) (2,28)

-

-
-

-
-

PVAdab ar/med PVAdt med/med

-

-

-

4,16

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

PVAdab med/arg

10,23

7,30

12,24

-

5,91

-
-

-

-
-

NVeft mt arg

-

-

-

-

-

-

-

-
-

MTft mt arg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

CXvelep med+
RLet med

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

CXbelep arg+
RLet arg

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

CXbdlep med+
RLdt med

-

-

-

-

11,89

20,07

25,59

11,55(0,94)

(2,06)

-

CXveft arg+
RLeft arg

-
-
-
-

-

-
-
-
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Tabela 27 - Matriz de confusão entre os mapas A e D 
Unidade de

Mapeamento CXvelep med+
Mapa D

PAdar ar/med 9,79 (5,37) 7,22 (3,96) 0,54 (0,30) 1,72 (0,94) 19,27 (10,57)
PAdt med/arg+PVAdar ar/med 7,87 (4,31) 15,27 (8,38) 1,73 (0,95) 3,15 (1,73) 0,63 (0,35) 28,65 (15,71)
PVAet ar/med+PVAet med/arg 8,80 (4,82) 8,00 (4,38) 0,03 (0,02) 0,29 (0,16) 0,59 (0,32) 17,70 (9,71)

TCot med/arg 1,29 (0,71) 4,18 (2,29) 3,76 (2,06) 9,23 (5,06)
LAet med 2,86 (1,57) 3,24 (1,78) 6,10 (3,34)

NVeft mt arg 0,36 (0,20) 4,25 (2,33) 8,96 (4,91) 14,68 (8,05) 4,17 (2,29) 5,02 (2,75) 0,10 (0,05) 37,53 (20,58)
NXdt mt arg 1,04 (0,57) 1,04 (0,57)

NXdt mt arg+NVeft mt arg 14,09 (7,72) 3,54 (1,94) 17,62 (9,66)
CXbeft arg 0,35 (0,19) 1,09 (0,60) 1,44 (0,79)
CXbet arg 4,47 (2,45) 1,08 (0,59) 1,01 (0,55) 0,11 (0,06) 6,68 (3,66)
RLeft arg 1,81 (0,99) 1,44 (0,79) 3,73 (2,04) 0,96 (0,53) 7,94 (4,35)

RLeft arg+Mxot mt arg 2,75 (1,51) 0,62 (0,34) 13,65 (7,48) 17,01 (9,33)
RLdt arg 0,03 (0,02) 0,10 (0,05) 6,80 (3,73) 0,85 (0,47) 1,18 (0,65) -1,82 (1,00) 10,79 (5,91)

CYbet arg 1,38 (0,76) 1,38 (0,76)
Totais 16,69 (9,15) 4,16 (2,28) 10,25 (5,62) 50,34 (27,60) 19,74 (10,83) 35,29 (19,35) 23,73 (13,01) 11,48 (6,29) 1,06 (0,58) 2,33 (1,28) -1,82 (1,00) 5,48 (3,00) 182,38 (100,0)

Totais

Unidades de Mapeamento Mapa A

-
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-
-

-
-
-

-
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-
-
-
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-

-
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-
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-

-
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-
-

-
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-
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-
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-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
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CYvdt med
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PAeab ar/med PVAdab med/arg

-
-

MTft mt arg

-

CXveft arg+
RLeft arg
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Tabela 28 - Matriz de confusão entre os mapas B e C 
Unidades de
Mapeamento

Mapa C

PAet med/med 3,07 (1,68) 6,13 (3,36) 0,05 (0,03) - - 0,61 (0,33) 0,26 (0,14) 10,13 (5,55)
PAetmed/med+PAet med/arg+

PVAet med/med+PVAet med/arg
PVAdt med/med+PVAdt med/arg+

PAdt med/med+PAdt med/arg
PVAdt med/med+PVAdt med/arg+

PAdt med/med+PAdt med/arg+
CXvdlep med

CXvdtmed+PVAdtmed/med+
PVAdt med/arg+PAdtmed/med+

PAdtmed/arg
PVeft med/arg 0,39 (0,21) 7,22 (3,96) 0,20 (0,11) 0,97 (0,53) 8,78 (4,81)

PVdn arg/mt arg+PVAdn arg/mt arg 0,05 (0,03) 6,07 (3,33) 6,12 (3,35)
PVefn arg/mt arg 6,83 (3,74) 6,83 (3,74)

NVeft arg + NVeft mt arg 0,18 (0,10) 12,27 (6,73) 3,61 (1,98) 9,08 (4,98) 1,94 (1,06) 0,25 (0,14) 27,32 (14,98)
NVeflat arg 8,47 (4,64) 6,99 (3,83) 1,59 (0,87) 17,04 (9,35)

NXdt arg 1,00 (0,55) 1,71 (0,94) 2,71 (1,49)
CXveft arg+NVeft arg 6,97 (3,82) 0,93 (0,51) 5,00 (2,74) 0,82 (0,45) 13,72 (7,52)

CXvelep med 0,60 (0,33) 2,66 (1,46) 1,56 (0,85) 4,82 (2,64)
CXvet med 2,28 (1,25) 2,30 (1,26) 0,01 (0,01) 0,10 (0,05) 7,98 (4,37) 1,41 (0,77) 14,08 (7,72)
CXbdt med 0,23 (0,13) 0,98 (0,54) 1,21 (0,66)

RLdfrag med 0,54 (0,30) 0,54 (0,30)
Totais 8,78 (4,81) 9,19 (5,04) 15,01 (8,23) 23,07 (12,65) 28,71 (15,74) 6,99 (3,83) 20,86 (11,44) 11,60 (6,36) 21,98 (12,05) 7,63 (4,18) 10,36 (5,68) 5,23 (2,87) 1,82 (1,00) 6,06 (3,32) 5,11 (2,80) 182,38 (100,0)

-
-
-
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CYvdt med

-

-
-
-

Unidades de Mapeamento Mapa B

-
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-

-
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-
-
-
-

-
-

-

-
-
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-
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-
-
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-

-
-

-
-

-

-
-
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-

-
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-

-

-

-
-
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-

-
-
-

-

-
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-

-

-

-

PVAeab med/arg

-

-

-

-

-

PAeab ar/med

-

5,71

-

-

-

-

-

-

(1,77) (6,33)

-

-
-

-
-

-

CXvdlep med

0,18

7,58

1,63

--

-

-

(4,15)

(0,89)-

-

-

3,68

(0,96)

-

-

(8,78)

-

16,00

- -

(3,66)

-

- -

(0,08)

-
-
-
-

-

-

-

PVAdlat ar/med

-

CXvelep med

(3,32) (6,52)

(3,13) (6,91)

- - -

-

-

(1,08) (2,02) (0,10)

--
-

-

-

Totais

11,89

20,07

25,59

11,55

CXbelep arg

-

(1,02) (14,03)

(11,01)

 
 
Tabela 29 - Matriz de confusão entre os mapas B e D 

Unidades de
Mapeamento

Mapa D

PAdar ar/med 9,48 (5,20) 0,80 (0,44) 6,33 (3,47) 2,67 (1,46) 19,27 (10,57)
PAdt med/arg + PVAdar ar/med 1,33 (0,73) 12,73 (6,98) 1,15 (0,63) 4,79 (2,63) 2,51 (1,38) 4,70 (2,58) 1,45 (0,79) 28,65 (15,71)

PVAet ar/med + PVAet med/arg 7,45 (4,08) 1,81 (0,99) 6,79 (3,72) 0,14 (0,08) 1,52 (0,83) 17,70 (9,71)
TCot med/arg 7,17 (3,93) - - 0,19 (0,10) 1,87 (1,02) 9,23 (5,06)

LAet med 4,84 (2,65) - - 1,26 (0,69) 6,10 (3,34)
NVeft mt arg 0,28 (0,15) 0,17 (0,09) 0,55 (0,30) 8,00 (4,39) 14,84 (8,13) 1,73 (0,95) 8,08 (4,43) 0,96 (0,53) 0,15 (0,08) 0,05 (0,03) 2,73 (1,50) 37,53 (20,58)
NXdt mt arg - - 1,04 (0,57) 1,04 (0,57)

NXdt mt arg + NVeft mt arg - 10,86 (5,95) 5,94 (3,26) 0,79 (0,43) 0,04 (0,02) 17,62 (9,66)
CXbeft arg - - 0,18 (0,10) 1,26 (0,69) 1,44 (0,79)
CXbet arg - 3,68 (2,02) 0,14 (0,08) 2,64 (1,45) 0,22 (0,12) 6,68 (3,66)
CYbet arg - - 1,38 (0,76) 1,38 (0,76)
RLeft arg - 0,66 (0,36) 0,22 (0,12) 5,19 (2,84) 1,87 (1,02) 7,94 (4,35)

RLeft arg + MXot mt arg - 5,12 (2,81) 1,05 (0,58) 8,54 (4,68) 2,31 (1,27) 17,01 (9,33)
RLdt arg 0,19 (0,10) 1,42 (0,78) 0,70 (0,38) 0,26 (0,14) 0,44 (0,24) 0,10 (0,05) 2,43 (1,33) 2,36 (1,29) 1,82 (1,00) 0,57 (0,31) 0,50 (0,27) 10,79 (5,91)

Total 8,78 (4,81) 15,01 (8,23) 23,07 (12,65) 9,19 (5,04) 28,72 (15,74) 6,99 (3,83) 20,87 (11,44) 11,60 (6,36) 21,99 (12,05) 7,63 (4,18) 10,36 (5,68) 5,23 (2,87) 1,82 (1,00) 5,11 (2,80) 6,06 (3,32) 182,38 (100,0)
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Total

ha (%)

Unidades de Mapeamento Mapa B

-

CYbet arg

-

-
-
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Tabela 30 - Matriz de confusão entre os mapas C e D 

PAdar ar/med 8,92 (4,89) 8,67 (4,75) 1,51 (0,83) 0,18 (0,10) 19,27 (10,57)
PAdt med/arg+
PVAdar ar/med
PVAet ar/med+
PVAet med/arg

TCot med/arg 9,23 (5,06) 9,23 (5,06)
LAet med 6,10 (3,34) 6,10 (3,34)

NVeft mt arg 0,13 (0,07) 4,12 (2,26) 0,48 0,26 4,06 (2,23) 6,56 (3,60) 2,52 (1,38) 9,39 (5,15) 5,35 (2,93) 4,34 (2,38) 0,51 (0,28) 0,07 (0,04) 37,53 (20,58)
NXdt mt arg+
NVeft mt arg
NXdt mt arg 0,03 (0,02) 1,01 (0,55) 1,04 (0,57)

CXbeft arg 0,21 (0,12) 1,23 (0,67) - 1,44 (0,79)
CXbet arg 2,44 (1,34) 0,45 (0,25) 0,72 (0,39) 3,02 (1,66) 0,02 (0,01) 0,03 (0,02) 6,68 (3,66)
CYbet arg 1,38 (0,76) 1,38 (0,76)
RLeft arg 1,71 (0,94) 0,34 (0,19) 3,19 (1,75) 1,53 (0,84) 0,70 (0,38) 0,47 (0,26) 7,94 (4,35)

RLeft arg+
MXot mt arg

RLdt arg 0,47 (0,26) 0,71 (0,39) 0,22 0,12 1,34 (0,73) 2,88 (1,58) 0,50 (0,27) 1,04 (0,57) - 3,63 (1,99) 10,79 (5,91)
Totais 10,13 (5,55) 11,89 (6,52) 20,07 11,01 25,59 14,03 11,55 (6,33) 6,12 (3,35) 8,78 (4,81) 6,83 (3,74) 17,04 (9,35) 27,32 (14,98) 2,71 (1,49) 13,72 (7,52) 14,08 (7,72) 4,82 (2,64) 1,21 (0,66) 0,54 (0,30) 182,38 (100,0)

(5,22)

-

-
-
-

-
-

-

-

PVefn arg/mt arg
PVdn arg/mt arg +

PVAdn arg/mt arg
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-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-
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-

-

-
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-

-

2,06

- -
-

-

-

-

-

-

-
-- -

-

-

(0,18) (0,37)

CXvet med

(15,71)(3,83)

-

-

(0,66)

-

(9,71)

- (0,09)(0,12)(1,13) 0,16 -

- 0,33

-

-
-

(3,11)-

-

-
-
-
-

PAet med/med

--

5,68

-

-
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-

-

-

-

PAet med/med+
PAet med/arg+

PVAet med/med+
PVAet med/arg

-

PVAdt med/med+
PVAdt med/arg+
PAdt med/med+

PAdt med/arg

5,81

-

7,44

-

13,57

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-

PAdt med/arg+
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-

-
-

-
-
-

-

CXvdt med+
PVAdt med/med+
PVAdt med/arg+
PAdt med/med+

PAdtmed/arg

- -

-

0,21

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

PVeft med/arg

-

-
-
-
-
-

12,26

-

4,17

-

-

-
-

NXdt arg

-

-

-
-

-

0,24

-

-

0,68

-

-

-

-

0,93

-

CXveft arg+

NVeft arg

-

-

(0,51)

-

-

-

-
-

-

-
-

1,21

6,98

0,15

CXvelep med

-

-

-

-

CXbdt med

(0,08)

-
-

-

-
-
-
-

-

-

-

-

17,70

28,65

17,62

17,01

Totais

ha (%)
-

-

-

Unidades de

Mapeamento

Mapa D

Unidades de Mapeamento Mapa C

RLdfrag med

PVAdt med/med+
PVAdt med/arg+
PAdt med/med+

NVeft arg+

NVeft mt arg
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Tabela 31 - Matriz de confusão entre os mapas A e digital  
Unidades de

Mapeamento 
Mapa digital

PAeab ar/med 13,48 (7,39) 8,75 (4,80) 0,04 (0,02) 22,27 (12,21)
PVAdt ar/med 0,47 (0,26) 0,48 (0,26)

PVAdab ar/med + PVAdt ar/med 8,26 (4,53) 4,16 (2,28) 22,68 (12,44) 6,82 (3,74) 4,79 (2,63) 46,70 (25,61)
PVAdab med/arg 2,41 (1,32) 4,35 (2,38) 0,29 (0,16) 7,06 (3,87)

NVeft mt arg 0,48 (0,26) 9,80 (5,37) 0,04 (0,02) 0,68 (0,37) 11,00 (6,03)
NVeft arg 0,09 (0,05) 0,99 (0,54) 1,08 (0,59)

NVeflat arg 0,46 (0,25) 0,03 (0,02) 1,39 (0,76) 9,52 (5,22) 11,40 (6,25)
NVeflat mt arg 0,51 (0,28) 1,29 (0,71) 16,89 (9,26) 8,38 (4,59) 0,34 (0,19) 27,41 (15,03)

MTft arg 4,06 (2,23) 15,12 (8,29) 1,69 (0,93) 1,06 (0,58) 21,92 (12,02)
CXveft arg 1,07 (0,59) 0,38 (0,21) 6,18 (3,39) 7,63 (4,18)
CXvet arg 0,54 (0,30) 0,67 (0,37) 0,53 (0,29) 1,74 (0,95)

CXvet med 0,34 (0,19) 0,04 (0,02) 0,38 (0,21)
CXvelep med 2,18 (1,19) 1,11 (0,61) 0,20 (0,11) 0,48 (0,26) 3,97 (2,18)

CXvdt med 0,93 (0,51) 0,75 (0,41) 1,68 (0,92)
CXvdlep med 0,02 (0,01) 2,97 (1,63) 2,99 (1,64)
CXbdlep med 1,56 (0,86) 1,04 (0,57) 1,16 (0,64) 3,77 (2,07)
CXbdlep arg 0,84 (0,46) 0,84 (0,46)

RLeft arg 0,50 (0,27) 2,27 (1,24) 0,19 (0,10) 2,45 (1,34) 5,41 (2,97)
RLet arg 0,95 (0,52) 0,95 (0,52)

RLdt med 0,36 (0,20) 0,04 (0,02) 0,63 (0,35) 1,03 (0,56)
GXvdt med 0,69 (0,38) 0,69 (0,38)
GXbet arg 1,99 (1,09) 1,99 (1,09)

Totais 16,69 9,15 10,25 (5,62) 4,16 (2,28) 50,34 (27,60) 19,74 (10,83) 35,29 (19,35) 23,73 (13,01) 11,48 (6,29) 1,06 (0,58) 2,33 (1,28) 1,83 (1,00) 5,48 (3,00) 182,38 (100,0)
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Tabela 32 - Matriz de confusão entre os mapas B e digital 
Unidades de 
Mapeamento
Mapa digital

PAeab ar/med 8,73 (4,79) 7,44 (4,08) 5,47 (3,00) 0,08 (0,04) 0,45 0,25 0,11 (0,06) 22,27 (12,21)
PVAdt ar/med 0,46 (0,25) 0,02 (0,01) 0,48 (0,26)

PVAdab ar/med + PVAdt ar/med 19,93 (10,93) 7,87 (4,31) 3,07 (1,68) 7,64 (4,19) 4,13 (2,26) 4,07 (2,23) 46,70 (25,61)
PVAdab med/arg 0,05 (0,03) 5,59 (3,06) - 1,18 (0,65) 0,24 (0,13) 7,06 (3,87)

NVeft arg - 0,96 (0,53) 0,12 (0,06) 1,08 (0,59)
NVeft mt arg - 6,57 (3,60) 1,22 (0,67) 3,04 (1,67) 0,17 (0,09) 11,00 (6,03)

NVeflat arg 0,95 (0,52) 0,07 (0,04) 10,38 (5,69) 11,40 (6,25)
NVeflat mt arg - 0,55 (0,30) 17,16 (9,41) 6,58 (3,61) 1,31 (0,72) 0,18 (0,10) 1,63 (0,89) 27,41 (15,03)

MTft arg - 4,68 (2,57) 0,41 (0,22) 8,51 (4,66) 5,99 (3,28) 2,34 (1,28) 21,92 (12,02)
CXveft arg - 0,81 (0,44) 6,82 (3,74) 7,63 (4,18)
CXvet med 0,38 (0,21) - 0,38 (0,21)
CXvet arg 0,65 (0,36) 0,19 (0,10) 0,54 (0,29) 0,36 (0,20) 1,74 (0,95)

CXvelep med - 0,66 (0,36) 1,26 (0,69) 2,05 (1,12) - 3,97 (2,18)
CXvdt med 1,17 (0,64) 0,51 (0,28) 1,68 (0,92)

CXvdlep med 1,25 (0,68) 1,45 (0,79) 0,29 (0,16) 2,99 (1,64)
CXbdlep med - 0,39 (0,21) - 2,20 (1,20) 1,18 (0,65) 3,77 (2,07)
CXbdlep arg - 0,28 (0,15) 0,56 (0,31) - 0,84 (0,46)

RLeft arg - 0,69 (0,38) 0,02 (0,01) 4,70 (2,58) - 5,41 (2,97)
RLet arg - - 0,95 (0,52) 0,95 (0,52)

RLdt med - 0,10 (0,05) 0,14 (0,08) 0,26 (0,14) 0,53 (0,29) 1,03 (0,56)
GXvdt med - - 0,69 (0,38) 0,69 (0,38)
GXbet arg - - 1,99 (1,09) 1,99 (1,09)

Totais 8,78 (4,81) 15,01 (8,23) 23,07 (12,65) 9,19 (5,04) 28,71 (15,74) 6,99 (3,83) 20,86 (11,44) 11,60 (6,36) 21,98 (12,05) 7,63 (4,18) 10,36 (5,68) 5,23 (2,87) 1,82 (1,00) 5,11 (2,80) 6,06 (3,32) 182,38 (100,0)
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Tabela 33 - Matriz de confusão entre os mapas C e digital 

PAeab ar/med 8,38 (4,59) 12,09 (6,63) 0,03 (0,02) 1,63 (0,89) 0,15 (0,08) 22,27 (12,21)
PVAdt ar/med - 0,48 (0,26) - 0,48 (0,26)

PVAdab ar/med + PVAdt ar/med 8,88 (4,87) - 21,97 (12,05) 8,78 (4,81) 3,22 (1,76) 3,76 (2,06) 0,10 (0,05) - 46,70 (25,61)
PVAdab med/arg 0,53 (0,29) 4,91 (2,69) 0,11 (0,06) 1,51 (0,83) 7,06 (3,87)

NVeft mt arg - 1,67 (0,92) 4,06 (2,23) 4,17 (2,28) 1,10 (0,60) 11,00 (6,03)
NVeft arg - 0,16 (0,09) 0,92 (0,50) - 1,08 (0,59)

NVeflat arg 2,01 (1,10) 2,31 (1,27) 4,04 (2,21) 2,54 (1,39) 0,50 (0,27) 11,40 (6,25)
NVeflat mt arg 0,51 (0,28) - 9,33 (5,11) 14,58 (7,99) 2,03 (1,11) 0,66 (0,36) 0,05 (0,03) 0,26 (0,14) 27,41 (15,03)

MTft arg - 10,11 (5,54) 2,47 (1,35) 7,60 (4,17) - 1,21 (0,66) 0,54 (0,30) 21,92 (12,02)
CXveft arg - 2,95 (1,62) 4,68 (2,56) 7,63 (4,18)
CXvet med 0,38 (0,21) - 0,38 (0,21)
CXvet arg 0,69 (0,38) 0,29 (0,16) 0,71 (0,39) 0,05 (0,03) - 1,74 (0,95)

CXvelep med 0,99 (0,54) - - 0,48 (0,26) 2,50 (1,37) 3,97 (2,18)
CXvdt med - 0,33 (0,18) 1,35 (0,74) - 1,68 (0,92)

CXvdlep med - 1,57 (0,86) 1,42 (0,78) - 2,99 (1,64)
CXbdlep med 0,29 (0,16) - 0,65 (0,36) - 2,83 (1,55) 3,77 (2,07)
CXbdlep arg - 0,17 (0,09) 0,67 (0,37) - 0,84 (0,46)

RLeft arg 0,42 (0,23) - 2,21 1,21 0,05 (0,03) 0,62 (0,34) 2,11 (1,16) 5,41 (2,97)
RLet arg - - 0,95 (0,52) 0,95 (0,52)

RLdt med 0,03 (0,02) - 0,26 (0,14) 0,11 (0,06) - 0,63 (0,35) 1,03 (0,56)
GXvdt med - 0,69 (0,38) - 0,69 (0,38)
GXbet arg 1,99 (1,09) - - 1,99 (1,09)

Totais 10,13 (5,55) 11,89 (6,52) 20,07 (11,01) 25,59 (14,03) 11,55 (6,33) 6,12 (3,35) 8,78 (4,81) 6,83 3,74 27,32 (14,98) 17,04 (9,35) 2,71 (1,49) 13,72 (7,52) 14,08 (7,72) 4,82 (2,64) 1,21 (0,66) 0,54 (0,30) 182,38 (100,0)
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Tabela 34 - Matriz de confusão entre os mapas D e digital 
Unidades de

Mapeamento
Mapa Digital

PAeab ar/med 7,12 (3,90) 14,76 (8,09) 0,40 (0,22) 22,27 (12,21)
PVAdt ar/med 0,47 (0,26) 0,48 (0,26)

PVAdab ar/med + PVAdt ar/med 15,92 (8,73) 5,88 (3,22) 7,98 (4,37) 5,92 (3,24) 7,38 (4,05) 0,82 (0,45) 2,81 (1,54) 46,70 (25,61)
PVAdab med/arg 6,28 (3,44) 0,78 (0,43) 7,06 (3,87)

NVeft arg 0,28 (0,15) 0,80 (0,44) 1,08 (0,59)
NVeft mt arg 1,25 (0,69) 5,66 (3,10) 0,44 (0,24) 1,41 (0,77) 2,24 (1,23) 11,00 (6,03)

NVeflat arg 2,75 (1,51) 8,55 (4,69) 0,09 (0,05) 11,40 (6,25)
NVeflat mt arg 1,05 (0,58) 3,21 (1,76) 17,47 9,58 0,18 (0,10) 1,38 (0,76) 0,52 (0,29) 2,78 (1,52) 0,82 (0,45) 27,41 (15,03)

MTft arg 3,41 (1,87) 0,15 0,08 1,00 (0,55) 1,62 (0,89) 3,75 (2,06) 12,00 (6,58) 21,92 (12,02)
CXveft arg 1,04 (0,57) 0,06 (0,03) 4,11 (2,25) 0,70 (0,38) 1,72 (0,94) 7,63 (4,18)
CXvet arg 0,39 (0,21) 0,34 (0,19) 0,56 (0,31) 0,45 (0,25) 1,74 (0,95)

CXvet med 0,38 (0,21) 0,38 (0,21)
CXvelep med 3,51 (1,92) 0,16 (0,09) 0,30 (0,16) 3,97 (2,18)

CXvdt med 1,17 (0,64) 0,51 (0,28) 1,68 (0,92)
CXvdlep med 0,92 (0,50) 0,56 (0,31) 0,18 (0,10) 1,33 (0,73) 2,99 (1,64)
CXbdlep med 0,56 (0,31) 0,19 (0,10) 3,02 (1,66) 3,77 (2,07)
CXbdlep arg 0,84 (0,46) 0,84 (0,46)

RLeft arg 0,05 (0,03) 0,50 (0,27) 1,65 (0,90) 1,56 (0,86) 1,65 (0,90) 5,41 (2,97)
RLet arg 0,67 (0,37) 0,27 (0,15) 0,95 (0,52)

RLdt med 0,11 (0,06) 0,92 (0,50) 1,03 (0,56)
GXvdt med 0,69 (0,38) 0,69 (0,38)
GXbet arg 0,06 (0,03) 1,21 (0,66) 0,56 (0,31) 0,16 (0,09) 1,99 (1,09)

Totais 19,27 (10,57) 28,65 (15,71) 17,70 (9,71) 9,23 (5,06) 6,10 (3,34) 37,53 (20,58) 17,62 9,66 1,04 (0,57) 1,44 (0,79) 6,68 (3,66) 1,38 (0,76) 7,94 (4,35) 17,01 (9,33) 10,79 (5,91) 182,38 (100,0)
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