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RESUMO 

 

 

Avaliação das Potencialidades das Terras, Adequação do Uso das Terras e Indicadores 
da Qualidade do Solo: subsídios para o planejamento conservacionista no Perímetro 

Irrigado de Mirorós (BA)  
 

 
A prática da agricultura irrigada representa um incremento da produtividade agrícola, 

principalmente para regiões com deficiência de água. No entanto, muitas vezes, a 
classificação das terras ocorre de forma incorreta, aliada à falta de medidas de conservação, o 
que tem imposto sérias conseqüências ambientais. Na realidade, qualquer uso da terra e 
manejo intensivo do solo, quando de maneira não sustentável, pode acarretar em processos de 
degradação. Este trabalho objetiva fornecer subsídios ao planejamento conservacionista, no 
Perímetro Irrigado de Mirorós, com base no uso racional das terras e manejo adequado do 
solo. Esse perímetro está localizado no semi-árido baiano, município de Ibipeba, microrregião 
de Irecê (BA). Para tanto, são adotadas a Avaliação do Potencial Edafoclimático das Terras e 
a Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação, são determinadas as taxas de adequação 
do uso das terras, além da utilização de indicadores de qualidade do solo para dois tipos de 
usos das terras (com irrigação e sem irrigação). Com isso, houve possibilidade de definir áreas 
prioritárias de intervenção quanto ao uso das terras e manejo do solo (destinadas para 
Conservação, Recuperação ou Recuperação/Preservação) e identificar as principais 
suscetibilidades aos processos de degradação ou às melhorias na qualidade dos solos, as quais 
se mostraram fundamentais como estratégias para o planejamento conservacionista. Os 
resultados mostraram que a agricultura irrigada vem causando mudanças nas classificações 
das terras e maior comprometimento da qualidade do solo, sobretudo pela suscetibilidade aos 
processos de compactação, de salinização e de sodificação, em relação aos outros usos sem 
irrigação. Por outro lado, os solos irrigados se destacaram pela suscetibilidade às melhorias na 
fertilidade e na acidificação. Na verdade, os efeitos negativos, assim como melhorias na 
qualidade do solo, também foram notados nos solos com outros usos sem irrigação, porém de 
modo menos acentuado. Em geral, as terras do Perímetro de Mirorós possuem potencialidades 
para a agricultura geral ou para a agricultura irrigada, mas há urgência, especialmente, em 
intervenções no manejo, com necessidades de Conservação ou Conservação Prioritária. Além 
disso, há exigências de intervenções no uso, implicando na Recuperação/Preservação 
Prioritária de áreas que estejam sendo utilizadas acima do seu potencial, como também de 
intervenções no uso e manejo, ou seja, na Recuperação Prioritária. Os métodos propostos 
podem ser considerados ferramentas essenciais para a conservação dos recursos naturais na 
área de estudo e contribuir para o alcance da sustentabilidade no meio agrícola.  

 
Palavras-Chaves: potencial edafoclimático, potencial para irrigação, uso das terras; 
processos de degradação dos solos, melhorias na qualidade do solo.  
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ABSTRACT 
 

����

����

Evaluation of the land potentials, land use adequacy and soil quality indicators: 
subsidies for conservationist planning in the irrigated Perimeter of Mirorós (BA) 

 
 

The practice of irrigated agriculture represents an increase of agricultural productivity, 
especially for areas with water deficit. Lands are frequently characterized erroneously which, 
coupled with lacking conservation measures, imposes serious consequences for the 
environment. In reality, any land use and intensive soil management when carried out 
unsustainably, can result in degradation processes. This study aims to provide subsidies for a 
conservationist planning in the Irrigated Perimeter of Mirorós, based on the rational use of 
land and adequate soil management. The perimeter is located in a semi-arid region of Bahia 
State (Brazil), municipality of Ibipeba, micro-region of Irecê. The following methods were 
adopted to evaluate the perimeter: evaluation of the edapho-climatic land potential, evaluation 
of the land potential for irrigation, determination of rates of land use adequacy as well as the 
use of indicators of soil quality for two kinds of land use (with and without irrigation). 
Thereby it was possible to define priority areas for intervention regarding land use and soil 
management (projected for conservation, recovery or recovery/preservation) and to identify 
the main susceptibilities for degradation processes or for improvements in soil quality, which 
have proven fundamental for conservationist planning strategies. The results showed that 
irrigated agriculture resulting in changes in the classification of land and greater impairment 
of soil quality, especially due to the susceptibility to the processes of compaction, salinisation 
and sodification, when compared to other uses without irrigation. On the other hand, the 
irrigated soils showed greater susceptibility to improvements in fertility and acidification. In 
fact, the negative effects as well as the improvements in soil quality were noted, in a smaller 
scale, in soils with other usage without irrigation. In general, the land of the perimeter in 
Mirorós possesses the potential for general agricultural use or for irrigated agriculture, but 
there is urgent need for interventions in soil management, including necessities of 
conservation or priority conservation. Additional interventions in usage are needed in areas 
that are being used in excess of their potential, resulting in the recovery/priority preservation 
of these areas. Furthermore, there are existing demands for interventions both in usage and 
management, resulting in areas that are priority for recovery. The proposed methods can be 
considered essential tools for the conservation of the natural resources in the study area, 
contributing towards sustainability in an agricultural environment. 
 
Key words: edapho-climatic potential, potential for irrigation, land use, soil degradation 
processes, improvements in soil quality.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas do século XX, a questão ambiental vem ganhando destaque no 

âmbito nacional e internacional. A intensificação do uso da terra, pela exploração agrícola, 

trouxe preocupações quanto à degradação ambiental, uma vez que o aumento da 

produtividade não vinha sendo conciliada com a qualidade do meio ambiente.  

Entre as décadas de 1960 e 1970, vários países latino-americanos implantaram a 

denominada Revolução Verde, entre estes o Brasil, cujo objetivo era o aumento da 

produtividade agropecuária, através do uso intensivo de insumos químicos e de variedades 

geneticamente melhoradas, da mecanização e da expansão da irrigação. Trata-se de um 

conjunto de práticas que passaria a ser inerente à agricultura moderna.     

No que diz respeito à técnica da irrigação, esta desempenha um papel essencial no 

incremento da produtividade agrícola, podendo trazer desenvolvimento econômico para 

muitas regiões com deficiência de água. Ressalta-se que 20% das terras agrícolas no mundo 

são irrigadas, contribuindo com 40% da produção mundial de alimentos, segundo dados da 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO, 

2003).  

Ao mesmo tempo, há um aumento dos conflitos pelo uso do solo e da água, como 

também os impactos ambientais, causados pelo manejo da irrigação. Cabe frisar que, dentre as 

atividades antrópicas, a agricultura irrigada é a maior consumidora de água.  

Esse tipo de agricultura, no Brasil, passou a se destacar a partir da década de 1970, 

expandindo sua área nos anos de 1980. Na década de 1990, apesar de uma considerável 

evolução, houve um redução no seu crescimento pelas mudanças nos sistemas de irrigação, de 

pivô central para irrigação por aspersão ou localizada, e pelas indefinições nas políticas 

econômica e agrícola (CHRISTOFIDIS, 2001). 

No território brasileiro, 5% da área plantada é irrigada, respondendo por 16% da 

produção nacional (ITABORAHY et al., 2004). Com uma condição climática desfavorável 

para a prática da agricultura, a região do semi-árido nordestino se sobressai pela necessidade 

do uso da técnica da irrigação, a fim de maximizar a produção. Essa região abrange, 

aproximadamente, 60% das terras do Nordeste e corresponde a 17% da produção nacional 

irrigada (RESENDE, ALBUQUERQUE E COUTO, 2003).  
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Contudo, são notórios os insucessos de áreas irrigadas, em especial os projetos 

públicos de irrigação do semi-árido, devido à falta de interação entre produtividade e 

conservação ambiental. Os projetos públicos, implantados até o momento no Brasil, 

utilizaram a metodologia desenvolvida pelo Bureau of Reclamation - BUREC (ESTADOS 

UNIDOS, 1953) para a classificação das terras para irrigação. É a metodologia mais aplicada 

no mundo para a irrigação, no entanto, não foi aperfeiçoada ao longo dos anos.  

Um dos maiores problemas desses projetos é evidenciado pelo aparecimento de áreas 

salinizadas, mesmo em terras com boa aptidão para irrigação e água de excelente qualidade. 

Como explica Amaral et al. (2005), provavelmente, os parâmetros de drenagem foram 

negligenciados durante a avaliação das terras, não sendo efetuados consoante as 

características dos solos. Deve-se levar em consideração que, muitas vezes, para atender a 

urgência da formulação de políticas públicas para a agricultura irrigada, os levantamentos 

pedológicos e a classificação dos solos ocorreram de maneira simplificada e incorreta, assim 

como a classificação das terras para irrigação.  

Na realidade, qualquer uso e manejo intensivo do solo (onde se inclui a agricultura 

irrigada) pode causar processos degradativos, sobretudo quando ocorrem de forma 

inadequada. É atribuído ainda que, para um mesmo tipo de solo, diferentes usos e práticas de 

manejo poderão afetar diferentemente suas propriedades e, conseqüentemente, a sua 

conservação.  

Diante disso, surge a necessidade de métodos que forneçam subsídios para o 

planejamento, visando a conservação dos recursos naturais. A ênfase do planejamento está na 

tomada de decisões, fundamentadas em estudos que identifiquem e definam o melhor uso 

possível dos recursos do meio planejado, buscando ainda decidir alternativas (SANTOS, 

2004). Por sua vez, a conservação dos recursos naturais depende do entendimento da 

complexa interação entre uso da terra, solo e agricultura, além dos fatores sociais e políticos 

(IGWE, 1999). 

Nessa concepção, o planejamento conservacionista se torna relevante ao priorizar a 

conservação do solo e água para a agricultura. Esse tipo de planejamento consiste em planejar 

as atividades agrosilvipastoris, conforme as potencialidades e limitações das terras.  

Para tanto, a premissa básica é a classificação das terras e o uso racional das mesmas 

de acordo com o seu potencial. É reconhecida, no meio acadêmico, a relevância do uso 

sustentável das terras no que tange à qualidade ambiental, destacando as técnicas de 

geoprocessamento como fundamentais para planejamentos que buscam essa finalidade.  

Nesse sentido, a adequação do uso das terras torna-se primordial ao apontar quais 
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terras estão sendo utilizadas de maneira adequada (sustentável), subutilizadas (sustentável, 

abaixo da oferta ambiental) ou sobreutilizadas (não sustentável, acima da oferta ambiental). 

Todavia, há uma carência a ser suprida na classificação das terras em áreas exploradas 

pela agricultura irrigada. Em geral, apenas é realizada a avaliação das terras para irrigação. 

Esse tipo de avaliação não define um uso específico para as terras, somente as determina em 

aptas ou inaptas para irrigação. Daí, a importância de outra avaliação de potencialidades das 

terras que estabeleça esse uso, seja para a agricultura em geral, a pastagem, a silvicultura ou a 

preservação permanente, e que possa auxiliar no uso racional das mesmas.  

Cabe enfatizar ainda que é essencial a análise de impactos negativos no ambiente e a 

definição de alternativas de uso e manejo do solo, ou seja, determinar áreas que devam sofrer 

intervenções, com a finalidade de alcançar a sustentabilidade no meio agrícola. 

Nesse contexto, salientam-se os indicadores ambientais, os quais vêm assumindo 

considerável importância desde a década de 1990 e, cada vez mais, sendo de grande valia nos 

diagnósticos e monitoramentos para planejamentos. Nessa década, acentuou-se a preocupação 

da comunidade científica pela degradação ambiental, impulsionada pela Revolução Verde, 

atentando que a sustentabilidade agrícola não poderia estar desvinculada da qualidade dos 

solos. 

Nesse caso, para o estudo de impactos da agricultura no ambiente e orientações de 

medidas que evitem os processos degradativos, os indicadores de qualidade do solo são 

proeminentes, uma vez que são indicativos das alterações nas características do solo e de sua 

condição. Os indicadores de qualidade do solo se caracterizam pelos atributos físicos, 

químicos e biológicos dos solos, que sejam sensíveis ao uso e manejo.  

A área de estudo refere-se ao Perímetro Irrigado de Mirorós, localizado no semi-árido 

baiano, mais precisamente no município de Ibipeba (microrregião de Irecê).  

Como se trata de um perímetro com projeto público de irrigação da CODEVASF 

(COMPANHIA DE DESENVOVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO), têm-se 

dados e estudos pedológicos detalhados do ano de 1980, que podem contribuir, 

significamente, para o desenvolvimento do trabalho, além de possibilitar sua utilização como 

padrão de referência para comparações com dados atuais (2007-2008). Por isso, o recorte da 

área de estudo consistiu no limite desse perímetro.  

Do mesmo modo que outros projetos irrigados, a prática da agricultura irrigada, no 

Perímetro Irrigado de Mirorós, pode estar ocasionando prejuízos ao ambiente, mesmo tendo 

sido considerado pela CODEVASF, em sua maior parte, com terras aptas para irrigação, além 

da boa qualidade de água.   
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Ademais, apesar da agricultura irrigada ser a principal atividade desse perímetro 

(desde 1997), possui também um setor de sequeiro, o que permite uma melhor distinção dos 

impactos causados no ambiente entre o uso com irrigação e outros usos sem irrigação.  

 Diante do exposto, a hipótese levantada neste trabalho foi: 

• A prática da agricultura intensiva irrigada provoca impactos mais adversos ao ambiente do 

que outros usos sem irrigação, especialmente quando associada à sobreutilização das terras ou 

manejo inadequado do solo. 

Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos:  

Objetivo Geral: 

Fornecer subsídios ao planejamento conservacionista no Perímetro Irrigado de 

Mirorós (BA), tendo em vista a sustentabilidade do uso das terras e do manejo do solo.   

Objetivos Específicos: 

• Classificar os solos, conforme Embrapa (2006);   

• Avaliar o potencial edafoclimático das terras; 

• Avaliar o potencial das terras para a irrigação, tanto com os dados do ano de 1980 (da 

CODEVASF) quanto com os dados atuais (2007-2008): 

• Comparar o potencial das terras para irrigação entre esses dois períodos, buscando 

identificar possíveis mudanças na classificação das terras ou se as classes se mantiveram 

iguais;  

• Mapear o uso atual das terras e cobertura vegetal;  

• Determinar as taxas de adequação do uso das terras, isto é, se as terras estão sendo utilizadas 

de maneira adequada, subutilizada ou sobreutilizada; 

• Definir áreas prioritárias de intervenção quanto ao uso das terras e manejo do solo, 

relacionadas às necessidades de Conservação, Recuperação ou Recuperação/Preservação;   

• Utilizar indicadores da qualidade do solo, constatando as suscetibilidades dos principais 

processos degradativos ou, então, de melhorias na qualidade, decorrentes da prática agrícola 

irrigada e de outros usos sem irrigação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 AVALIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DAS TERRAS 

 

Weill (1990) considera a avaliação das terras como elemento central do processo de 

planejamento, que vem evoluindo como uma abordagem multidisciplinar e integrada, 

inclusive para usos não rurais. Os levantamentos do meio físico e a avaliação das terras 

constituem importantes suportes para a conservação dos recursos naturais e para o 

planejamento, seja ambiental, de uso da terra, conservacionista, entre outros.   

Existem várias metodologias para a avaliação das terras, podendo ser quanto às suas 

características fisiográficas, ou para um fim definido, como o potencial erosivo, a aptidão 

agrícola, a capacidade de uso etc; estes dois últimos voltados para a agricultura (ASSAD, 

HAMADA e CAVALIERI, 1998).  

No que concerne à avaliação de terras com finalidade agrícola, a mesma constitui-se 

no processo que permite estimar o uso potencial com base nos atributos, especialmente, 

ambientais; isto é, na avaliação das potencialidades e limitações do meio físico (solo, clima, 

relevo, recursos hídricos). Pode-se dizer que a avaliação potencial é relativa às possibilidades 

de uso futuro das terras, após a aplicação das devidas melhorias (irrigação, adubação, práticas 

de controle da erosão etc). 

A avaliação das terras para o uso agrícola, incluindo-se, aí, a avaliação da aptidão 

agrícola e a classificação das terras para irrigação, é fundamental para a conservação dos 

recursos naturais, sendo a base da agricultura sustentável.  

 

 

2.1.1 Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras e Capacidade de Uso das Terras  

 

No Brasil, os dois sistemas de avaliação das potencialidades das terras para fins 

agrícolas, estruturados a partir de levantamentos de solos, mais utilizados são: o Sistema de 

Classificação da Capacidade de Uso de Lepsch et al. (1983) e o Sistema de Avaliação da 

Aptidão Agrícola das Terras de Ramalho Filho e Beek (1995).  

Segundo Ramalho Filho e Pereira (1999), muitas classificações interpretativas foram 

desenvolvidas, na década de 1960, tendo em vista a fragilidade da aplicação do Sistema de 
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Capacidade de Uso em ambientes tropicais; entretanto, todas buscavam integrar os aspectos 

ecológicos e econômicos.   

No Brasil, o Sistema de Aptidão Agrícola das Terras seguiu orientação, 

principalmente, da metodologia da FAO (1976), iniciando-se com o trabalho de Bennema, 

Beek e Camargo (1964). Ao longo dos anos, esse sistema foi sofrendo modificações com 

contribuições, sobretudo, de Ramalho Filho, Pereira e Beek (1978) e a aproximação mais 

recente de Ramalho Filho e Beek (1995).  

Em síntese, essa metodologia se caracteriza por uma avaliação física das terras, 

fundamentada nas suas qualidades (fatores de limitação), como também nos níveis de manejo 

para diferentes usos.  

Os fatores de limitação possuem um caráter ecológico e tentam sintetizar as qualidades 

dos ambientes; condições agrícolas das terras (BENNEMA, BEEK e CAMARGO, 1964). 

Quanto aos níveis de manejo, esses representaram uma inovação em comparação ao Sistema 

de Capacidade de Uso, o qual só considerava o nível tecnológico alto (cultivos baseados na 

motomecanização) e não atendia à realidade do território brasileiro, onde coexistiam 

diferentes níveis tecnológicos (RAMALHO FILHO e BEEK, 1995).  

Assim, a aptidão das terras leva em conta condições que influenciam a sua produção, o 

fator econômico e, principalmente, as limitações ambientais, visando a sustentabilidade do 

uso das terras. 

Já o sistema de capacidade de uso não considera a produtividade. Nesse sistema 

atribui-se que cada solo tem um limite máximo de uso sem causar riscos de erosão, onde é 

dada grande importância ao fator declividade.  

Para Ramalho Filho e Pereira (1999), o sistema de capacidade de uso não é dirigido 

especificamente para o planejamento de uso da terra, não sendo suficientemente propício para 

comparar usos conflituosos, pois seus solos são classificados conforme os requisitos de 

conservação. Por isso, a Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras se mostra uma 

metodologia mais relevante para tal finalidade.  

No entanto, trabalhos como os de Cavalieri (1998), Oliveira (2001), Veneziani Júnior 

(2003), e Mendonça, Lombardi Neto e Viégas (2006) utilizam o sistema de Capacidade de 

Uso para estimar a adequação do uso solos e, conseqüentemente, conflitos de uso.  

Embora difiram em vários aspectos, os dois sistemas exigem o cruzamento de 

variáveis ambientais, destacando que ambos possuem vantagens e desvantagens. A 

capacidade de uso é uma metodologia mais simples e fácil de ser entendida e aplicada, porém 

exige levantamentos mais detalhados (analisa a propriedade agrícola), enquanto que a aptidão 
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agrícola, é mais científica (interpretação de levantamentos de recursos naturais) e mais 

dinâmica (níveis diferentes de tecnologia) ao incluir a análise econômica; todavia, não explica 

como fazê-la (RAMALHO FILHO e PEREIRA, 1999).   

De acordo com Botelho (1999), tanto para o Sistema de Capacidade de Uso das Terras 

como para o Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras, a base para o 

planejamento é a pedologia; ambos representam classificações técnico-interpretativas dos 

mapas de solos para avaliar o potencial das terras para uso agrícola. Deve-se ressaltar que, 

realmente, o solo é o principal fator de interpretação nessas duas metodologias; contudo, 

outros fatores como clima, relevo, vegetação também são essenciais para a classificação das 

terras.  

O Sistema de Capacidade de Uso é dividido em três grupos e oito classes:  

• Grupo A: terras próprias para todos os usos, inclusive cultivos intensivos. Subdivididas nas 

classes I, II e III; 

• Grupo B: terras impróprias para cultivos intensivos, mais aptas para pastagens e 

reflorestamento ou manutenção da vegetação natural. Subdividida nas classes IV, V, VI e VII; 

• Grupo C: terras impróprias para cultivos, recomendadas (pelas condições físicas) para 

proteção da flora, fauna ou ecoturismo. São correspondentes à classe VIII.  

Com relação à Aptidão Agrícola das Terras, segundo Santos et al. (2006), as terras são 

posicionadas dentro de 6 grupos de aptidão, que indicam o uso mais adequado de uma 

determinada extensão de terra, em função da viabilidade de melhoramento de cinco fatores 

limitantes, tais quais: 

• Fertilidade natural;  

• Deficiência de água, 

• Excesso de água,  

• Suscetibilidade à erosão; 

• Impedimentos ao uso de implementos agrícolas. 

Dessa forma, reconhece grupos (6 grupos), subgrupos e classes de aptidão, onde avalia 

o potencial das terras para quatro tipos de uso:  

• Lavoura;  

• Pastagem Plantada;  

• Pastagem Natural e/ou Silvicultura;  

• Preservação da Fauna e Flora. 

 A representação dos grupos é feita com algarismos de 1 a 6, em ordem decrescente, 

segundo as possibilidades de utilização das terras. 
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Os grupos 1, 2 e 3 identificam terras aptas para LAVOURA, sob três níveis de manejo 

considerados A, B e C: 

• O nível de manejo A: baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível técnico e 

praticamente não há emprego de capital. 

• O nível de manejo B: caracterizado pela adoção de práticas agrícolas que refletem um nível 

técnico intermediário, com aplicação modesta de capital.  

• O nível de manejo C: reflete um alto nível de conhecimento tecnológico, com aplicação 

intensiva de capital, capaz de elevar a capacidade produtiva. 

O grupo 4 é indicado para PASTAGEM PLANTADA (P) e o grupo 5 é apto para 

SILVICULTURA e/ou PASTAGEM NATURAL (S, N). Por fim, o grupo 6 é indicado para 

PRESERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA. 

Nos subgrupos, as classes estão representadas por letras que acompanham os 

algarismos dos grupos, podendo ser maiúsculas (Classe Boa), minúsculas (Classe Regular) ou 

minúsculas entre parênteses (Classe Restrita). A Classe Inapta não é representada por letras.  

• CLASSE BOA: terras sem limitações significativas para a produção sustentada de um 

determinado tipo de utilização. Exemplos: 1BC, 4P, 5S.  

• CLASSE REGULAR: terras que apresentam limitações moderadas para a produção 

sustentada de um determinado tipo de utilização. Exemplos: 1bc, 4p, 5s.  

• CLASSE RESTRITA: terras que apresentam limitações fortes para a produção sustentada de 

um determinado tipo de utilização. Exemplos: 3(bc), 4 (p), 5 (s).  

• CLASSE INAPTA: terras apresentando condições que parecem excluir a produção 

sustentada do tipo utilização em questão.   

Conforme Pereira (2002), a metodologia da aptidão agrícola vem sendo aplicada há 

mais de quarenta anos, em diferentes níveis de levantamentos pedológicos (do nível 

exploratório ao detalhado) e com finalidades variadas, como planejamento regional, 

planejamento agrícola, zoneamento edafoclimático, adequação do uso do solo, planejamento 

conservacionista etc.   

Sua maior utilização é empregada pela Embrapa Solos para o uso racional do solo, 

como pode ser exemplificado em trabalhos descritos abaixo.  

Rodrigues et al. (2000) apresentaram um zoneamento edafoclimático para a região 

nordeste do Brasil, utilizando a metodologia de Ramalho Filho e Beek (1995). Este trabalho é 

dividido em duas etapas, uma num diagnóstico do quadro natural e agrosocioecocômico e 

outra no prognóstico, mediante uma avaliação do potencial pedoclimático.  



 9

Calderano Filho et al. (2004) avaliaram a aptidão agrícola na microbacia do córrego da 

Tábua (São Fidélis–RJ), com o intuito de fornecer subsídios ao planejamento de uso e manejo 

dos solos e a proposição de estratégias que assegurem o uso sustentável das terras.  

No trabalho de Pereira e Lombardi Neto (2004) foi proposta uma classificação de 

sensibilidade ambiental. Esses autores avaliaram a aptidão agrícola das terras da quadrícula de 

Ribeirão Preto (SP), visando identificar a fragilidade e potencialidade quanto ao uso das 

terras, como subsídios ao planejamento e gestão ambiental.  

A grande vantagem da aptidão agrícola das terras é que a mesma possui caráter 

dinâmico e permite modificações e incorporações de outros parâmetros e fatores de limitação, 

conforme a necessidade do estudo. Nesse caso, o trabalho desenvolvido por Pereira e 

Lombardi Neto (2004) merece ser destacado (já citado acima), o qual propõe uma 

metodologia com incorporações de fatores limitantes e atributos diagnósticos, de forma 

menos subjetiva e mais quantitativa e adaptável às diferentes situações e necessidades.   

Em contrapartida, Pereira (2002) aponta desvantagens no tocante aos aspectos 

ecológicos da Avaliação da Aptidão Agrícola. Ele confirma que essa metodologia possui um 

caráter com predominância ecológica, só que os resultados finais não fornecem grandes 

destaques para os eventuais riscos de degradação das terras. Além disso, a definição do uso 

para preservação da fauna e flora é carente de maior fundamentação metodológica e é 

timidamente simbolizada no mapa.  

Outros trabalhos não desenvolvidos pela Embrapa e, muitos destes, com adaptações e 

incorporações, devem ser ressaltados.    

 No estudo de Pinheiro et al. (2000) foram propostas adaptações para o uso florestal no 

Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras. As terras de considerável interesse 

ecológico foram incluídas no conceito de terras inaptas, independente de seu potencial para a 

agricultura.   

Considerando informações das metodologias de Lepsch et al. (1983) e, em especial de 

Ramalho Filho e Beek (1995), Cavalcanti e Silva (2005) sugeriram uma nova concepção para 

a definição das potencialidades agrícolas e pecuárias (potencial edafoclimático), que usa 

propriedades intrínsecas do solo e de sua situação ambiental, independente de sua condição 

climática. 

A pesquisa de Amaral Filho e Oenning (2005) objetivou realizar a avaliação a aptidão 

agrícola dos solos e um zoneamento agrícola no projeto de assentamento Machadinho (RO). 

Nesse caso, foram usados conceitos preconizados do Sistema de Avaliação da Aptidão 

Agrícola das Terras, com as devidas adaptações para a área de estudo.  
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O Sistema de Avaliação das Terras para Readequação Ambiental (SATRA) é um 

sistema especialista aplicado na avaliação do uso da terra em nível de propriedade e de bacias 

hidrográficas. Esse sistema é baseado na metodologia de Ramalho Filho e Beek (1995), 

introduzindo indicadores ambientais de fácil obtenção (disponível em www.satra.eti.br). 

Por sua vez, sistemas abertos desenvolvidos pela metodologia da Capacidade de Uso 

também devem ser mencionados. Esses sistemas são analisados não somente em nível de 

propriedade agrícola e de maneira mais quantitativa, mas incorporando fatores limitantes, 

inclusive do Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras. Pode-se dizer que 

caracterizaram-se por uma metodologia mista.  

Oliveira e Sosa (1995) realizaram uma adaptação conjunta da capacidade de uso e 

avaliação da aptidão agrícola das terras para elaboração do Sistema de Classificação da 

Aptidão Agro-Ecológica das Terras (S.C.A.A.T) para a região oriental do Paraguai, com o 

propósito de subsidiar o planejamento de uso das terras.  

O objetivo do trabalho de Mendonça, Lombardi Neto e Viégas (2006) foi estimar a 

degradação ambiental das terras e determinar as taxas de adequação de uso dos solos na 

microbacia do Riacho Una (Sapé-PB), a partir das classes de capacidade de uso, incluindo 

fatores limitantes da avaliação da aptidão agrícola das terras, fundamentados em Pereira e 

Lombardi Neto (2004). 0 

Giboshi, Rodrigues e Lombardi Neto (2006) desenvolveram um sistema de apoio à 

decisão para gestão do uso da terra, integrando um sistema especialista para determinar a 

capacidade de uso. Para tanto, também incorporou fatores limitantes da avaliação da aptidão 

agrícola das terras. 

Com base na experiência adquirida quanto aos limites da aplicação do Sistema de 

Capacidade de Uso e da Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras, Schneider, Giasson e 

Klamt (2007) desenvolveram uma metodologia alternativa intitulada “Classificação da 

Aptidão Agrícola das terras: um sistema alternativo”, a fim de subsidiar o planejamento de 

uso conservacionista em áreas rurais.    

 

 

2.1.2 Avaliação do Potencial Edafoclimático das Terras  

 

Considerando informações do Sistema de Classificação da Capacidade de Uso 

(LEPSCH et al., 1983) e, em especial, do Sistema de Aptidão Agrícola das Terras 

(RAMALHO FILHO e BEEK, 1995), foi sugerida por Cavalcanti (1999, 2000, 2004, 2005) 
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uma nova metodologia para a definição das potencialidades agrícolas e pecuárias (potencial 

edafoclimático), que usa propriedades intrínsecas do solo e sua situação ambiental 

independente de sua condição climática (esta aparece de forma anexada). Contudo, outros 

trabalhos foram desenvolvidos utilizando essa nova concepção, como Rodrigues et al. (2000), 

Burgos et al. (2002), Cavalcanti e Silva (2005). 

Nessa conceituação, a condição climática (de importância direta e defin00itiva no uso 

e manejo do solo) é considerada como um fator anexado à potencialidade do solo. Esse é um 

critério especial de interpretação do uso da terra sob condições naturais de chuva, apropriado 

para a região semi-árida, que o diferencia dos outros tipos de avaliação (BURGOS et al., 

2002). 

A condição climática de forma anexada faz com que a restrição das terras se dê pelas 

características dos solos e relevo, enquanto que em outros sistemas como o da Avaliação da 

Aptidão Agrícola das Terras (RAMALHO FILHO e BEEK, 1995), o clima é intrínseco na 

classificação, o que faz com que a exclusão das terras seja grande para a prática da 

agricultura, quando o clima não for favorável, como é o caso da região semi-árida nordestina.  

Na realidade, essa é uma definição do potencial de uso da terra (potencial edafológico) 

relacionado às condições de clima, constituindo-se, numa avaliação de potencial 

edafoclimático (CAVALCANTI e SILVA, 2005). De acordo com esses autores, a avaliação 

do potencial de uso preferencial das terras para agricultura, pastagem, reflorestamento ou 

preservação da fauna e flora é desenvolvida consoante as propriedades edáficas e a situação 

ambiental, lembrando ainda que os dados pedológicos constituem a base principal para a 

execução dessa avaliação.  

Diante disso, os parâmetros são estabelecidos procurando-se atribuir a potencialidade 

do solo, conforme suas características intrínsecas, derivadas das propriedades morfológicas, 

físicas, químicas, físico-hídricas e mineralógicas, tais como: profundidade, textura, fertilidade 

natural e produtividade, erodibilidade, capacidade de água disponível, drenabilidade 

(drenagem interna), pedregosidade, rochosidade, sodicidade, salinidade etc. Destaca-se que 

esses valores estão relacionados com a situação ambiental de ocorrência: geomorfologia, 

topografia, vegetação natural etc. 

Na metodologia em questão, são estabelecidas seis classes de potencialidade, numa 

evolução crescente dos graus de dificuldades ou de restrições, ou seja, fatores limitantes. São 

consideradas quatro classes (Classes de 1 a 4) como agricultáveis, e duas classes (Classes 5 e 

6) como não agricultáveis; desse modo, essa classificação possui uma correlação com a 

classificação de terras para irrigação.  
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As classes de 1 a 4 são consideradas terras agricultáveis (aráveis), isto é, aptas para a 

prática de agricultura geral. São terras que podem ser submetidas a uma utilização racional e 

intensiva, com a finalidade de produzir uma agricultura sustentável. São classificadas como:  

TERRAS AGRICULTÁVEIS (Classes 1 a 4) 

• M – Terras agricultáveis de potencial MUITO BOM para agricultura geral – Classe 1;  

• B – Terras agricultáveis de potencial BOM para agricultura geral – Classe 2;  

• R – Terras agricultáveis de potencial REGULAR para agricultura geral – Classe 3;   

• T – Terras agricultáveis de potencial TEMERÁRIO (RESTRITO) para agricultura geral – 

Classe 4.  

TERRAS NÃO AGRICULTÁVEIS (Classe 5 e Classe 6)  

As terras consideradas não agricultáveis podem ser recomendadas para uso alternativo, 

como Silvicultura e/ou Pastagem, e são atribuídas como Classe 5, assim indicadas:  

• S – Terras, a priori, não agricultáveis, com potencial preferencial para uso com 

SILVICULTURA ou REFLORESTAMENTO  – Classe 5S.  

• P – Terras, a priori, não agricultáveis, com potencial preferencial para uso com 

PASTAGEM PLANTADA  – Classe 5P.  

• N – Terras, a priori, não agricultáveis, com potencial preferencial para uso com 

PASTAGEM NATURAL  – Classe 5N.  

 As terras da Classe 6 são recomendadas para preservação ambiental ou outro uso não 

agropecuário.  

• NI  – Terras NÃO INDICADAS ou Inaptas para qualquer uso com agricultura, silvicultura 

ou pastagem, recomendas para a Preservação Ambiental – Classe 6. 

O conceito central de um solo com MUITO BOM  potencial para agricultura geral é:   

• Classe 1 – solo ideal (ou muito próximo), sem fator limitante relevante. Esse solo ocupa 

topografia plana e possui características como muito profundo, textura argilo-arenosa, bem 

drenado, fertilidade média a alta e sem qualquer elemento complicador, seja pedregosidade, 

rochosidade, salinidade ou outro. 

Quando não for Classe 1, o solo passa a ser de classe inferior, de 2 a 6, sendo 

representada com a indicação dos respectivos fatores limitantes.  

Nessa metodologia, foram estabelecidos os seguintes graus de dificuldade de forma 

crescente: 

• 1 = nulo ou muito fraco; 2 = fraco ou atenuado; 3 = moderado; 4 = forte ou acentuado; 5 = 

forte ou muito forte. 
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 O índice 6 está destinado aos fatores considerados extremos, próprios para 

discriminação das terras na Classe 6. 

A definição da classe está vinculada ao fator limitante de maior grau de dificuldade. 

Deve-se entender que o número da classe está associado, pelo menos, com o principal grau de 

limitação (indicado junto ao número da classe). Os demais fatores limitantes podem ter grau 

de dificuldade igual ou menor que ele. Exemplos: 3 t
3
f
2
, 3 p

3
t
3
f
2
, 3 q

3
u

3
f
3
, 4 p

4
t
3
f
2
. 

No que tange às condições de clima, que dão suporte à umidade do solo, são indicadas 

após a classe de potencial; porém, de forma anexada.  

Nessa concepção, os tipos climáticos evidenciam a existência de uma condição hídrica 

favorável ou não, podendo-se inferir a possibilidade de uso sob condições naturais de chuva e 

ainda a virtual potencialidade de recursos hídricos da área para emprego da irrigação, desde 

que se disponha do recurso de água.  

 Frente a isso, foram estabelecidos os padrões de tipos climáticos resumidos a seguir, 

os quais possuem como referência básica os aspectos da vegetação natural identificada nos 

levantamentos pedológicos. 

• C1 – clima superúmido – “hiperúmido”, com condição de floresta tropical perenifólia;  

• C2 – clima úmido, condição de floresta subperenifólia;  

• C3 – clima “subúmido” ou “pouco úmido”, com condição de floresta tropical subcaducifólia;  

• C4 – clima úmido e subúmido de altitude, com vegetação variável de floresta tropical 

subperenifólia a subcaducifólia; 

• C5 – clima “subúmido/seco”, com condição de floresta caducifólia ou mata seca e/ou de 

transição floresta/caatinga hipoxerófila;  

• C6 – clima semi-árido atenuado (clima seco), com condição de caatinga hipoxerófila;  

• C7 – clima intermediário entre semi-árido atenuado e o semi-árido acentuado, com condição 

de transição caatinga hipo/hiperxerófila.  

• C8 – clima semi-árido acentuado (hiperseco), com condição de caatinga hiperxerófila. 

 Isto posto, a simbologia é representada conforme exemplos abaixo. Não obstante, os 

graus de limitação não aparecem, com o intuito de simplificar a simbologia (CAVALCANTI 

e SILVA, 2005). 

B – C
6
 

2 pe 
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Terras com potencial Bom para a agricultura e condição climática C6 (semi-árido 

atenuado). Classe 2 e fator limitantes: profundidade efetiva (p) e risco de erosão (e).   

 

NI – C
6
 

6 tpr 

 

Terras Inaptas, destinadas para Preservação Ambiental e condição climática C6 (semi-

árido atenuado). Classe 6 e fator limitantes: topografia (t), profundidade efetiva (p), 

rochosidade (r).  

 

 

2.1.3 Sistema de Classificação das Terras para Irrigação 

 

Metodologia do BUREC: 

O uso adequado da terra é um ponto fundamental em direção à exploração agrícola 

racional, principalmente quando essa exploração ocorre de maneira intensiva, como é o caso 

da agricultura irrigada. Por isso, é proeminente a necessidade de avaliar o potencial das terras 

para irrigação.  

A metodologia do Bureau of Reclamation ou BUREC (ESTADOS UNIDOS, 1953) é 

uma das classificações de terras para irrigação mais difundidas no mundo. 

No Brasil, em 1993, técnicos dos Estados Unidos, pertencentes ao Bureau of 

Reclamation, elaboraram uma série de manuais sobre irrigação, entre estes o Manual de 

Classificação de Terras para Irrigação, tendo como base o Boletim Americano de 1982 

(CARTER, 1993). O objetivo foi uma uniformização da classificação de terras para irrigação 

no território brasileiro.  

Os projetos de irrigação implantados no Brasil, sobretudo os públicos, utilizaram essa 

metodologia de classificação de terras.  

Para o uso dessa classificação deve ser realizado um levantamento pedológico 

semidetalhado ou detalhado, pois a eficiência da irrigação depende muito das características 

morfológicas, físicas e físico-hídricas dos solos.  

No que concerne ao manejo da água, ao sistema de irrigação, assim como à quantidade 

de água e freqüência de irrigação devem ser compatíveis com as características do solo. O 

tipo de solo influencia no manejo da água de irrigação e a falta de controle nesta aplicação 
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compromete sua conservação. Nesse sentido, “a irrigação não deve ser considerada 

isoladamente, mas sim como parte de um conjunto de técnicas utilizadas para garantir a 

produção econômica de determinada cultura com adequados manejos dos recursos naturais” 

(MANTOVANI, BERNARDO e PALARETTI, 2006, p.13).  

Nesse contexto, pode-se inferir que o manejo adequado da água é um fator primordial 

na agricultura irrigada e que deve levar em conta, em especial, as potencialidades e fatores 

limitantes dos solos (como textura, água disponível, infiltração, erodibilidade, profundidade 

efetiva). Tanto a deficiência hídrica como o excesso de água pode causar redução no 

rendimento das culturas; por isso, é importante o controle do seu uso para um adequado 

manejo da água de irrigação (KÖNIG et al., 2005). 

 Carter (1993) assinala que a classificação de terras para irrigação exige, além das 

características físicas, químicas e físico-hídricas do solo, os aspectos topográficos e de 

drenagem. Destaca-se que os parâmetros declividade, bem como drenagem (lençol freático 

elevado, risco de inundação) também são essenciais.  

 Bucene (2005) classificou as terras para irrigação na microbacia do rio Pardo 

(Pardinho-SP) e identificou que os parâmetros declividade, profundidade efetiva, 

permeabilidade, erodibilidade, infiltração, pedregosidade e rochosidade foram os mais 

relevantes.  

Arevalo e Botero (1990) discriminaram as terras para irrigação na Colômbia e 

concluíram que os parâmetros mais importantes foram: disponibilidade de água, condições 

topográficas, risco de compactação, drenabilidade, sais no solo, risco de inundação, 

profundidade, limitação para mecanização.  

Além disso, a irrigação é uma técnica cara, que exige o uso intensivo do solo e 

produtividade garantida. Carter (1993) explicita que a classificação de terras é uma avaliação 

econômica dos recursos das terras referente à sua aptidão para a agricultura irrigada e, 

portanto, deve levar em consideração à produtividade e custos do desenvolvimento da terra e 

produção.  

De acordo com Prado (1996), os princípios básicos dessa classificação são a 

correlação econômica (os solos devem responder bem à irrigação), considerar os fatores 

modificáveis (fertilidade, irregularidades no terreno, cobertura do terreno etc) e os fatores não 

modificáveis (textura, profundidade do solo, declividade), além do nível de manejo alto a ser 

empregado.  
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Na verdade, a classificação das terras para irrigação significa uma avaliação de terras 

ordenada em classes relativa à sua aptidão agrícola, consoante suas características físicas, 

químicas e econômicas similares. Essa classificação não identifica o uso da terra, apenas 

estabelece terras aptas (aráveis) ou inaptas (não aráveis) para agricultura.  

Na metodologia do Bureau of Reclamation são estabelecidas seis classes de terra para 

a irrigação, sendo quatro classes com aptidão para irrigação, uma classe provisória e uma 

classe não apta para irrigação (CARTER, 1993). As definições dessas classes são: 

• Classe 1 - Arável: correspondem às terras mais aptas para a irrigação; devem ser capazes de 

produzir altos rendimentos com várias culturas a um custo razoável. Os efeitos da erosão 

devem ser mínimos, com boa capacidade de retenção de umidade e livres de sais. 

• Classe 2 - Arável: terras moderadamente apropriadas para a irrigação, de produtividade mais 

baixa que a classe anterior, exigindo custos mais altos para a prática agrícola. Qualquer 

limitação pode ser suficiente para rebaixar as terras para a Classe 2. 

• Classe 3 - Arável: terras com regular aptidão para irrigação, com deficiências mais severas 

de solo, topografia ou drenagem, individualmente ou combinadas. Apresentam menor 

capacidade produtiva e maiores custos de produção e desenvolvimento do que as classes 

anteriores.  

• Classe 4 - Arável: terras com limitada adaptabilidade para irrigação. Solos irrigáveis em 

condições especiais em projetos que apresentem um alto retorno econômico.   

• Classe 5 - Provisória: terras temporariamente não apropriadas para irrigação. Necessitam de 

investigações que comprovem a viabilidade econômica de cultivos e melhoramentos; essas 

terras podem passar para uma classe arável ou para a Classe 6.  

• Classe 6 – Não Arável: terras permanentemente não irrigáveis, por apresentarem solos e 

topografia com condições desfavoráveis, onde as práticas de melhoramento não são 

compensadas economicamente.  

As classes de terras são subdivididas em subclasses e seus respectivos fatores 

limitantes. As subclasses indicam deficiências nos três fatores básicos das terras: solo (s), 

topografia (t) e drenagem (d). 

Ainda existem as avaliações informativas: uso da terra; classe de produtividade; classe 

de custo e desenvolvimento da terra; necessidade de água; e drenabilidade.                  

 Um exemplo da simbologia do BUREC pode ser observado na FIG. 1.   
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        FIGURA 1 - Simbologia da metodologia do BUREC. 

          Fonte: Amaral (2005a, p. 181). 

 

É importante mencionar que a metodologia do BUREC representa um grande avanço 

na avaliação de terras para irrigação, mas dentre alguns aspectos irrelevantes ou incoerentes 

dessa metodologia, Amaral (2005a) aponta:  

• O tamanho exagerado da simbolização, dificultando sua representação em mapas; é 

redundante grafar na simbolização as deficiências do solo (s), topografia (t) ou drenagem (d) 

e, posteriormente, repetir os fatores limitantes. 

• A avaliação informativa relacionada ao uso da terra não é relevante, visto que a presente 

avaliação está sendo realizada exatamente para exploração com irrigação. Recomenda-se a 

incorporação em outros parâmetros, da mesma maneira que a necessidade de água, a 

permeabilidade do substrato, a altura do lençol freático (a profundidade de mosqueados e de 

plintita já caracteriza a variação do lençol freático).  

Metodologia SiBCTI: 

Mais recentemente, em 2005, foi desenvolvido pela Embrapa (EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA), em convênio com a CODEVASF, o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para Irrigação (SiBCTI), com enfoque na região 

semi-árida. O SiBCTI foi estruturado pela metodologia do BUREC, através de reavaliações e 

inclusão de novos enfoques.  
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Esse sistema procura preencher uma lacuna existente entre a classificação das terras 

para irrigação adaptadas aos solos brasileiros. Porém, os dados do sistema, tanto em 

laboratório como em campo, exigem uma padronização para serem inseridos num programa 

de computador, onde os custos para a obtenção de todos os parâmetros exigidos de solo e 

água são altos, dificultando a sua aplicação. Na realidade, a necessidade de ajustes em seu 

sistema já estão sendo salientados por Santos et al. (2006).  

Na nova metodologia desenvolvida pela Embrapa/CODEVASF (AMARAL, 2005b), 

adaptada do BUREC, e designada como Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para 

Irrigação (SiBCTI), com enfoque na região semi-árida, somente são considerados: a 

rentabilidade, a classe da terras e os dois fatores mais limitantes (FIG. 2). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           

 

           FIGURA 2 - Simbologia da metodologia do SiBCTI. 

             Fonte: Amaral (2005a, p. 183). 

 

 

Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação:  

A metodologia proposta por Cavalcanti et al. (1994), a Avaliação do Potencial das 

Terras para Irrigação, torna-se considerável ao ser compatível com a realidade do semi-árido 

nordestino. Essa obedece as diretrizes do BUREC, mas com as devidas adaptações às 

condições dos solos da região nordeste do Brasil e com compatibilização com os recursos 

hídricos.  

Dentre a principal adaptação está à simplificação da simbolização da legenda do mapa,  

excluindo a fórmula sobrecarregada e a redundância de alguns parâmetros aplicados no 
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BUREC. Essa metodologia antecedeu o SiBCTI, servindo como ponto de partida para a 

concretização desse sistema.  

As avaliações informativas são opcionais, portanto, nem sempre aparecem na 

simbologia em mapeamentos. Assim, na metodologia em questão, proposta para a avaliação 

do potencial das terras para irrigação no Nordeste, as avaliações informativas não foram 

destacadas.  

Nesse caso, na fórmula aparece a classe de terra com as deficiências de solo (s), 

topografia (t) e drenagem (d) e os fatores limitantes, mas sem os graus de limitação. Um 

exemplo da forma simplificada da legenda do mapa: 3tdyw 

É uma avaliação de caráter, prioritariamente, edáfico, onde na falta de dados dos 

parâmetros usados pelo BUREC, procura-se inferir as potencialidades das terras a partir de 

suas inter-relações com as propriedades dos solos (profundidade, fertilidade, salinidade, 

sodicidade, drenagem, topografia, pedregosidade, rochosidade etc).   

 Outros estudos foram desenvolvidos para avaliar o potencial das terras para a irrigação 

fundamentando-se nessa metodologia adaptada, como Rodrigues et al. (2000), Burgos et al. 

(2002), Silva et al. (2003), Parahyba et al. (2004a), Parahyba et al. (2004b), Cavalcanti e  

Silva (2005), Silva e Silva (2006), Santos et al. (2006), Silva et al. (2007), Santos e Araújo 

Filho (2008), Araújo Filho et al. (2008). Muitos desses trabalhos, ainda consideram 

modificações propostas pela CODEVASF (BATISTA et al., 2002) e adaptações contidas no 

SiBCTI  (AMARAL, 2005b).   

  

  

2.1.3.1 Qualidade da Água para Irrigação 

  

Na avaliação do potencial das terras para irrigação, a análise da qualidade da água 

deve ser incluída, sendo fundamental para a agricultura sustentável.  

Além do manejo inadequado da água de irrigação, a utilização de água de má 

qualidade também pode provocar a redução da produtividade ou mesmo tornar as áreas 

irrigadas improdutivas. Concorda-se com Cruciani, Medeiros e Villa (1996), quando enfocam 

que a qualidade da água pode ser um fator limitante da produtividade das culturas irrigadas; as 

águas salinas têm acarretado sérios problemas de inibição da produção de culturas, causada 

pela salinização e pelas alterações nas propriedades físico-hídricas do solo (sodificação).   

Lepsch (2002) enfatiza que a água de irrigação traz, em solução, sais minerais e 

evapora-se rapidamente nas regiões semi-áridas, antes de infiltrar-se totalmente, havendo, 
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então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais na superfície do 

solo. O mesmo autor explica que a salinização pode ocorrer devido à falta de drenagem 

adequada; os sais distribuídos nos horizontes mais profundos são trazidos para a superfície, 

pelo movimento ascendente da água capilar ou do lençol freático, que sobe devido à água 

adicionada com a irrigação.  

Complementando essa questão, Oliveira (2005) diz que a acumulação de sais pode 

decorrer da irrigação com volume excessivo de água, provocando a elevação do lençol 

freático e/ou uso de água com grande concentração de sais. A água utilizada na irrigação 

contém sais solúveis e o aparecimento da salinidade se dá com o passar do tempo.  

Normalmente, os solos ficam salinizados em áreas onde predomina a 

evapotranspiração em detrimento da suficiente lixiviação dos sais; por isso, a maior parte das 

áreas com problemas de salinização inserem-se em regiões semi-áridas.  

Os parâmetros mais comuns analisados para a classificação da qualidade de água para 

a irrigação são a condutividade elétrica (risco de salinização do solo) e Relação de Adsorção 

de Sódio (risco de sodificação do solo).  

A condutividade elétrica é uma maneira indireta de inferir a concentração total em sais 

(solúveis), estando estreitamente relacionado à soma de cátions ou ânions e o segundo integra 

de maneira sintética a composição iônica, ou melhor, a proporção relativa de sódio em relação 

aos outros cátions (AUDRY e SUASSUNA, 1995; KLAR, 1988). Quanto maior a 

condutividade, maior a concentração de sais. 

No que tange à Relação de Adsorção de Sódio (RAS), da mesma forma que é 

estruturada para as determinações do solo, essa variável expressa o risco que o alto teor de 

sódio na água de irrigação poderá trazer não só ao solo, como também às plantas cultivadas 

(RAMALHO FILHO et al., 2005). De acordo com esse autor, a água de irrigação com RAS 

alta prejudica as propriedades físicas químicas e físico-hídricas do solo, desequilibrando-o 

estruturalmente, diminuindo sua permeabilidade, além de causar queimadura ou necrose na 

bordas das folhas, a qual evolui para a região internervural.  

O Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos classificou as águas em quatro 

grupos quanto aos limites de uso na irrigação (RICHARDS, 1954). Risco de salinização: C1 

(salinidade baixa); C2 (salinidade média); C3 (salinidade elevada); e C4 (salinidade muito 

elevada). Risco de sodificação: S1 (sodicidade baixa); S2 (sodicidade média); S3 (sodicidade 

alta); e S4 (sodicidade muito alta).    
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Convém lembrar que a água de baixa salinidade aplicada na agricultura também pode 

aumentar, paulatinamente, a concentração de sais no solo, especialmente se os solos forem de 

baixa permeabilidade e de textura fina (WITHERS e VIPOND, 1977).  

 

 

2.2 ADEQUAÇÃO DO USO DAS TERRAS   

  

  O uso da terra e cobertura vegetal implicam na forma pela qual o espaço está sendo 

ocupado, ou seja, por atividades antrópicas ou por aspectos naturais. O estudo do uso da terra 

e cobertura vegetal consiste em conhecer a utilização da terra pelo ser humano ou a 

caracterização da vegetação natural que reveste o solo, como também suas respectivas 

localizações (ROSA,1990).  

A retirada da cobertura vegetal para a prática agrícola, aliada a um manejo intensivo 

do solo, pode conduzir à degradação dos recursos naturais. Como lembra Tricart (1977), a 

partir da modificação da cobertura vegetal, modifica-se as características dos solos, assim 

como a qualidade da água. 

Lepsch et al. (1983) consideram o uso adequado da terra como sendo um dos 

primeiros passos para uma agricultura sustentável. Ressalta-se que a exploração agrícola 

somente é sustentável quando a terra é usada conforme sua aptidão, ou melhor, suas 

potencialidades.  

A definição espacial da adequação do uso das terras se dá pela combinação do plano 

de informação da avaliação potencial das terras com o plano de informação do uso das terras. 

Essa definição envolve, portanto, a caracterização do meio físico (solo, declividade, clima), 

como também o mapeamento do uso atual das terras. Como salienta Weill (1990), a definição 

do uso adequado das terras relaciona-se diretamente com as características do meio físico das 

mesmas.  

Nesse sentido, a adequação das terras representa quais as terras que estão sendo 

exploradas dentro dos limites impostos pela avaliação das suas potencialidades, com o intuito 

de evitar ou mitigar os processos de degradação. 

 Desse modo, pode-se identificar a compatibilidade entre a classificação das terras para 

fins agrícolas e o uso de fato, definindo as áreas que estão sendo utilizadas adequadamente, 

sem prejuízos ao ambiente, ou aquelas com uso inadequado, que podem ser subutilizadas, 

abaixo do seu potencial, ou sobreutilizadas, acima do seu potencial (FIORIO et al., 1999).  
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Pereira, Silveira e Lombardi Neto (2006) enfatizam que, historicamente, a ocupação 

agrícola tem ocasionado problemas ambientais decorrente da sobreutilização das terras, 

salientando a importância da avaliação das potencialidades das terras. A sobreutilização 

aplica-se às áreas, onde há conflitos entre o uso recomendado e o uso real, comprometendo a 

conservação dos recursos naturais.  

Na realidade, existe um conflito entre a necessidade de conservação dos recursos 

naturais e a exploração agrícola e isso pode provocar os processos erosivos, assoreamento 

e/ou poluição dos rios, contaminação do lençol freático, perda da fertilidade dos solos, 

desertificação, perda da biodiversidade, entre outros processos degradativos.  

Concordando com Marques, Skorupa e Ferraz (2003), o conceito de agricultura 

sustentável deve contemplar uma ampla visão (sustentabilidade ecológica, econômica, social), 

que é reflexo do conflito de interesses existente na sociedade. Por isso, é proeminente a 

necessidade da adequação do uso das terras em meio agrícola, visando a minimização da 

degradação e, por conseguinte, a conservação dos recursos naturais, como um papel 

importante no alcance da agricultura sustentável. 

 No que concerne à agricultura sustentável, Altieri (2004) destaca que o objetivo 

principal da mesma é a manutenção da produtividade agrícola com o mínimo de impactos 

ambientais, levando em conta também o retorno econômico e os fatores sociais.     

Nesse contexto, pode-se dizer que a base da sustentabilidade agrícola deve incluir a 

conservação dos recursos naturais, definindo opções de uso e manejo compatíveis com o 

potencial e limitações das terras e identificando indicadores de mudanças na qualidade do solo 

e dos principais processos degradativos.   

As técnicas de geoprocessamento são essenciais para estimar a adequação das terras, 

sendo de grande relevância para planejamentos que buscam o uso sustentável no meio 

agrícola; portanto, serão explicitadas no próximo item.  

  

 

2.3 TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO E SUA APLICAÇÃO NA DINÂMICA 

AGRÍCOLA E AMBIENTAL  

 

O sensoriamento remoto permite a aquisição de imagens da superfície terrestre através 

de sensores que captam a energia eletromagnética emitida ou refletida pelos vários alvos 

imageados na Terra (CHUVIECO, 2000). 
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Segundo Novo (2008), o sensoriamento remoto é a utilização conjunta de sensores, 

equipamentos para processamento de dados e de transmissão de dados, aeronaves, 

espaçonaves, entre outros, com a intenção de estudar o ambiente terrestre, através do registro 

e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias que o compõem 

em suas mais variadas manifestações. 

No que tange às técnicas de sensoriamento remoto, em suma, pode ser dividida em: o 

pré-processamento, que compreende a preparação de imagens aplicando correções 

geométricas e radiométricas; o realce, que possibilita a manipulação de contrastes; e as 

classificações das imagens (CRÓSTA, 1992; CHUVIECO, 2000; NOVO, 2008).   

Cabe notar que o sensoriamento remoto passou a complementar os levantamentos 

baseados em observações e registros feitos em terra, tornando possível a avaliação atual e 

precisa de uso dos recursos naturais e da ocupação na superfície terrestre (ANDERSON,  et 

al., 1979). Nesse aspecto, as imagens de satélite passaram a representar uma forma mais 

viável de monitoramento da superfície terrestre em escalas locais e globais, devido à rapidez, 

eficiência e periodicidade que as caracterizam (CRÓSTA, 1992). 

Com relação aos ambientes rurais, o sensoriamento remoto possui um grande potencial 

no uso da terra, uma vez que, através de imagens de satélite, pode-se identificar o tipo de uso, 

calcular a área ocupada com cada tipo de uso, estimar a produção agrícola, obter informações 

sobre o vigor vegetativo das culturas e permitir monitorar as mudanças temporais 

(FLORENZANO, 2002).  

No que se refere aos sistemas de informações geográficas, estes são essenciais ao 

envolverem a manipulação e interpretação de dados de sensoriamento remoto, facilitando a 

identificação e extração das informações contidas nesses dados.  

Conforme Câmara et al. (1996), há três grandes maneiras de utilizar um SIG: como 

ferramenta para produção de mapas; como suporte para análise espacial de fenômenos; ou 

como um banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e recuperação da 

informação espacial. Um sistema de informação geográfica utiliza uma base de dados 

computadorizada, que contém a informação espacial (como relevo, solo, clima, vegetação, 

hidrografia, além dos aspectos sociais etc).  

Por essas razões, um SIG pode ser aplicado em estudos relativos ao meio ambiente e 

aos recursos naturais, na pesquisa da previsão de determinados fenômenos ou no apoio ao 

planejamento, lembrando que os dados armazenados representam um modelo do mundo real 

(BURROUGH, 1986).  
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Formaggio, Alves e Epiphanio (1992) concluíram que os sistemas de informações 

geográficas constituem uma das mais modernas e promissoras tendências de armazenamento e 

manipulação de informações temáticas sobre recursos naturais terrestres. As imagens de 

satélite, em conjunto com o SIG e a avaliação das potencialidades das terras constituem uma 

excelente ferramenta para verificar a adequação do uso das terras de uma determinada área. 

No caso específico da avaliação da aptidão das terras para a agricultura, etapa 
fundamental para a definição de práticas adequadas de manejo e conservação do 
solo e água, os sistemas de informações geográficas podem facilitar o trabalho de 
representação gráfica das classes e de atualização das informações (ASSAD, 
HAMADA e CAVALIERI, 1998, p. 198).    
 

Diante do exposto, pode-se dizer que o geoprocessamento vem se tornando uma 

ferramenta poderosa e, na maioria das vezes, indispensável aos estudos relacionados ao meio 

ambiente. 

O geoprocessamento representa, atualmente, um importante instrumento de apoio aos 

estudos ambientais, como uso atual das terras, a dinâmica do uso das terras, zoneamentos 

agroambientais, classificações das terras (aptidão agrícola, capacidade de uso, aptidão para 

irrigação), cálculo de equações de perdas de solo (EUPS, por exemplo), planejamento 

ambiental ou outros tipos de planejamento, impactos ambientais, diagnósticos e prognósticos 

envolvendo análises ambientais, dentre outros.    

No caso da agricultura, como é uma atividade dinâmica, a mesma é dependente de 

fatores que mudam constantemente no espaço e no tempo, considerando que os fatores 

inerentes ao solo, clima e o tipo de cultivo, além da ação antrópica, influenciam nessa 

atividade. Dessa maneira, o geoprocessamento pode ser considerado como um relevante 

conjunto de tecnologias de apoio ao estudo do desenvolvimento da agricultura.    

Como assinalam Lima e Valarini (2006), o acompanhamento do uso das terras e da 

dinâmica espacial de elementos da paisagem constitui uma das principais vertentes na 

avaliação qualitativa e quantitativa de impactos ambientais da agricultura, destacando que as 

mudanças temporais de dados espaciais podem ser analisadas com o apoio de técnicas de 

sensoriamento remoto e SIGs.  

Nessa perspectiva, Liu (2006) denota que, com a crescente preocupação pela 

degradação das terras, as técnicas rápidas e eficientes, como o sensoriamento remoto, são 

fundamentais para identificar usos dos solos e no monitoramento, diagnóstico e planejamento 

de ações para a conservação dos recursos naturais.   

Muitos trabalhos vêm abordando a questão ambiental, mais precisamente a 

classificação das terras para fins agrícolas, degradação dos solos, adequação do uso, onde as 
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técnicas de geoprocessamento são imprescindíveis para o desenvolvimento dos mesmos; 

portanto, alguns exemplos serão mencionados abaixo. As técnicas de geoprocessamento 

trazem maior contribuição e eficiência para esses estudos.  

O trabalho de Formaggio, Alves e Epiphanio (1992) teve como propósito básico 

determinar a aptidão agrícola em conjunto com as potencialidades do SIG (desenvolvido pelo 

INPE)  para o monitoramento conservacionista ambiental, estimando a adequação das terras 

na região de Leme (SP).  

A pesquisa de Assad (1995) determinou a aptidão agrícola das terras, apresentando um 

método de aplicação do SIG/INPE, onde os resultados visaram subsidiar o planejamento de 

uso e manejo agrícola da Fazenda Água Limpa (Brasília).  

Por sua vez, Fiorio et al. (1999) estabeleceram a adequação do uso da terras na 

microbacia do córrego do Ceveiro (Piracicaba-SP), através do Sistema de Análise Ambiental 

para o Planejamento Agrícola (SAMPA/UNESP-Rio Claro), que segue os fundamentos da 

avaliação da aptidão agrícola das terras, com adaptações que permitem a automação do 

sistema.  

Já Kouakou e Silva (2004) desenvolveram um trabalho de avaliação da 

geopotencialidade agroterritorial na República de Cotê d’ Ivoire (Oeste Africano), utilizando 

o Sistema de Análise Geo-Ambiental (SAGA/UFRJ). Como uma das etapas, consta a 

adaptação da metolodogia da aptidão agrícola das terras de Ramalho Filho e Beek (1995). 

Esses autores definiram incongruências dos usos da terra, onde foram classificadas três 

categorias: uso incompatível, uso pouco satisfatório e uso satisfatório.  

A finalidade do trabalho de Pedron et al. (2006) foi determinar a aptidão do uso, uso 

atual e os conflitos de uso das terras, buscando contribuir para o planejamento racional dos 

recursos naturais no município de São João do Polêsine (RS), com técnicas de 

geoprocessamento. O mapa de conflitos de uso foi gerado a partir dos cruzamentos dos mapas 

de aptidão agrícola das terras, uso atual das terras, bem como áreas de preservação 

permanente. 

Crepani et al. (2008) procuraram mostrar a aplicação do geoprocessamento como 

instrumento para o zoneamento ecológico-econômico no município de Gilbués-PI, destacando 

a avaliação da aptidão agrícola das terras, a vulnerabilidade à perda de solos e uso indicado 

como etapas da pesquisa. O uso indicado estabelece áreas prioritárias para preservação, 

recuperação ou uso sustentado, em função do cruzamento entre a vulnerabilidade, cobertura 

vegetal e aptidão agrícola. 
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Com o intuito de realizar um planejamento da ocupação do solo no microbacia do rio 

Pardo (Pardinho-SP), Bucene e Zimback (2005) classificaram a potencialidade das terras para 

irrigação, usando o SIG Idrisi, com enfoque na geoestatística (variabilidade espacial dos 

atributos dos solos).     

Machin e Navas (1995) avaliaram a capacidade das terras em Zaragoza (Nordeste da 

Espanha), utilizando o SIG e um sistema especialista de avaliação das terras, o qual determina 

se o uso deve ser para prática da agricultura ou reflorestamento; além disso, aplicou-se a 

análise geoestatística. Esse trabalho objetivou a conservação dos solos numa área semi-árida. 

Mohammed (1996) avaliou a degradação dos solos, determinando graus de 

vulnerabilidade de desertificação das terras, na área de Sokoto (noroeste da Nigéria). Para 

tanto, utilizou o sensoriamento remoto e SIG, assim como um sistema automático de 

avaliação das terras. Algumas das características usadas nesse sistema foram: densidade, 

capacidade de troca de cátions, carbono, salinidade, intensidade do uso da agricultura, 

presença de erosão.  

Por fim, Ranieri et al. (1998) determinaram o risco de degradação das terras na bacia 

hidrográfica dos Marins (Piracicaba-SP) como subsídios ao planejamento agrícola ambiental. 

Nesse caso, realizaram uma avaliação comparativa dos riscos de degradação, sob diferentes 

cenários de uso (uso atual, uso único, uso redistribuído e uso planejado), utilizando SIG. A 

principal causa da degradação na bacia foi a superutilização das terras.  

 

 

2.4 INDICADORES DE QUALIDADE DOS SOLOS E PROCESSOS  

DEGRADATIVOS 

 

2.4.1 Indicadores de Qualidade dos Solos  

 

Uma das necessidades mais importantes para a obtenção de uma agricultura 

sustentável refere-se ao uso e manejo do solo de forma racional. Para tanto, uma das maneiras 

de avaliar essa sustentabilidade é medindo o impacto na qualidade do solo causado pela 

prática agrícola.  

Não obstante, o desenvolvimento de sistemas de uso e manejo sustentáveis na 

agricultura é complexo, pois deve considerar as necessidades humanas, ter um eficiente uso 
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dos recursos naturais e manter o equilíbrio no meio ambiente, que seja favorável tanto para o 

ser humano quanto para as espécies (DORAN e PARKIN, 1996).  

Larson e Pierce (1994) ressaltam que a qualidade do solo é um componente importante 

da agricultura sustentável e as mudanças nessa qualidade correspondem às respostas do uso e 

manejo do solo.  

Pode-se dizer, assim, que a sustentabilidade agrícola depende da qualidade do solo, a 

qual está estreitamente relacionada ao uso e manejo dos mesmos. As práticas 

conservacionistas e o uso das terras, conforme suas potencialidades e limitações, são 

imprescindíveis na manutenção dessa qualidade. 

De acordo com Doran e Jones (1996), a qualidade do solo envolve três partes 

importantes do manejo sustentável das terras: capacidade produtiva, qualidade dos recursos 

naturais e saúde das plantas, animais e seres humanos. Em outras palavras, Doran e Parkin 

(1994) definem a qualidade do solo como a capacidade de um solo funcionar dentro dos 

limites de um ecossistema para sustentar a produtividade biológica, manter a qualidade 

ambiental e promover a saúde das plantas e animais.   

Cabe mencionar que o termo qualidade do solo é relativamente novo. Contudo, o 

conceito de qualidade do solo não é aceito universalmente, mas há um esforço em 

desenvolver e usar a qualidade do solo como ferramenta na avaliação da sustentabilidade, 

como um papel fundamental na produção e qualidade ambiental dentro dos agroecossistemas 

(KARLEN, DITZLER e ANDREWS, 2003).  

 Doran e Parkin (1994) explicam que o recente interesse pela avaliação da qualidade do 

recurso solo tem sido estimulado pelo aumento de áreas que apresentam estado crítico de solo, 

lembrando que este influencia na produção de alimento e na regulação do meio ambiente.  

Como é mostrada na FIG. 3, a qualidade ambiental insere-se como um dos fatores 

necessários para o alcance da agricultura sustentável, a qual inclui a qualidade do solo, 

analisada a partir dos atributos físicos, químicos e biológicos dos solos. 
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 FIGURA 3 - Hierarquia na relação agricultura sustentável e qualidade 

do solo. 

       Fonte: Karlen, Ditzler e Andrews (2003, p.152). 

 

Na realidade, foi na década de 1990 que a comunidade científica instigou uma 

discussão sobre a qualidade do solo relacionada à degradação dos recursos naturais e à 

sustentabilidade agrícola, destacando o papel solo nesse contexto. Lal e Pierce (1991) foram 

os pioneiros em atentar sobre a relação do uso e manejo do solo e a sustentabilidade na 

agricultura. 

Os dados sobre áreas degradadas no mundo eram alarmantes. Marques, Skorupa e 

Ferraz (2003) afirmam que a exploração agrícola, por meio do modelo industrial-produtivista 

de apropriação da natureza (Revolução Verde), agravou a degradação ambiental e social do 

espaço rural. Esse padrão produtivo, gerado pela descoberta do uso de fertilizantes, 

agrotóxicos, do melhoramento genético e da motomecanização, permitiu o crescimento da 

produção de alimentos. Mas, por outro lado, ampliou as áreas degradadas, comprometendo a 

sustentabilidade dos recursos naturais.   
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Também foi na década de 1990, que houve um maior interesse pela busca de 

indicadores de sustentabilidade pelos organismos governamentais, não governamentais, 

institutos de pesquisa e universidades em todo o mundo. Nessa década, a tendência global na 

busca do desenvolvimento sustentável provocou um aumento de iniciativas no que diz 

respeito aos indicadores voltados para a gestão sustentável dos recursos naturais 

(MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). 

No que concerne particularmente ao meio agrícola, Lal (1999) visou estabelecer 

referências que pudessem reproduzir os limites desejáveis ou aceitáveis de determinados 

parâmetros, sugerindo indicadores de sustentabilidade do solo e da água. Esse autor divide em 

indicadores de alta e de baixa sustentabilidade e manejo das culturas (FIG. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Indicadores de sustentabilidade de solo e de manejo de culturas.  

Fonte: Lal (2001, p.30). 
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O indicador é uma ferramenta que permite a obtenção de informações sobre uma dada 

realidade, refletindo o estado do ambiente. Na mesma linha, Marzall (1999) acrescenta que 

um indicador deve fornecer uma resposta às mudanças efetuadas ou ocorridas em um dado 

sistema; muitas vezes, indicando a ocorrência de uma situação prejudicial ao ambiente e ao 

ser humano.    

Para Marques, Skorupa e Ferraz (2003), o critério para selecionar indicadores deve ser 

pela capacidade de sinalizar a existência de uma degradação no sistema, como também 

advertir eventuais perturbações potenciais; assim, os indicadores devem ser eficientes e 

sensíveis. 

No que tange às principais características dos indicadores, Hammond et al. (1995) 

salientam a capacidade de quantificar e de simplificar a informação do fenômeno de interesse, 

isto é,  os indicadores devem fornecer uma informação quantitativa, de forma simples e 

rapidamente compreensível. Desse modo, os indicadores devem ter uma boa base estatística. 

Larson e Pierce (1994) assinalam a relevância da estatística na avaliação da dinâmica da 

qualidade do solo.  

No que diz respeito à mensuração de um indicador, o mesmo só tem significado 

quando está relacionado a um padrão de medida, ou melhor, de referência, seja por padrões 

normativos (regulamentares), científicos, ou ainda por uma dinâmica temporal.  

Com relação aos indicadores de qualidade do solo, estes referem-se aos atributos 

físicos, químicos e biológicos do solo. Esses indicadores podem ser considerados como 

ferramentas na identificação dos impactos causados no solo e na tomada de decisão de 

planejamentos que buscam a sustentabilidade agrícola.  

Os indicadores de qualidade do solo podem ser determinados como aqueles que 

definem a situação do solo referente aos valores aceitáveis e desejáveis (por padrões 

normativos, científicos) e os que mostram como o estado do solo se alterou com as mudanças 

de cobertura vegetal e de uso e manejo do solo, numa dinâmica temporal.  

Deve ser enfatizado que o solo nativo (sem uso antrópico) pode ser usado como 

referência para a avaliação da qualidade (BEZDICEK, PAPENDICK e LAL, 1996). Segundo 

esses autores, comumente, os solos nativos possuem características não degradativas, ao 

contrário de solos com a prática da agricultura; no entanto, há exemplos em que a agricultura 

melhora a qualidade do solo, sobretudo na questão de nutrientes, propriedades físicas e 

drenagem.   

Normalmente, o uso agrícola provoca alterações nos atributos dos solos, induzindo a 

deterioração de sua qualidade. Sendo assim, a identificação das alterações nesses atributos 
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(morfológicas e físicas, químicas, bem como biológicas), decorrentes das mudanças de uso e 

manejo do solo, é relevante como forma de analisar a qualidade do solo. 

Não obstante, é difícil determinar os melhores indicadores de qualidade do solo e que 

apontam os processos de degradação ou, então, uma melhora na qualidade ou estabilidade. O 

uso desses indicadores vem, cada vez mais, se sobressaindo, mas existe essa dificuldade em 

definir quais atributos do solo demonstram impactos negativos causados pela prática agrícola. 

No Brasil, ainda necessita-se de mais estudos sobre esse enfoque. 

Doran e Parkin (1996) também frisam que a determinação de indicadores da qualidade 

do solo é complexa, uma vez que há necessidade de considerar as múltiplas funções do solo 

para manter a produtividade e a qualidade do meio ambiente, assim como para integrar os 

atributos físicos, químicos e biológicos que determinam essas funções.  

Diante desse contexto, vale denotar que, pelo menos, a escolha de indicadores de 

qualidade do solo, deve levar alguns aspectos em consideração como:  

• Facilidade de medir;  

• Serem sensíveis às mudanças temporais e espaciais; 

• Devem ser úteis às tomadas de decisão quanto às alternativas exigidas, permitindo 

estabelecer o melhor uso e manejo do solo.   

Alguns atributos dos solos (físicos, químicos e biológicos) tem sido, freqüentemente, 

propostos como indicadores da qualidade do solo, como infiltração, densidade do solo, argila 

natural, capacidade de retenção da água, estabilidade dos agregados, condutividade hidráulica, 

textura, capacidade de troca catiônica, pH, matéria orgânica (KARLEN e STOTT, 1994; 

DORAN e PARKIN, 1996)  

No entanto, ressalta-se que as alterações nas características morfológicas, físicas e 

biológicas interferem de modo mais significativo nos processos de degradação. Soares (2001) 

menciona que, apesar da importância das análises químicas para avaliar a qualidade do solo, 

muitas vezes, estas são insuficientes ou inadequadas para inferir no estado de degradação dos 

solos. Ruellan (1988) complementa que os problemas de conservação dos solos dependem 

muito mais dos seus estados físico e morfológico do que do estado químico.  

Por sua vez, Gomes e Filizola (2006) assinalam que os indicadores morfológicos e 

físicos assumem grande importância por estabelecerem relações fundamentais com os 

processos hidrológicos, como taxa de infiltração, escoamento superficial e erosão.  

 Por fim, pode-se dizer que a exploração agrícola intensiva, comumente, provoca 

alterações nas características dos solos, comprometendo sua qualidade e conduzindo aos 

processos de degradação (estes serão explicados no próximo item).  
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2.4.2 Processos Degradativos dos Solos no Meio Agrícola: considerações iniciais  

 

Lima e Valarini (2006) frisam que uso agrícola das terras constitui um dos principais 

agentes de degradação ambiental, incluindo, aí, a degradação dos solos, especialmente se for 

conduzido de modo intensivo como ocorre na agricultura irrigada, em monoculturas, no 

manejo convencional etc.  

Segundo Lal (1993) a degradação dos solos é a maior ameaça para a sustentabilidade 

agrícola e a qualidade do meio ambiente. Os principais fatores e causas que determinam a 

sustentabilidade do solo e, conseqüentemente, os processos de degradação podem ser 

destacados pelo uso das terras, desmatamentos, insumos extras (uso de fertilizantes, poluição), 

além das condições financeiras dos agricultores (LAL, 1993; LAL, 1999).  

Contudo, muitas nações vêm se preocupando e incluindo políticas de conservação do 

recurso solo, mas, mesmo assim, esse recurso continua sendo degradado, com destaque para a 

salinização, erosão e perda de fertilidade (BEZDICEK, PAPENDICK E LAL, 1996).   

Anjos e Raij (2004) enfocam que a degradação do solo pode ser tratada sobre duas 

perspectivas: uma pelos processos erosivos, ao retirar do solo a matéria orgânica, argila e 

nutrientes, comprometendo suas propriedades físicas e químicas; e outra pela degradação in 

situ, por meio de processos que agem diretamente sobre o solo e que têm importância 

ambiental, sobretudo a redução da disponibilidade de nutrientes, a salinização e a 

acidificação.  

Por degradação do solo, Mon e Irurtia (1996) entendem como a conseqüência de 

qualquer processo físico, químico, biológico que produza alguma perda das características ou 

propriedades do solo, conduzindo à diminuição de sua capacidade produtiva.  

A degradação dos solos resulta nas alterações de suas características físicas e/ou 
químicas e/ou biológicas, acarretando a perda da capacidade de retenção de umidade 
e diminuição de nutrientes, reduzindo ou impossibilitando as condições para o 
desenvolvimento das culturas. A degradação pode ser provocada pelo esgotamento 
da fertilidade, erosão acelerada, deterioração, compactação, salinização e/ou 
contaminação. A desertificação é a última etapa da degradação, quando o solo perde 
totalmente suas condições biológicas (CÔRREA 1990, P. 58). 

De acordo com Lal (2001), os principais processos de degradação dos solos são 

físicos, químicos e biológicos, os quais podem ocorrer por fatores naturais (clima, vegetação) 

ou por ação antrópica (uso e manejo do solo). Esse autor salienta, em primeiro lugar, a 

deterioração da estrutura do solo, com aumento da densidade, diminuição da 

macroporosidade, redução da infiltração, aumento do escoamento superficial e aceleração da 

erosão.    
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Para Bertolini e Lombardi Neto (1994), os fatores mais importantes que levam à 

degradação do solo são conseqüências do seu uso e manejo inadequado, tendo a erosão 

hídrica como um fator significativo. No caso da agricultura irrigada, pode-se ter o manejo 

inadequado da água como agravante. 

Lepsch (2002) explica que o solo, quando está desprovido de sua vegetação natural, 

fica exposto a vários processos que tendem a depauperá-lo, sendo que a intensidade irá 

depender do tipo de clima e da topografia. Entre esses processos, o mesmo autor elenca o 

empobrecimento químico e lixiviação, a erosão hídrica, o excesso de sais, a degradação física 

(mudança adversa na porosidade, permeabilidade e densidade, por exemplo) e a degradação 

biológica. 

Com relação à prática da agricultura irrigada, a mesma tem a finalidade de maximizar 

a produção, permitindo o uso do solo durante todo o ano em áreas onde as condições 

climáticas não são favoráveis. Como denotam Souza e Baiard (2003), a irrigação constitui-se 

numa prática agrícola artificializada, a qual permite maior independência dos regimes 

pluviais, mas, por outro lado, implica na utilização do solo de maneira mais intensiva. Por 

isso, quando essa prática não é conduzida de maneira sustentável, o solo pode torna-se mais 

suscetível aos processos de degradação.  

Vale salientar que a falta de água afeta o desenvolvimento da planta, enquanto que a 

água de irrigação, em excesso, pode provocar redução da produtividade em conseqüência, 

principalmente, da lixiviação de bases e nutrientes e da salinização e sodificação dos solos, 

além de aumentar os custos de produção. 

Christofidis (1999) ressalta a degradação dos solos, notadamente o aparecimento das 

áreas salinizadas no semi-árido, como um dos principais problemas ambientais causados pela 

agricultura irrigada. Como confirmam Bernardo, Soares e Mantovani (2006), os principais 

problemas de salinização surgiram no semi-árido, nos projetos de irrigação, geralmente os 

projetos públicos. 

Em contraposição, a agricultura de sequeiro, é um cultivo típico das regiões 

deficientes em chuvas, quando não ocorre a irrigação, sendo realizada em poucos meses do 

ano, em especial, nos períodos de precipitação. Assim, a intensidade do uso do solo é menor 

para a prática desse tipo de agricultura. Entretanto, isto não impede o comprometimento da 

conservação dos recursos naturais.  

Dentre algumas prevenções de degradação do solo, Flores et al. (2002) elencam: 

práticas conservacionistas; menor movimentação do solo e em condições adequadas de 
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umidade; sistema de irrigação apropriado à natureza do solo, levando em conta aplicações 

corretas de quantidade de água.  

Nesse contexto, o depauperamento do solo podem ser controlados pela aplicação das 

práticas conservacionistas, que são técnicas utilizadas para aumentar a resistência e a 

produtividade do solo ou diminuir as forças dos processos erosivos.   

Lombardi Neto (1994) recomenda três estratégias para controle da erosão e redução da 

degradação do solo e da água, a fim de obter uma agricultura sustentável, tais como: aumento 

da cobertura vegetal; aumento da infiltração da água no perfil do solo; e controle do 

escoamento superficial.  

A cobertura vegetal favorece o processo de infiltração da água no solo e proporciona 

fornecimento de matéria orgânica, que contribui com a pedogênese, e, ao mesmo tempo, 

protege o solo contra os processos erosivos (TRICART, 1977).   

Quando há redução do impacto da água de chuva ou de irrigação e controle da 

velocidade de escoamento, pela cobertura vegetal, evita-se a desagregação superficial do solo, 

além de aumentar a infiltração da água no perfil, implicando no aumento da disponibilidade 

de água no solo e na diminuição do transporte de sedimentos (menor poluição dos cursos d’ 

água por sedimentos e/ou insumos agrícolas); todos esses fatores influenciam na produção 

agrícola e na quantidade de produção de biomassa.    

Dessa forma, tem-se ainda como reflexo a melhoria da quantidade e da qualidade das 

águas. Atualmente, é notória a preocupação por essa melhoria, o que exige um maior 

conhecimento sobre o papel do solo na captação de água e, conseqüentemente, pela 

conservação do mesmo.  

Na verdade, a degradação dos recursos hídricos está relacionada à degradação dos 

solos, uma vez que os sedimentos advindos dos processos erosivos implicam no assoreamento 

dos cursos d’água e redução da qualidade da água.      

 

 

2.4.2.1 Principais Processos de Degradação do Solo  

 

Um exemplo da estrutura dos processos predominantes de degradação das terras pode 

ser verificado na FIG. 5. Nessa figura, Lal (2001) aponta além de indicadores de solo, 

indicadores de água e planta. 
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FIGURA 5 -   Indicadores de solo, água e planta em relação aos processos predominantes 

de degradação. 

Fonte: Lal (2001, p. 41). 

 

A seguir serão explicitados os principais processos de degradação do solo.   

Processos Erosivos: 

A erosão pode ser natural ou causada por fatores antrópicos, esta última denominada 

de erosão acelerada.  

O solo coberto pela vegetação nativa está menos sujeito aos processos de degradação. 

A cobertura vegetal tem grande importância na suscetibilidade à erosão, uma vez que a 

mesma intercepta as gotas de chuva sobre o solo, diminuindo seu impacto, além de fornecer 

matéria orgânica, que proporciona melhores condições físicas aos solos. 

 Além disso, a topografia do terreno tem relevância nos processos erosivos. Quanto 

mais acentuada for a declividade, maior a ocorrência desses processos, sendo que a 

intensidade dependerá da cobertura vegetal e o uso e manejo do solo.   

 “A erosão é o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo, 

ocasionado pela água e pelo vento” (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1990, p.68). A erosão 

causa redução do potencial produtivo da terra, visto que os nutrientes são erodidos do solo, 

bem como reduz a capacidade de infiltração e a retenção de umidade do solo.  

A erosão causada pela água pode ser pelo impacto da gota de chuva, laminar, sulcos 

ou voçorocas; a laminar tem um efeito menos aparente que as outras formas de erosão, mas 
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também afeta a produtividade e a fertilidade das terras (BERTONI e LOMBARDI NETO, 

1990). Cabe notar que outros autores, como Guerra (1995) e Faria (1996) denominam os 

processos erosivos por salpicamento (destacando a formação de crostas), em lençol (laminar), 

por ravinas e voçorocas.  

Quanto à formação de crostas, Faria (1996) e Weill e Pires Neto (2007) explicam que 

o impacto das gotas de chuvas, sobre o solo, quebram os agregados; assim, as partículas são 

destacadas e soltas, caem sobre a superfície e tamponam os microporos e os macroporos 

(selamento), principalmente em áreas planas, onde o escoamento superficial não é favorecido.  

Para Faria (1996), dependendo do teor de argila, pode ocorrer a cimentação das 

partículas e produzir uma crosta (encrostamento), com o secamento da superfície, reduzindo a 

permeabilidade. A formação de crosta diminui consideravelmente a infiltração de água no 

solo e o escoamento superficial será favorecido, tendo em vista a impermeabilização do topo 

do solo (Weill e Pires Neto, 2007).  

Vale frisar que alguns solos possuem maior suscetibilidade à erosão do que outros, 

mesmo estando sob as mesmas condições de clima, declividade, cobertura vegetal, uso e 

manejo. Isso é decorrente das características do próprio solo, que podem favorecer ou não os 

processos erosivos, ou seja, a erodibilidade.  

Conforme Silva, Schulz e Camargo (2003), as propriedades físicas, químicas e 

biológicas dos solos exercem diferentes influências na resistência do solo à erosão, tendo 

como destaque a granulometria, a estrutura, a permeabilidade, a densidade, a porosidade, a 

infiltração de água, a matéria orgânica e a profundidade. 

As características textura e estrutura podem indicar de forma relevante a 

vulnerabilidade do solo à erosão. A textura do solo, assim como a estrutura influenciam nas 

características físico-hídricas importantes ao solo, como permeabilidade (condutividade 

hidráulica), infiltração da água, refletindo no escoamento superficial. 

Segundo Bernardo, Soares e Mantovani (2006), a velocidade de infiltração depende 

diretamente da textura e estrutura dos solos; em solos arenosos ou argilosos, com partículas 

bem agregadas, devido sua maior porcentagem de poros grandes, a velocidade é maior. A taxa 

de infiltração de água pode ser considerada uma característica sensível para detectar 

alterações induzidas pelas mudanças de uso do solo. Ressalta-se que a permeabilidade está 

diretamente relacionada com a porosidade e determina a capacidade de infiltração da água. 

Em geral, os solos de textura arenosa possuem mais macroporos do que os de textura 

argilosa e, portanto, são mais permeáveis, o que permite uma rápida infiltração, dificultando o 

escoamento superficial. Por outro lado, deve-se levar em consideração que possuem baixa 
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proporção de argila (atua como uma ligação entre as partículas maiores), o que facilita o 

arraste de partículas do solo, especialmente, nos horizontes superficiais.  

Quanto aos solos muito argilosos, estes são propensos à erosão, na medida em que são 

pouco permeáveis e dificultam a infiltração de água. As partículas mais finas dos solos, de 

argila, matéria orgânica, são justamente as mais ativas do ponto de vista físico-químico e as 

mais ricas em nutrientes, mas, por outro lado, ficam mais suscetíveis de serem removidas pelo 

processo erosivo (ANJOS e RAIJ, 2004).  

No caso de solos com alto gradiente textural, os mesmos apresentam horizonte A mais 

arenoso que o horizonte B, subjacente. Desse modo, um horizonte B com alta concentração de 

argila, subjacente a esse horizonte A arenoso, representa uma barreira à infiltração das águas, 

sendo mais suscetível à erosão.   

A estrutura do solo faz com que ele seja um meio poroso; o tipo, tamanho e grau de 

desenvolvimento dos agregados do solo influenciam na maior ou menor permeabilidade à 

água (LESPCH, 2002). Ademais, Soares (2001) considera a estrutura como um dos atributos 

que mais rapidamente sofre a influência da atividade agrícola pela compactação, promovida 

pela diminuição da porosidade, tendo efeitos sobre menor infiltração de água e menor 

capacidade de água disponível, perdas de solos por erosão, aumento do escoamento 

superficial, entre outros.  

Segundo Silva (1999), as estruturas granular (ou microagregada) ou em blocos 

subangulares apresentam grande porcentagem de poros, alta permeabilidade, favorecendo a 

infiltração da água e aumentando a resistência do solo ao arraste de partículas.  

Ainda para Silva (1999), as estruturas em blocos angulares ou prismáticas são mais 

compactas e podem restringir a infiltração de água, principalmente quando há argilas 

expansivas (2:1), enquanto que a estrutura laminar apresenta um forte impedimento à 

infiltração vertical de água. A atividade da fração argila é relevante, porque influi no tipo e 

grau de desenvolvimento da estrutura, bem como na consistência do solo e na retenção de 

água (OLIVEIRA, 2005).  

De modo geral, solos com consistência solta e macia (quando secos), solta e muito 

friável (quando úmidos), não plástica e não pegajosa (quando molhados) possuem menor 

quantidade de partículas ligantes (argila e matéria orgânica), resultando em maior 

suscetibilidade à erosão (SILVA, 1999). Contudo, para esse autor, solos com elevados 

percentuais de argila e com consistência dura a extremamente dura (quando secos), firme a 

extremamente firme (quando úmidos) e muito plástica e muito pegajosa (quando molhados) 
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também podem apresentar maiores riscos de erosão decorrentes da dificuldade de infiltração 

de água.  

A profundidade dos solos também influi na suscetibilidade à erosão. Solos rasos 

permitem rápida saturação dos horizontes superiores, favorecendo a erosão. 

 Compactação: 

Para Machado (2003), a compactação do solo consiste numa diminuição do seu 

volume não saturado, decorrente de uma compressão, que causa a expulsão do ar do solo e o 

rearranjamento das partículas (areia, silte e argila), aumentando a densidade. Camargo e 

Alleoni (1997) salientam que, mesmo com certa restrição, a densidade é a medida quantitativa 

mais direta da compactação.  

A densidade do solo é a relação entre a sua massa total e volume e é inversamente 

proporcional à porosidade e permeabilidade (Machado, 2003). Na realidade, a compactação 

do solo causa um aumento da densidade, como resultado da diminuição da porosidade. Pode-

se dizer ainda que a compactação do solo implica na diminuição da capacidade de infiltração 

e da condutividade hidráulica, tornando o solo mais erodível. Além disso, diminui a 

disponibilidade de água e nutrientes para as plantas e aumenta a resistência da penetração das 

raízes.  

De acordo com Faria (1996), a selagem da superfície e o encrostamento influenciam 

na diminuição da porosidade e aumento da densidade do solo; a selagem é definida com uma 

degradação estrutural de uma fina camada da superfície, durante uma chuva ou por irrigação, 

enquanto que o encrostamento diz respeito ao endurecimento da superfície selada subseqüente 

à fase de ressecamento.   

Complementando essa questão Coutinho (2000) lembra que, em áreas irrigadas, a 

compactação do solo é um processo que ocorre devido, sobretudo, ao uso de maquinaria 

agrícola sob condições de umidade do solo inadequada. Como explicam Favaretto, Cogo e 

Bertol (2006), a água do solo regula a compactação, visto que ela forma uma película ao redor 

das partículas do solo, favorecendo o deslocamento e o rearranjamento destas nos espaços 

vazios do solo, que é mais agravante sob as condições de umidade inadequada.  

Perda de Matéria Orgânica: 

A matéria orgânica permite maior agregação e coesão entre partículas, tornando o solo 

mais estável em presença de água, mais poroso e com maior poder de retenção de água. A 

matéria orgânica tem participação na formação dos agregados (agente cimentante), 

melhorando suas características físicas, como porosidade, permeabilidade e retenção de água, 

dificultando a degradação dos solos.  
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A diminuição da matéria orgânica influencia negativamente na capacidade produtiva 

dos vegetais, afetando a estrutura física dos solos e a intensificação da perda de nutrientes e 

dos processos erosivos.   

Perda de Fertilidade e Acidificação: 

A agricultura intensiva, sem adubação adequada, pode levar à diminuição de 

nutrientes no solo (GUERRA, 1995).   

O empobrecimento químico e lixiviação podem ser provocados pelo esgotamento 

causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água infiltrada no solo 

(LEPSCH, 2002). Nesse sentido, a perda de fertilidade do solo é influenciada pelo elevado 

potencial de lixiviação de bases e nutrientes do solo, que pode ser intensificado pela perda de 

matéria orgânica, pelos processos erosivos e pelo manejo inadequado do solo e água. 

A acidez do solo (pode ocorrer naturalmente ou por ação antrópica) é um dos 

problemas de degradação química dos solos. O pH é um índice que caracteriza o grau de 

acidez ou alcalinidade de uma solução ou dispersão; no solo, a faixa de pH considerada 

normal é entre 5 a 7, quando isso não ocorre, pode-se ter implicações em desequilíbrios de 

nutrição ou elevação da concentração de íons tóxicos (SILVA et al., 2005).  

A saturação por bases tem relação com o pH. Assim, quando há perdas de bases do 

solo (lixiviação) ocorre a acidificação, onde os cátions bases (cálcio, magnésio, potássio e 

sódio) da capacidade troca catiônica são substituídos por alumínio trocável ou hidrogênio, os 

quais podem ser prejudiciais se presente em grandes proporções (LESPSCH, 2000; ANJOS e 

RAIJ, 2004). 

 Guerra (1995) comenta que a acidificação também pode ser provocada pelo o uso 

constante de fertilizantes.  

 Salinização e Sodificação: 

Schofield, Thomaz e Kirkby (2001) assinalam que os processos de acumulação de sais 

nos solos (salinização ou sodificação) podem ser primário, causado por fatores naturais 

(dependem da geologia, topografia, clima), ou secundário, causado por ação antrópica (prática 

da irrigação, desmatamento). Esses autores enfocam que o excesso de sais é um dos maiores 

problemas de degradação das terras, com alterações nas propriedades físicas e químicas dos 

solos, interferindo na fertilidade e crescimentos da maioria das plantas.   

Algumas propriedades do solo, como textura, porosidade, permeabilidade, velocidade 

de infiltração, tipo de argila e profundidade, influenciam bastante no processos de salinização 

e sodificação.  
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No caso da salinização causada pela irrigação, os processos estão muito ligados à 

elevada taxa de evapotranspiração, o que é inerente ao clima semi-árido, agravados por um 

manejo inadequado do solo e água, sobretudo se a água for de má qualidade.  

Os solos salinos encontram-se, geralmente, em regiões de clima árido, semi-árido ou 

em zonas costeiras.  

A salinização inibe a absorção de água pelos vegetais, como também pode provocar o 

acúmulo de quantidades tóxicas de alguns íons. A salinidade excessiva aumenta a 

concentração da solução do solo, com conseqüente redução ou reversão do fluxo de água para 

a planta, tornando impossível a absorção de água suficiente, mesmo que o solo esteja úmido; 

nesse caso, a planta morre ou há diminuição da produtividade (CARTER, 1993).  

A determinação da condutividade elétrica é uma maneira indireta de inferir a 

quantidade de sais presentes em uma solução; quanto maior a condutividade, maior a 

concentração de sais. 

De acordo com Oliveira (2005), os sais solúveis que efetivamente contribuem para a 

salinidade são constituídos pelos cátions cálcio, magnésio e sódio e pelos ânions cloreto, 

sulfato e bicarbonato e, às vezes, carbonato.  

Com relação ao sódio trocável, quanto maior sua quantidade, maiores os riscos de 

aumentar o pH, além de modificar a estrutura do solo, tornando-o menos permeável 

(apresentando gretas quando seco). Ademais, o sódio interfere no crescimento das plantas, 

visto que inibe a absorção de cálcio e magnésio. Segundo Silva et al. (2005), a saturação por 

sódio possui capacidade desestruturante, agindo como um desfloculador das unidades 

pedológicas do solo.  

Conforme Qadir e Schubert (2002), a acumulação excessiva de sódio causa numerosos 

fenômenos adversos, como restrição de nutrientes para as plantas, mudanças no pH, 

desestabilização da estrutura, deterioração das propriedades físico-hídricas, formação de 

crostas, intensificação do escoamento superficial e dos processos erosivos.  

Diante disso, a sodificação influencia na deterioração da qualidade do solo, 

favorecendo os processos de erosão. Além disso, pode provocar necrose e queimaduras nas 

plantas.  

Assim como os salinos, esses solos são predominantes de regiões áridas e semi-áridas. 

Oliveira (2005) complementa que, em geral, os solos sódicos estão situados em relevo pouco 

declivoso; entretanto, mesmo nessa situação, a erodibilidade pode ser considerável, devido à 

baixa permeabilidade destes solos.  
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Aplicação de Pesquisas com Enfoque na Qualidade do Solo: 

Muitas pesquisas têm sido direcionadas para avaliar a qualidade do solo, usando 

indicadores, e identificar os principais processos degradativos, a partir da análise estatística. 

Para tanto, são avaliados os efeitos dos cultivos nas alterações das características físicas, 

químicas e biológicas dos solos, comparando-se áreas com usos e/ou manejos distintos ou, 

então, com áreas de cobertura vegetal nativa.   

A maioria dos trabalhos tem utilizado parâmetros físicos e morfológicos, posto que 

estes refletem, de maneira mais acentuada, nas características físico-hídricas do solos 

(permeabilidade, velocidade de infiltração, retenção de água), bem como nos processos 

erosivos.  

Todavia, nas áreas com manejo de irrigação, as alterações nas propriedades químicas 

(como condutividade elétrica, saturação por sódio) são bastante importantes.  

Barber (1995) examinou o processo de degradação dos solos, causado pela 

mecanização, em áreas com culturas anuais, em Santa Cruz, leste da Bolívia. Foi constatada a 

compactação dos solos, provocando reduções na infiltração da água da chuva, na porosidade, 

na permeabilidade e no armazenamento de água, assim como a perda da matéria orgânica.  

Lal (1997) avaliou a degradação dos solos mediante o comprimento de rampa e em 

dois diferentes tipos de sistemas, convencional e plantio direto, durante três anos 

consecutivos, no oeste da Nigéria (África). A qualidade das propriedades físicas do solo foi 

melhor no sistema de plantio direto. O cultivo convencional causou rápido aumento da 

densidade do solo e resistência à penetração, com redução da capacidade de água disponível e 

da velocidade de infiltração, a qual foi mais agravante no comprimento de rampa mais longo. 

Contudo, a água disponível também diminui no sistema conservacionista.   

No trabalho de Medeiros, Lucarelli e Daniel (2003) foram comparadas diferentes 

práticas de manejo utilizadas no feijão irrigado, aplicando-se a estatística pelo teste de 

diferenças mínimas significativas a 5%. Constatou-se perdas de matéria orgânica, de 

nutrientes e de solo devido aos processos erosivos, como também menor permeabilidade, 

capacidade de infiltração de água e retenção de água nos sistemas convencionais, quando 

comparados aos conservacionistas. Em contrapartida, o sistema de plantio direto apresentou 

menor porosidade e maior densidade; esses autores explicam que a compactação nas camadas 

superficiais dos solos tem sido associada à maquinaria agrícola e ao não revolvimento do solo. 

 Silva, Silva e Ferreira (2005) avaliaram as alterações de alguns atributos indicadores 

da qualidade física de um Latossolo Vermelho-Amarelo, sob diferentes sistemas de manejo, 

em relação ao cerrado nativo (bacia Alto Rio Grande, MG). Nesse trabalho, utilizou-se a 
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análise de variância pelo teste de Scott e Knott ao nível de 5% de probabilidade.  A densidade 

do solo aumentou e o volume total de poros foi reduzido tanto no sistema convencional como 

plantio direto, comparando com o cerrado. Entretanto, os autores destacam que o menor 

revolvimento do solo e acúmulo de matéria orgânica no plantio direto foi mais benéfica na 

manutenção da qualidade do solo do que o sistema convencional.    

O objetivo do trabalho de Angelotti Netto, Fernandes e Centurion (2007) foi obter e 

comparar propriedades físicas dos solos como indicadores de qualidade de um Latossolo 

Vermelho (submetido ao cultivo intensivo e pousio), na área experimental da UNESP, em 

Jaboticabal (SP). Para tanto, utilizou-se a análise de variância pelo teste F ao nível de 1% e 

5% e as médias foram distinguidas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No solo 

cultivado ocorreu um arraste de argila da camada superficial para as mais profundas, porém 

houve um maior volume de poros pelo constante revolvimento nas camadas superficiais. No 

pousio, a densidade aumentou na camada arável e o índice de degradação foi mais elevado. 

Além disso, a densidade foi responsável pela maior retenção de água, independente do 

sistema. De modo geral, conclui-se que o sistema de manejo intensivo adotado não propiciou 

a degradação do solo, apresentando melhores condições físicas do que o pousio.    

A degradação dos solos nas Ilhas Canárias (Espanha), de clima árido, foi analisada por 

Rodríguez Rodríguez et al. (1993). Com um ecossistema frágil, o uso da terra para a 

agricultura intensiva vem provocando problemas de desertificação e progressiva diminuição 

da produtividade do solo, decorrentes, principalmente, do uso de água para irrigação de má 

qualidade e do uso indiscriminado de fertilizantes. Os principais fatores dessa degradação são 

a aceleração da erosão (os solos possuem alta erodibilidade) e o processo de salinização.   

Por outro lado, no trabalho de Dantas, Santos e Heck (1998) foram comparadas as 

alterações nas características de solos Podzólicos Amarelos (Argissolos), na microrregião de 

Petrolina (PE), entre uma área irrigada e uma não irrigada. Constatou-se que, embora haja 

processos de salinização e sodificação nos solos da área irrigada, a condutividade elétrica e a 

saturação por sódio foram maiores na área sem irrigação. Isso deve-se ao relevo, onde há 

ocorrência de um declive suave em direção à área não irrigada; a água que percola nos solos, 

ao atingir a camada impermeável, é direcionada para as partes mais baixas da área não 

irrigada.   

Coutinho (2000) estudou as alterações nas características dos solos submetidos à 

agricultura irrigada intensiva, na microrregião de Irecê (BA), comparando-as com uma área 

sem prática agrícola (referência). Na avaliação estatística foi usado o teste F da análise de 

variância a 5% de probabilidade e, quando significativas, aplicou-se o procedimento Student-
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Newman-Keuls a 5 % de probabilidade. As propriedades mais afetadas deram-se na área 

irrigada, como destruição da estrutura, diminuição da porosidade, da densidade, da 

permeabilidade e da taxa de infiltração, além do aumento de pH e diminuição da matéria 

orgânica. Também houve aumento da condutividade elétrica e da saturação por sódio, mas 

somente em determinados períodos do ano (nos meses mais secos). 

Por sua vez, Mrabet et al. (2001) compararam as mudanças na qualidade química dos 

solos entre o cultivo convencional e o plantio direto, após onze anos, numa área do semi-árido 

de Marrocos (África). Ao contrário do convencional, o plantio direto inibe a perda de matéria 

orgânica, conservando o nitrogênio, fósforo e potássio; no entanto, houve um aumento da 

acidificação na superfície do solo, em decorrência do uso dos fertilizantes.     
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

As informações obtidas sobre a área de estudo foram compiladas baseando-se em 

CODEVASF (1979), CODEVASF (1980a), CODEVASF (1987), CODEVASF (1993), 

CODEVASF (2009), CODEVASF e MMA (1995), CODEVASF e MMA (1997), Leal e Silva 

(2004) e Sobrinho (2007).  

 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO   

 

O Perímetro Irrigado de Mirorós localiza-se no semi-árido baiano, mais precisamente 

na microrregião de Irecê (FIG. 6), inserindo-se no município de Ibipeba, entre 11°19’ a 11°31’ 

de latitude sul e 42°12’ a 42°21’ de longitude oeste.  

Esse perímetro dista 560 km do município de Salvador e das cidades de Irecê e 

Ibipeba, 90 km e 56 km respectivamente.  

  

 

3.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS REGIONAIS 

 

 A microrregião de Irecê situa-se no centro-norte do estado da Bahia e faz parte da 

bacia hidrográfica do Médio São Francisco, tendo como cursos principais os rios Verde 

(oeste) e Vereda/Jacaré (leste).    

Nessa microrregião atuaram ciclos de desnudação do Terciário ao Recente. Dos 

processos relacionados a esses ciclos estão condicionados, primordialmente, ao arcabouço 

litoestrutural e, subordinamente, às condições climáticas e cobertura vegetal, o que resultou 

em duas grandes unidades geomorfológicas, ou seja, a zona de relevo montanhoso e a zona de 

relevo plano.  

 

 

 

 

 



 45

 

               

              FIGURA 6 - Localização da área de estudo. 
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 A zona de relevo montanhoso abrange a parte leste, oeste e sul da região, implantando-

se sobre as litologias do Grupo Chapada Diamantina, representada por materiais 

metamórficos, como quartzitos (Formação Morro do Chapéu) e metassiltitos (Formação 

Caboclo) do Mesoproterozóico. Essa zona é bastante dissecada por vales profundos e 

composta por muitas serras com altitudes variando de 800 m a 1.200 m. O padrão de 

drenagem é dendrítico denso.  

A zona de relevo plano, designada como Bacia de Irecê, é contornada pela zona de 

relevo montanhoso e se espraia em direção ao norte, estando modelada, predominantemente, 

sobre rochas carbonáticas da Formação Salitre (calcário do Grupo Una) do Neoproterozóico. 

É representada por uma superfície praticamente plana, com cotas entre 400 m e 800 m, 

exibindo solo residual pouco espesso e vales de perfis suavizados. A rede de drenagem 

caracteriza-se por um padrão dendrítico pouco denso, por vezes retangular, exibindo lagoas e 

rios sem conexão com a rede de drenagem e formando dolinas e cavernas; o que reflete um 

relevo cárstico.  

A microrregião de Irecê possui uma extensão de 17.379,725 km² e é composta por 

dezenove municípios: Barra do Mendes; Barro Alto; Cafarnaum; Canarana; Central; Gentio 

do Ouro; Ibipeba; Ibititá; Iraquara; Irecê; João Dourado; Jussara; Lapão; Mulungu do Morro; 

Presidente Dutra; São Gabriel; Souto Soares; e Uibaí. Sua população foi estimada em 391.940 

habitantes pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - 

IBGE/2009 (www.ibge.gov/cidadesat). Todas os municípios são servidos por agências de 

Correios e Telégrafos, central de telefônica, luz hidráulica e agências bancárias.  

Dentre essas cidades, Irecê é a mais desenvolvida e populosa, sendo reconhecida pelo 

potencial agrícola e agropecuário. Foi o primeiro pólo produtor de feijão da região nordeste 

do país. Essa cidade consta com o Centro de Abastecimento de Irecê (CENABI), considerado 

um dos mais importantes do interior do Estado da Bahia.  

O auge da produção de feijão se deu entre as décadas de 1960 e 1980, atraindo um 

grande número de pessoas que buscavam uma qualidade de vida melhor. Na década de 1970, 

passou a ser conhecida como pólo da produção de feijão no nordeste.  Todavia, em meados do 

anos de 1980 e início dos anos de 1990, a produção agrícola passa por uma crise que se 

estende até os dias atuais.  

 A agricultura de sequeiro vem passando por estagnação econômica em decorrência da 

repetição de longos períodos de seca. Os únicos setores que possuem um desenvolvimento 

econômico contínuo são aqueles referentes à agricultura irrigada ou, então, à pecuária leiteira 

e de corte. Contudo, atualmente, vem crescendo a criação de ovinos e caprinos, visando, neste 
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tipo de alternativa produtiva, uma dinâmica para a economia local e estratégia para o 

enfretamento dos problemas socioeconômicos e de desenvolvimento da microrregião.  

 No que tange à exploração mineral, a mesma está voltada, em especial, à exploração 

de depósitos de fosfato e de pequenos garimpos de cristal de rocha (quartzo) e ouro, estes dois 

últimos em Gentio de Ouro. Ainda há pequenas mineradoras de extração de dolomito e de 

calcário, destinados à fabricação de corretivos de solos e britas.  

 As condições de vida das populações municipais são precárias no que diz respeito ao 

saneamento básico nas sedes municipais. No tocante à escassez de água, os órgãos públicos 

tem tentado amenizar essa condição, com perfurações de poços subterrâneos e construções de 

barragens, como a de Mirorós.    

 Em geral, são notórios os problemas educacionais e de saúde nos municípios da 

microrregião. As instalações hospitalares melhor aparelhadas encontram-se na cidade de 

Irecê.   

Município de Ibipeba e Povoado de Mirorós: 

 O município de Ibipeba está distante de 515 km da capital Salvador. Possui uma 

extensão territorial de 1.417 km² e uma população estimada em 17.666 habitantes, segundo 

IBGE/2009 (www.ibge.gov/cidadesat).  

 Na contagem populacional de 2007 pelo IBGE/2009 (www.ibge.gov), o número de 

habitantes foi de 16.725, sendo 9.897 residentes na área urbana e 6.828 na zona rural.  

 A economia de Ibipeba é baseada, especialmente, no setor primário, tendo como 

destaque a agricultura de sequeiro, com culturas de feijão, milho e mamona, e a agricultura 

irrigada do Perímetro de Mirorós, sobressaindo o cultivo de banana.   

O principal povoado desse perímetro é o de Mirorós, com cerca de 4.500 habitantes. 

Nesse local encontram-se as instalações do Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado de 

Mirorós (DIPIM-CODEVASF), que coordena as atividades agrícolas.  

Existe apenas um posto de saúde (com médico de plantão entre às terças-feiras e 

sextas-feiras) e uma escola municipal do ensino fundamental. Com isso, os estudantes do 

ensino médio têm que se deslocar para a cidade de Ibipeba.  Não há agência bancária.  
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3.3 ESTUDOS ANTECEDENTES E INFORMAÇÕES GERAIS DO PERÍMETRO 

IRRIGADO DE MIRORÓS 

 

 Os estudos sobre a Área de Mirorós iniciaram-se no ano de 1963, quando o Consórcio 

LASA-HIDROBRASILEIRA desenvolveu, para a antiga Comissão do Vale do São Francisco 

(C.V.S.F.), pesquisas sobre as possibilidades de aproveitamento hidroagrícola das bacias dos 

rios Verde e Jacaré no semi-árido baiano. 

 Os referidos estudos recomendaram o aproveitamento de uma superfície de 

aproximadamente 200.000 ha, distribuídos em diversas áreas, sendo uma delas, a denominada 

Zona de Mirorós, indicada como prioritária, e que abrangeria uma área de aproximadamente 

9.300 ha. A avaliação do potencial hidropedológico regional teve por objetivo, entre outros, a 

possibilidade de identificar áreas para o reassentamento das populações deslocadas das 

regiões ribeirinhas do rio São Francisco, em virtude da elevação das águas do lago de 

inundação da Barragem de Sobradinho. 

Em 1966, a LASA realizou o Plano Geral de Aproveitamento do Potencial Hídrico da 

Bacia do rio Verde (Zona de Mirorós), que contemplou estudos mais detalhados, incluindo 

também o anteprojeto da Barragem Manoel Novais, mais conhecida como Barragem de 

Mirorós, e das obras de irrigação. 

 Todavia, o Projeto Básico da Barragem de Mirorós foi elaborado, posteriormente, pela 

MILDER KAYSER, apoiado em estudo hidrológico desenvolvido pela GEOTÉCNICA S.A., 

sendo a obra de barramento implantada no ano de 1982, de propriedade da CODEVASF. Essa 

barragem formou um lago de, aproximadamente, 780 ha.  

Nesse mesmo ano, a LEME Engenharia desenvolveu o Projeto Executivo para o 

Sistema de Irrigação e Drenagem de Mirorós, envolvendo uma superfície bruta de 4.321,20 

ha, da qual resultou uma área líquida irrigada de 3.386,90 ha. O sistema concebido 

preconizava o uso da irrigação parcelar pelo método de irrigação por gravidade (irrigação de 

superfície), com eficiência de aplicação de água variando entre 50% e 60%.  

 Em 1987, a fim de se obter um melhor aproveitamento dos recursos hídricos da região, 

cuja única fonte disponível para o suprimento era a Barragem de Mirorós, bem como 

atendendo às novas diretrizes da política de irrigação, a CODEVASF contratou o Consórcio 

TECNOSOLO/EPTISA para reformular o projeto existente e refazer o estudo hidrológico 

dessa barragem. O projeto, resultante dessa reformulação, alterou o método de irrigação por 

gravidade para o sistema de aspersão convencional e pivô central, obtendo-se, assim, maiores 

eficiências na aplicação de água, como também ampliação da área irrigável. A superfície útil 
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irrigada do perímetro passou para 4.201,54 ha, distribuída em 416 lotes de colonização com 

aspersão convencional (2.156,54 ha), 60 lotes de empresários com aspersão convencional 

(1.456,00 ha) e 6 pivôs centrais (400 ha) de uma fazenda particular a ser incorporada ao 

projeto (do empresário Luciano Leite). 

No entanto, buscando atender outras demandas hídricas através da vazão regularizada 

do reservatório de Mirorós, como o abastecimento humano de cidades da microrregião de 

Irecê, as reais possibilidades da Barragem de Mirorós foram novamente estudadas, surgindo a 

necessidade de nova adaptação do projeto executivo, que foi elaborada pela MAGNA 

Engenharia Ltda. para CODEVASF, em 1994.  

 Novos estudos demonstraram que a Barragem de Mirorós tinha condições de garantir 

uma vazão média anual de 2,25 m3/s, com freqüência de 90%. Essa vazão seria suficiente para 

atender a demanda do Perímetro Irrigado de Mirorós, mais um excedente de 1,00 m3/s para 

outros usos. Sendo assim, a CODEVASF estabeleceu uma demanda de 1,30 m3/s para a área 

irrigada de Mirorós, de 0,70 m3/s para a Adutora do Feijão (EMPRESA BAIANA DE ÁGUA 

E SANEAMENTO-EMBASA), ou seja, para abastecimento humano de dez cidades da 

microrregião de Irecê e de 0,25 m3/s para o leito do rio Verde (perenização).               

Como conseqüência, nesse novo projeto, ocorreu a redução da disponibilidade de água 

para irrigação no Perímetro de Mirorós face à limitação hídrica da barragem. Um setor da área 

destinado à irrigação foi transformado em setor de sequeiro, à margem esquerda do riacho 

Vereda de Campos Belos. 

Nesse ínterim, a área bruta do Perímetro Irrigado de Mirorós se restringiu a 4.056,27 

ha; o setor de sequeiro ficou com uma área de 1.064,57 ha e os setores irrigados (dividido em 

cinco setores) com uma área de 2.991,70 ha.  

Além da criação do setor de sequeiro, outra modificação, efetuada nesse projeto, foi a 

alteração na forma de parcelamento da área agrícola. Todas as concepções e os 

dimensionamentos dos lotes precisaram ser refeitos para se estabelecer uma proporção entre 

as áreas de colonização e as empresariais, ainda mais aliadas às novas diretrizes da 

CODEVASF referente à inclusão de lotes de técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos.   

Uma dessas mudanças foi a incorporação da propriedade do empresário Luciano Leite, 

que deveria ser inserida ao projeto como área particular. Essa propriedade foi dividida em 

lotes para colonos e/ou empresários por determinação da CODEVASF. 

Os lotes do setor de sequeiro foram destinados apenas para pequenos produtores (lotes 

familiares), representados pela população local. Nos setores irrigados, além dos lotes de 

pequenos produtores e empresariais, foram incluídos lotes para técnicos agrícolas e 
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engenheiros agrônomos (distribuídos estrategicamente nas áreas de pequenos produtores) com 

a intenção de difundir melhorias técnicas de cultivo pelo processo imitativo.  

Os pequenos produtores das áreas irrigadas são representados pela população local, 

mas também pelas cidades da microrregião de Irecê. Os técnicos agrícolas, engenheiros 

agrônomos e empresários são, na sua maioria, da microrregião de Irecê; porém, esses 

empresários também são advindos da capital Salvador.     

Quanto à distribuição dos lotes setoriais do Perímetro Irrigado de Mirorós, o setor de 

sequeiro ficou com um número de 40 lotes e os cinco setores irrigados com 246 lotes (FIG. 

7).  

Com exceção dos lotes empresariais, todos os lotes possuem equipamentos parcelares, 

recebendo água pressurizada; o método de irrigação proposto foi o de aspersão convencional. 

Os lotes empresariais precisaram ficar dispostos ao longo do canal principal de irrigação CP-1 

(ver em FIG. 7), uma vez que a escolha do método de irrigação (desde que aprovado pela 

administração) e a responsabilidade pela instalação dos equipamentos couberam aos 

empresários.  

O Perímetro Irrigado de Mirorós foi efetivamente implantado em 1997. 

Vale frisar que, anteriormente à implantação do perímetro irrigado, a cobertura vegetal 

e o uso da terra predominante era de caatinga hipoxerófila e pastagem natural, como também 

de culturas de sequeiro (mamona, milho, feijão). Desse modo, a implantação do Perímetro de 

Mirorós provocou um intenso desmatamento na vegetação original, sobretudo a partir de 

1996.  

A área de estudo possui um total de 6.772 ha, sendo 1.893 ha concernente às áreas de 

várzea do rio Verde e do riacho Vereda de Campos Belos.  

Nos setores irrigados, a cultura predominante é a banana, correspondendo a 

praticamente 90% de toda a produção; existem três tipos de banana, a caturra, a pacovan e a 

mais comum é a prata. Em seguida, estão os cultivos de pinha, mamão, goiaba e manga. 

Contudo, há outras culturas que, geralmente, são consorciadas, como feijão, abóbora, 

melancia, cebola, por exemplo.  

A banana é o produto que apresenta maior retorno lucrativo para os produtores e vem 

conquistando mercados dentro do Estado da Bahia, com reconhecimento de sua qualidade. No 

perímetro, a produtividade média da banana fica em torno de 30 toneladas ha/ano; entretanto, 

pode chegar a 25 toneladas ha/ano nos lotes dos pequenos produtores com menores 

investimentos, mas até 60 toneladas ha/ano nos lotes empresariais. 
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FIGURA 7 - Lotes Setoriais do Perímetro Irrigado de Mirorós.   
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A comercialização da banana atende, especialmente, os mercados da microrregião de 

Irecê e da capital Salvador. O custo médio anual da produção de banana é de R$ 8.000 (oito 

mil reais) por ha, contabilizando gastos com mão-de-obra, água de irrigação e adubações.  

Não obstante, para a comercialização de frutas, a maioria dos produtores dependem 

dos atravessadores, os quais decidem o preço da mercadoria; porém, há uma expectativa de 

organização e mobilização desses produtores com relação a essa questão. No ano de 2009, os 

preços das bananas prata e pacovan, de primeira, chegaram a R$ 0,60 (sessenta centavos) o 

quilo, e R$ 3,50 (três reais e cinqüenta centavos) o cento da caturra; preços considerados bons 

pelos produtores.   

Vale salientar que os atravessadores justificam o péssimo acesso ao Perímetro de 

Mirorós para reduzirem os preços das mercadorias. A partir do município de Ibipeba, não há 

estrada asfaltada e o acesso torna-se ainda mais difícil nos períodos de chuva. Já os 

empresários, possuem seus próprios meios para o transporte e comercialização das frutas. 

Na atualidade, o sistema de irrigação principal é o de microaspersão (FIG. 8), posto 

que o sistema de aspersão convencional está sendo banido, devido ao maior desperdício de 

água e elevado custo da irrigação. O sistema de gotejamento também vem diminuindo, sendo 

utilizado em poucos lotes.  

 

 

   FIGURA 8 - Cultura de banana irrigada por 

microaspersão. jul.2006. 

 

A irrigação acontece, todos os dias, das 22 h às 12 h. Nesse caso, são quatorze horas 

diárias de aplicação de água para irrigação e, parte desta aplicação, é efetuada no período 
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noturno, buscando diminuir as perdas por evapotranspiração. Nos meses menos quentes, entre 

abril e setembro, a irrigação passa a ser de nove a dez horas diárias. 

Conforme Albuquerque (2000), a recomendação é que em solos com boa capacidade 

de armazenamento de água, como é o caso da maioria dos solos de Mirorós, a duração pode 

variar de dez a dezoito horas diárias.  

Na área de sequeiro as culturas se destacam pelo milho e mamona (FIG. 9) cultivados 

nos períodos de chuva, associados ou não com pastagem (comumente, eqüinos). Essas 

culturas atendem basicamente o mercado dos povoados e das cidades mais próximas, como 

Ibipeba e Irecê.   

 

 

 FIGURA 9 - Cultivo de mamona na área de sequeiro. nov.   

2008. 

  

Cabe mencionar ainda que, em 2010, o Perímetro Irrigado de Mirorós passa por um 

racionamento de água para a prática da agricultura irrigada. Desde 2007, o volume de água da 

barragem vem decaindo, o que resultou em níveis críticos no final de 2008. Esta situação está 

causando a interrupção de novos plantios e diminuição dos cuidados às plantas existentes, 

além de indefinições quanto ao futuro da agricultura irrigada do perímetro.   

No levantamento feito pela Assistência Técnica do Perímetro de Mirorós (em 2009) 

sobre os lotes abandonados ou desocupados (total de 304 ha), constatou-se que muitos 

produtores estão aguardando a regularização do volume de água do reservatório. 

Deve-se lembrar que a preferência pelo uso da água é dada ao abastecimento humano 

e, com isso, o manejo da irrigação fica comprometido. Há um crescimento da demanda de 
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água tanto pela irrigação como pelo abastecimento de cidades da microrregião de Irecê. 

Atualmente, a Adutora do Feijão abastece quatorze cidades da região.  

Além disso, os desmatamentos da vegetação nativa, a destruição das matas ciliares e o 

uso inadequado da terra, contribuem para essa diminuição da vazão da barragem.  

  

 

3.4 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

3.4.1 Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 

 

O Perímetro Irrigado de Mirorós está representado pelas litologias: 

• Mesoproterozóico: materiais metamórficos, como quartzitos (Formação Morro do Chapéu) e 

metassiltitos (Formação Caboclo), enquadrados no Grupo Chapada Diamantina;  

• Neoproterozóico: calcário do Grupo Una, Formação Salitre; 

• Terciário-Quaternário: calcário Caatinga e; 

• Quaternário: depósitos coluviais e aluviais. 

 O Grupo Chapada Diamantina, pertencente ao Supergrupo Espinhaço, contorna as 

unidades carbonáticas que compõem a Bacia de Irecê, destacando-se por um relevo 

acidentado a montanhoso, com afloramentos e pedregosidade abundante, além de vales 

profundos e com padrão de drenagem dendrítico denso.  

Quanto ao Grupo Una, pertence ao Supergrupo São Francisco, encontra-se contornado 

pelo Grupo Chapada Diamantina, onde o relevo é, predominantemente, plano e suave 

ondulado, com drenagem dendrítica pouco densa. 

 A Formação Salitre é constituída por espessa seqüência carbonática (estimada em 

250m), com pequenas intercalações de rochas terrígenas; é composta por calcários de cor 

cinza. A Formação Caatinga engloba litologias resultantes da dissolução parcial ou total de 

calcários pertencentes à Formação Salitre, com espessura máxima conhecida em 80m; é 

composta por calcários de cor branca a creme.      

Ressalta-se que a maior parte da área de estudo é caracterizada pelo relevo cárstico. 

O Grupo Chapada Diamantina aparece na área da barragem de Mirorós (FIG. 10), a 

qual se encontra entre as Serras de Mirorós e do Salitre (FIG. 11).  

Após a barragem, mas antes de adentrar na zona calcária, o rio Verde ainda atravessa 

um trecho, de aproximadamente 3 km, de forte declive, com rochas de quartzitos e 
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metassiltitos. Nessa parte, o leito fluvial maior do rio Verde fica restrito a uma pequena faixa 

no assoalho do vale.  

 

 

               FIGURA 10 - Barragem de Mirorós. jul. 2006. 

 

        

FIGURA 11 - Serra de Mirorós (esquerda) e Serra do 

Salitre (direita). Ao fundo, zona calcária de 

Mirorós e Serra das Laranjeiras. jul. 2006. 

 

A Serra das Laranjeiras (FIG. 12), que contorna o setor de sequeiro pelo lado direito, 

também é representada pelos quartzitos e metassiltitos do Grupo Chapada Diamantina.  
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FIGURA 12 - Serra das Laranjeiras (ao fundo) na área de 

sequeiro de Mirorós. nov. 2008. 

 

À jusante da Barragem de Mirorós, adentrando no relevo cárstico, apresenta-se por 

uma zona de pediplanação, com altitudes entre 465 m e 530 m. 

Essa zona de pediplanação ocupa uma área sinclinal, correspondendo à área de 

deposição do calcário da Formação Salitre e da Formação Caatinga, circundada pelos 

anticlinais, que são formados pelas serras quartzíticas (com metassiltitos associados), como a 

Serra de Mirorós, a Serra do Salitre e a Serra das Laranjeiras. Essas serras são prevalecentes 

das escarpas ocidentais da Chapada Diamantina. 

Nesse pediplano, distinguem-se duas zonas: a de aplainamento, superfície de abrasão, 

que corta a estrutura geológica subjacente; e a de acumulação coluvial. Sendo assim, no 

pediplano, sobre um substrato calcário, ocorre uma ampla cobertura de material inconsolidado 

de natureza coluvionar, de textura variada e espessuras mais comuns em torno de 2 m.  

 O relevo apresenta-se muito regular, sobretudo plano (FIG. 13). Isso se deve ao 

calcário Caatinga (deposição), que sobrepõe discordantemente o calcário Salitre. Nas áreas 

onde o calcário Salitre aflora, o relevo torna-se suave ondulado.  

Sendo assim, na maior parte da área de estudo, o relevo é plano e suave ondulado, 

apresentando declividades até 8%.  

Já os terrenos mais elevados e mais íngremes do perímetro, são correspondentes aos 

relevos residuais em meio ao pediplano, geralmente constituídos por calcários.  
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 FIGURA 13 - Relevo plano do Perímetro Irrigado de 

Mirorós na área irrigada (zona calcária). Ao 

fundo, Serra de Mirorós. jul. 2006. 

 

Os aluviões fluviais do rio Verde e do riacho Vereda de Campos Belos caracterizam-

se pelos depósitos colúvio-aluvionares; são sedimentos recentes, inconsolidados, de textura 

arenosa até argilosa, provenientes das coberturas mais antigas. Destaca-se que na zona baixa 

de deposição do rio Verde é representada por uma faixa de aluvião de 500m a 1000m de 

largura.  

 

 

3.4.2 Hidrografia Superficial 

 

A hidrografia superficial da área de estudo é composta pelo rio Verde e o seu afluente, 

o riacho Vereda de Campos Belos (FIG. 14). O rio Verde delimita longitudinalmente o 

Perímetro Irrigado de Mirorós pelo seu limite oeste.  
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FIGURA 14 - Rede hidrográfica do Perímetro Irrigado de Mirorós. 
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O rio Verde é afluente do rio São Francisco pela margem direita, nasce na Serra da 

Mangabeira (próximo ao município de Brotas de Macaúbas - BA, em altitudes superiores a 

1.400 m) e desemboca no reservatório de Sobradinho (rio São Francisco), após percorrer 

cerca de 295 km.  

A sub-bacia hidrográfica desse rio drena uma área de aproximadamente 10.935 km2, 

sendo 1.771 km2 correspondente à seção da Barragem de Mirorós, compreendida entre as 

coordenadas 42°10’ e 42°34’ de longitude oeste e 11°25’ e 12°60’ de latitude sul. Tem como 

bacias hidrográficas vizinhas a do rio Jacaré, pela direita, e a do rio São Francisco, pela 

esquerda. 

Com desnível da ordem de 670 m, o rio possui uma declividade média de 8%; esta 

decorre do trecho superior, quando a sub-bacia apresenta uma topografia movimentada em 

uma região de quartzitos e metassiltitos. A jusante da Barragem de Mirorós, inclusive onde se 

encontra a área de estudo, o rio atravessa uma zona calcária (de relevo plano e suave 

ondulado), a qual se estende até a foz.  

No Perímetro de Mirorós, o rio Verde atravessa os setores irrigados.  

Inserida no semi-árido nordestino, a sub-bacia hidrográfica do rio Verde está sujeita a 

um clima quente e às elevadas taxas de evaporação, caracterizado por um regime 

pluviométrico marcadamente irregular. Aliado a isso, a alta capacidade de infiltração de água 

nos terrenos calcários, fazia com que o rio Verde fosse intermitente, onde suas descargas 

reduziam-se de forma substancial, ou mesmo se anulavam, no período de estiagem.  

Com a construção da Barragem de Mirorós, em 1982, perenizou-se o rio Verde.  

Já o riacho Vereda de Campos Belos, afluente do rio Verde, é intermitente e 

caracterizado por águas salobras. Esse rio nasce nas proximidades do município de Ibipeba. 

Na área de estudo, atravessa o setor de sequeiro do Perímetro de Mirorós, tendo na margem 

esquerda, a zona calcária, e na margem direita, a Serra das Laranjeiras. Após atravessar a área 

de sequeiro, o riacho Vereda de Campos Belos deságua no rio Verde.  

 

 

3.4.3 Características dos Solos  

 

 Os solos encontrados no Perímetro Irrigado de Mirorós pertencem, 

predominantemente, às Ordens dos Argissolos e dos Cambissolos. Todavia, as Ordens dos 
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Latossolos, dos Vertissolos, dos Neossolos (subordem dos Neossolos Quartzarênicos e dos 

Neossolos Flúvicos) e dos Gleissolos também são encontradas.  

Os solos são desenvolvidos a partir dos materiais diversificados, constituintes da 

cobertura inconsolidada do pediplano desse perímetro. Desse modo, o material de origem dos 

solos provém da mistura da desagregação e alteração dos quartzitos e metassiltitos, como 

também da dissolução do calcário da Formação Salitre e Caatinga, originando solos de textura 

média a argilosa, freqüentemente de cor vermelho e vermelho-amarelo.  

 

 

3.4.3.1 Principais Características dos Argissolos, Cambissolos, Gleissolos, Latossolos, 

Neossolos e Vertissolos 

 

Argissolos: 

Compreende solos constituídos por material mineral com argila de atividade baixa 
ou alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alítico. O horizonte B 
textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte 
superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo, os requisitos estabelecidos 
para serem enquadrados nas classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou 
Gleissolos (EMBRAPA, 2006, p. 76).  
 

A classe dos Argissolos tem como característica principal a presença do horizonte B 

textural. Esse horizonte possui textura franco-arenosa ou mais fina, onde houve incremento de 

argila, o qual pode ser resultante de acumulação ou concentração decorrente de processos de 

iluviação, e/ou formação in situ, e/ou herdada do material de origem, e/ou destruição de argila 

do horizonte A, e/ou perda de argila no horizonte A por erosão diferencial (OLIVEIRA, 

2005).  

Nessa concepção, o conteúdo de argila do horizonte B textural deve ser maior que o do 

horizonte A ou E, passando de um horizonte superficial mais arenoso para um subsuperficial 

mais argiloso. Esse fator pode dificultar a infiltração de água ao longo do perfil, diminuindo 

sua permeabilidade e favorecendo o escoamento superficial. Sendo assim, possuem certa 

suscetibilidade aos processos erosivos, que são mais intensos quanto maior a diferença no teor 

de argila entre os horizontes superficiais e o Bt, sobretudo os Argissolos com mudança 

textural abrupta (quando mantidas as mesmas condições de cobertura vegetal e declividade).  

Normalmente, os Argissolos possuem boa estruturação, apresentando horizonte Bt em 

blocos angulares ou subangulares.  
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 Esses solos possuem avançado grau de evolução, variando desde eutróficos, 

distróficos e alíticos até alumínicos, de rasos a muito profundos, abruptos ou não, com 

atividade de argila alta ou baixa, são fortemente a moderadamente ácidos, predominantemente 

cauliníticos, fortemente a imperfeitamente drenados, de cores avermelhadas ou amareladas e, 

mais raramente, brunadas ou acinzentadas; ademais, a presença de textura arenosa ou média 

no horizonte A favorece o preparo dos solos para o plantio (OLIVEIRA, 2005; EMBRAPA, 

2006).  

Essa diversidade de atributos, além da ocorrência em várias formas de relevo, dificulta 

a generalização desta classe de solo no que tange à aptidão agrícola.  

Prado (2005) elenca vantagens e desvantagens do manejo nesses solos, tais como:   

• Vantagens: caráter eutrófico; disponibilidade de água média ou alta; e solos profundos ou 

muito profundos.  

• Desvantagens: caráter distrófico ou alumínico; baixa disponibilidade de água, sendo 

relevante conhecer a profundidade que começa o horizonte Bt; suscetibilidade à erosão, uma 

vez que podem ocorrer em relevo ondulado ou forte ondulado e possuir restrição de 

drenagem, além da diferença no teor de argila entre os horizontes A e B; suscetibilidade à 

compactação (principalmente quando a textura for média ou argilosa no horizonte A).  

No Perímetro de Mirorós, os Argissolos são derivados da alteração do calcário 

Caatinga e do calcário Salitre, sofrendo influência de material oriundo da desagregação de 

quartzitos e metassiltitos do Grupo Chapada Diamantina. Vale ressaltar que todos possuem 

caráter eutrófico.  

São encontrados Argissolos nas cores vermelho, vermelho-amarelo e amarelo, tanto 

abrúpticos como não (inclusive com horizonte E, em alguns Argissolos Vermelho-Amarelos e 

Amarelos). Todavia, predominam os Argissolos nas cores vermelho e vermelho-amarelo. Em 

alguns casos, estão associados aos Cambissolos.   

De maneira geral, são solos muito profundos, de textura média no horizonte superficial 

e argilosa no horizonte subsuperficial, com boa retenção de umidade e adensados. A estrutura 

mais comum é em blocos subangulares com grau moderado de desenvolvimento, mas, muitas 

vezes, a estrutura apresenta-se maciça que se desfaz em blocos subangulares.  

 A drenagem interna é restrita, tornando-os mais suscetíveis aos processos erosivos, 

como também à salinização e sodificação, principalmente os que possuem mudança textural 

abrupta. É normal a presença de mosqueados e plintita indicando essa drenagem, o que 

implica em maiores cuidados na aplicação da água de irrigação. Os Argissolos Vermelhos são 

os que possuem melhor drenagem interna.  
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A petroplintita e o cascalho também são verificados em manchas de Argissolos 

Amarelos, comprometendo a profundidade efetiva.  

 Cambissolos: 

Essa classe compreende solos constituídos por material mineral, com horizonte B 
incipiente, subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que não 
satisfaçam os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos 
Vertissolos, Chernossolos, Plintossolos, Organossolos. Têm seqüência de horizonte 
A ou hístico, Bi, C, com ou sem R (EMBRAPA, 2006, p. 77).  
 

Na realidade, representam solos pouco desenvolvidos. O horizonte B incipiente não 

sofreu alteração física e química em grau muito avançado, mas suficiente para o 

desenvolvimento de cor ou de unidades estruturais, sendo que mais da metade do volume de 

todos os sub-horizontes não deve consistir em estrutura da rocha original; deve ter no mínimo 

10 cm de espessura (OLIVEIRA, 2005).   

Ainda para o mesmo autor, esses solos, em geral, não são muito profundos, 

apresentam teores relativamente elevados de minerais facilmente intemperizáveis, a atividade 

da fração argila é de média a alta e solum com discreta variação de textura ao longo do perfil. 

Contudo, há casos de Cambissolos que fogem desse padrão, como os Cambissolos 

latossólicos, os quais são morfologicamente bastante semelhantes aos Latossolos.  

Esses solos podem ser eutróficos ou distróficos, variando de cores bruno ou bruno-

amarelada até vermelho escuro, de rasos a profundos, com drenagem de fortemente até 

imperfeita, a textura pode ser desde franco-arenosa até muito argilosa, é comum o teor de silte 

ser elevado, ausência ou fraca presença de cerosidade e apresenta boa estruturação; 

usualmente, é em blocos ou granular, mas também pode ser prismática ou mesmo sem 

unidades estruturais (grãos simples ou maciça).                       

Os Cambissolos são encontrados sob variadas condições de clima, formas de relevo, 

variados tipos de vegetação e heterogeneidade de material de origem (LEPSCH, 2002; 

OLIVEIRA, 2005). Por isso, suas características variam muito, bem como sua aptidão 

agrícola. Quando eutróficos e com retenção de água favorável são bastante produtivos.  

Prado (2005) explicita aspectos favoráveis e desfavoráveis  para o manejo desses 

solos, como: 

• Favoráveis: caráter eutrófico; disponibilidade de água média ou alta; e CTC (capacidade de 

troca catiônica) média, alta ou muito alta no horizonte A.  

• Desfavoráveis: caráter distrófico; salino ou solódico/sódico; baixa disponibilidade de água; 

quando mais suscetíveis à erosão, já que podem ocorrer em relevo ondulado e forte ondulado; 
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alto teor de silte, o que dificulta a infiltração de água; suscetíveis à compactação; e pequena 

espessura, limitando o enraizamento em profundidade.  

Os Cambissolos da área de estudo são formados pela alteração do calcário Caatinga e 

do calcário Salitre. Em alguns casos, estão associados com os Argissolos. 

 Esses solos são Cambissolos Háplicos, eutróficos, tanto com atividade de argila alta 

ou baixa. A estrutura desses solos é granular ou em blocos subangulares, geralmente com grau 

moderado de desenvolvimento.  

 A profundidade varia muito, desde Cambissolos muito profundos até rasos (sobretudo 

na área de sequeiro). Destaca-se que os solos rasos estão mais sujeitos aos processos erosivos, 

como também à salinização e à sodificação; o substrato rochoso próximo à superfície dificulta 

a infiltração de água, devendo-se ter cuidado no manejo da irrigação ou mesmo excluindo-os 

da aptidão para irrigação.  

Por outro lado, nos solos mais profundos, como apresentam pequena diferença de 

argila ao longo do perfil, esse tipo de solo torna-se menos suscetível aos processos erosivos se 

comparado aos Argissolos em mesmas condições de relevo e uso do solo. 

 Do mesmo modo que os Argissolos, também existem Cambissolos adensados, muitas 

vezes, com estrutura maciça que se desfaz em blocos subangulares, e com drenagem restrita, 

onde há presença de mosqueados e plintita.  

Gleissolos: 

 Compreende solos hidromórficos constituídos por material mineral e que apresentam 

horizonte glei dentro dos 150 cm da superfície do solo, imediatamente abaixo de horizontes A 

ou E (com ou sem gleização), ou precedidos por horizonte B incipiente, B textural ou 

horizonte C com presença de mosqueados abundantes e cores de redução; o processo de 

gleização implica na manifestação de cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas 

(OLIVEIRA, 2005; EMBRAPA, 2006). Excluem-se dessa classe os solos com características 

para Vertissolos, Planossolos, Plintossolos ou Organossolos.  

A variação de atributos químicos, físicos e mineralógicos são muito acentuadas nesses 

solos (OLIVEIRA, 2005).   

A maioria desses solos encontra-se em planícies aluviais que apresentam excesso de 

água durante grande parte do ano, com lençol freático elevado, portanto; são solos mal ou 

muito mal drenados. 

 Esses solos são formados, em especial, de sedimentos estratificados ou não, e sujeitos 

a constante ou periódico excesso de água; comumente, desenvolvem-se em sedimentos 

recentes nas proximidades dos cursos d’água, em materiais colúvio-aluviais sob condições de 
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hidromorfia, em áreas de relevo plano de terraços fluviais, lacustres ou marinhos, em 

materiais residuais de áreas abaciadas e depressões (EMBRAPA, 2006). 

 Prado (2005) indica um aspecto positivo quando esses solos possuírem capacidade de 

troca catiônica (CTC) alta no horizonte A, no entanto, dentre os aspectos desfavoráveis estão 

o risco de inundação, má drenagem , se for sálico e/ou sódico, e baixos teores de fósforo.  

 Em Mirorós, os Gleissolos são encontrados na várzea do rio Verde, bem como do 

riacho Vereda de Campos Belos, associados aos Neossolos Flúvicos. São originados de 

sedimentos colúvio-aluviais, possuem lençol freático elevado e são mal drenados ou muito 

mal drenados.   

Os perfis de solos foram classificados como Gleissolos Háplicos, de caráter eutrófico.   

 Latossolos: 

 “Essa classe compreende os solos constituídos por material com horizonte B 

latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico 

superficial, exceto hístico” (EMBRAPA, 2006, p. 83).  

São solos com cores variando desde amarela ou bruno-acinzentado até vermelho-

escuro-acinzentado. De modo geral, são muito profundos, extremamente ácidos ou fortemente 

ácidos, a textura varia de franco-arenosa a muito argilosa, apresenta argila de atividade baixa, 

pouca acumulação de argila, baixos teores de silte, ausência ou fraca presença de cerosidade, 

boa estrutura (granular ou em blocos, ou então ausência de agregados, grãos simples ou 

maciça) e variam de excessivamente drenados a bem drenados, sendo bastante porosos e 

permeáveis. 

Os Latossolos são muito evoluídos e apresentam, conseqüentemente, baixa capacidade 

de troca de cátions e baixos teores ou virtual ausência de minerais primários facilmente 

alteráveis; por conseguinte, sua reserva de nutrientes é muito reduzida, mas podem ser muito 

produtivos quando bem manejados (OLIVEIRA, 2005). Além disso, possuem baixa saturação 

por bases, sendo mais comuns os distróficos e os alumínicos. Já os eutróficos ocorrem, 

normalmente, nas regiões de seca pronunciada, clima semi-árido ou em solos derivados de 

rochas básicas ou calcárias; mesmo assim a reserva de nutrientes pode se esgotar rápido, 

quando não possuem um manejo adequado. 

Esses solos “são originados a partir das mais diversas espécies de rochas e sedimentos, 

sob condições de clima e tipos de vegetação os mais diversos” (EMBRAPA, 2006, p.82). 

Esses solos são mais típicos das regiões equatoriais e tropicais, sendo encontrados, sobretudo, 

nas amplas e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços fluviais antigos, 

principalmente, em relevo aplainado a suave ondulado (EMBRAPA, 2006).  
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As condições de relevo, a boa permeabilidade e drenabilidade e a pouca diferenciação 

no teor de argila entre os horizontes A e B dificultam os processos erosivos e de salinização, 

sem contar que a adequada consistência desses solos facilita seu preparo para o plantio. Cabe 

mencionar que os Latossolos com excessiva permeabilidade devem ter cuidados no manejo da 

agricultura irrigada, decorrente da intensidade das perdas de água.  

Prado (2005) também aponta aspectos favoráveis e desfavoráveis quanto ao manejo 

desses solos: 

• Favoráveis: caráter eutrófico; disponibilidade média ou alta de água; CTC (capacidade de 

troca catiônica) média, alta ou muito alta no horizonte A; a presença em relevos plano ou 

suave ondulado, o que dificulta os processos de erosão e também facilita a mecanização.  

• Desfavoráveis: caráter distrófico, álico ou alumínico; e baixa disponibilidade de água.     

No Perímetro de Mirorós, foi encontrada uma única unidade de mapeamento como 

Latossolo na cor vermelho-amarelo e eutrófico, mesmo assim intermediário para Argissolo; 

por conseguinte, possui características semelhantes a esta classe. É derivado da alteração do 

calcário Caatinga e do calcário Salitre, sofrendo influência de material oriundo da 

desagregação de quartzitos e metassiltitos do Grupo Chapada Diamantina. 

Neossolos: 

Compreende solos constituídos por material mineral ou material orgânico pouco 
espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material 
originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja 
em razão de características inerentes ao próprio material de origem, como maior 
resistência ao intemperismo ou composição químico-mineralógicas, ou por 
influência dos demais fatores de formação (clima, relevo ou tempo), que podem 
impedir ou limitar a evolução dos solos (EMBRAPA, 2006, p. 84).  

 
 No que tange aos Neossolos Quartzarênicos, por serem arenosos, são muito 

permeáveis e apresentam limitações quanto ao armazenamento de água disponível para as 

plantas; entretanto, na região semi-árida nordestina, essa condição textural é benéfica na 

medida em que a textura arenosa funciona como camada protetora, dificultando a perda de 

água por evaporação (OLIVEIRA, 2005).  

 Segundo o mesmo autor, como sua areia é constituída praticamente por quartzo, esses 

solos são desprovidos de minerais primários alteráveis e, por conseguinte, de baixa reserva 

potencial de nutrientes para as plantas; entretanto, são bastante utilizados para 

reflorestamento, cultivos de coco-da-baía e caju na região do nordeste brasileiro.  

Prado (2005) assinala aspectos favoráveis e desfavoráveis desses solos: 

• Favoráveis: quando ocorrem em relevo plano ou suave ondulado, facilitando a mecanização 

agrícola; e possuem adequada profundidade efetiva.  
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• Desfavoráveis: baixa disponibilidade de água; caráter distrófico ou álico; reduzidos valores 

de CTC (capacidade de troca catiônica); baixa quantidade de matéria orgânica; alta 

suscetibilidade à erosão (textura arenosa ao longo do perfil); drenagem excessiva; baixos 

valores de fósforo. 

Os Neossolos Quartzarênicos não são muito comuns no Perímetro de Mirorós, as 

poucas manchas inserem-se na área de sequeiro. São formados do material oriundo da 

desagregação de quartzitos e metassiltitos do Grupo Chapada Diamantina. 

Com relação aos Neossolos Flúvicos, estes solos são formados em sedimentos 

aluviais, situados em relevo plano ou deprimido, portanto, sem problemas referentes aos 

processos erosivos; em contrapartida, a ocorrência freqüente ou prolongada de inundações 

constitui-se numa significativa limitação para uso agrícola (OLIVEIRA, 2005).   

Ainda para esse autor, a classe dos Neossolos Flúvicos apresenta uma diversidade 

maior de solos do que outras classes de Neossolos, podendo variar desde muito ricos até 

muito pobres quimicamente, e possuir teores elevados de sais, por exemplo. 

Conforme Prado (2005), quando ocorrer caráter eutrófico no horizonte C é 

considerado um aspecto favorável, já os aspectos desfavoráveis são relativos ao caráter 

distrófico ou álico, risco de inundação e baixos valores de fósforo.   

Em Mirorós, os Neossolos Flúvicos são encontrados na várzea do rio Verde, bem 

como do riacho Vereda de Campos Belos, associados aos Gleissolos. São originados de 

sedimentos aluviais e são solos mal drenados ou muito mal drenados. Esses solos possuem 

caráter eutrófico.   

Vertissolos: 

Compreende solos constituídos por material mineral apresentando horizonte vértico 
e pequena variação textural ao longo do perfil, nunca suficiente para caracterizar um 
horizonte B textural. Apresentam pronunciadas mudanças de volume com o 
aumento do teor de água no solo, fendas profundas na época seca, e evidências de 
movimentação da massa do solo, sob forma de superfícies de fricção (slickensides). 
Podem apresentar microrrelevo tipo gilgai e estruturas do tipo cuneiforme, 
inclinadas e formando ângulo com a superfície horizontal. Estas características 
resultam da grande movimentação da massa do solo que se contrai e fendilha 
quando seca e se expande quando úmida (EMBRAPA, 2006, p. 90).  

 
 Os Vertissolos possuem seqüência de horizontes A-Cv ou A-Biv-C. A estrutura do Biv 

é prismática composta de blocos ou estrutura em blocos angulares e subangulares ou 

cuneiformes e/ou paralelepipédicas.  

Esses solos variam de pouco profundos a profundos (podendo também ser rasos), 

podem ter cor escura, acinzentada, amarelada ou avermelhada, de caráter eutrófico (com alta 

soma de bases e de saturação por bases) e, freqüentemente, são imperfeitamente ou mal 
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drenados; a permeabilidade é lenta, o que dificulta a “lavagem” dos que possuem caráter 

salino, sálico, solódico ou sódico (OLIVEIRA, 2005; EMBRAPA, 2006).   

 De acordo com Oliveira (2005), os Vertissolos têm no mínimo 30% de argila 

atividade, argila de atividade alta e consistência dura a muito dura (quando seco), firme a 

muito firme (quando úmido), e plástica e muito plástica e pegajosa ou muito pegajosa (quando 

molhado); essas condições dificultam o preparo do solo para o plantio.   

Ainda para o mesmo autor, esses solos encontram-se, geralmente, em relevo plano ou 

suave ondulado e são muito suscetíveis à erosão, com presença de erosão laminar severa em 

conjugação com sulcos e até mesmo voçorocas.  

Segundo Embrapa (2006), é comum os Vertissolos serem desenvolvidos em ambientes 

de bacias sedimentares ou de sedimentos com predomínio de materiais de granulometria fina 

e com altos teores de cálcio e magnésio ou ainda diretamente de rochas básicas ricas em 

cálcio e magnésio, bem como em diversos tipos de clima, tendo grande ocorrência na região 

semi-árida do Nordeste brasileiro.  

Prado (2005) salienta a vantagem desses solos serem eutróficos; por outro lado, 

destaca desvantagens:  

• Desvantagens: alta atividade da argila; presença de argilas expansivas; baixa condutividade 

hidráulica saturada; se for salino, sálico, solódico ou sódico; alto grau de adensamento, a 

velocidade de infiltração é lenta e a porosidade é baixa.  

Esse autor explica que as argilas expansivas favorecem o fendilhamento intenso, 

quando o solo seca, e, quando úmido, fica muito plástico e muito pegajoso; por isso, os 

agregados estruturais são coesos e dificultam as práticas de preparo do solo. Prado (2005) não 

recomenda a subsolagem, porque são solos muito consistentes e rapidamente voltam à 

condição original de consistência elevada.   

 Os Vertissolos possuem pouca expressividade em Mirorós, sendo encontradas 

pequenas manchas e somente no setor de sequeiro. São derivados da alteração do calcário 

Caatinga e do calcário Salitre.  

O perfil de solo foi classificado como Vertissolo Háplico, profundo e não possui 

caráter salino ou solódico. Sua estrutura é prismática (moderada média a grande), 

apresentando inclinação em relação à superfície horizontal e fendilhamentos.  
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3.4.4 Dados Metereológicos 

 

Os dados metereológicos constam do ano de 1994 até 2008, os quais foram cedidos 

pelo Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado de Mirorós (DIPIM-CODEVASF). Esses 

dados são relativos à Estação Metereológica do DIPIM, localizada no povoado de Mirorós.  

O Perímetro de Mirorós encontra-se numa área semi-árida, em clima tropical, 

caracterizando-se por inverno seco e quente e chuvas de verão. De acordo com a classificação 

de Gaussen, o clima é típico de região xeroquimênica, com 5 a 6 meses secos, enquadrando-se 

na sub-região 4b(a)Th, tropical quente, com seca de inverno na modalidade caráter 

médio/acentuado.  

As chuvas são escassas e mal distribuídas; a precipitação média é de 641 mm/ano 

(TAB. 1), concentradas nos meses de novembro a abril. Durante a estação seca, a precipitação 

é praticamente nula, sendo o trimestre junho-julho-agosto o mais seco do ano.  

 

TABELA 1 

Temperatura e precipitação para a localidade de Mirorós (BA). 

Meses Temperatura Média 

(oC) 

Precipitação (mm) 

Janeiro 29,4 100,8 

Fevereiro 28,8 91,3 

Março 28,4 124,8 

Abril 28,4 43,8 

Maio 27,7 10,0 

Junho 26,0 0,0 

Julho 26,4 0,8 

Agosto 27,0 0,0 

Setembro 29,1 4,0 

Outubro 30,4 28,0 

Novembro 29,4 124,0 

Dezembro 29,2 113,6 

Média 28,4 53,4 

Total/Ano - 641,1 

                       
  Fonte: Dados da Estação Metereológica do DIPIM-CODEVASF. Tabela obtida pela 

planilha de D’Angiolella e Vasconcellos (2003). 
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A temperatura média anual da região é da ordem de 28,4oC (TAB.1), estando o 

período mais quente entre os meses de setembro a janeiro, onde as temperaturas variaram 

entre 29,1 oC e 30,4oC; as médias máximas podem alcançar valores de 36oC. Já o período 

mais frio, compreende os meses de junho e julho, onde a temperatura fica em torno de 26oC; 

as médias mínimas podem alcançar valores de 17oC.  

Segundo Mota (1981), o estudo da evapotranspiração conduz ao desenvolvimento da 

técnica de balanço hídrico como um método de estimar a umidade do solo; a 

evapotranspiração é subtraída da armazenagem de umidade do solo, enquanto que a 

precipitação é adicionada.  

Ainda para esse autor, a precipitação (em excesso da capacidade de armazenamento de 

umidade do solo) é considerada como um excedente, ao passo que a diferença entre a 

evapotranspiração potencial e a umidade disponível é designada como deficiência. No 

balanço hídrico, o escoamento superficial e a percolação profunda são considerados como 

excedente, enquanto que a deficiência é decorrente sempre que a umidade do solo está 

esgotada ao ponto de murcha permanente. 

A evapotranspiração potencial média (ETP) é de 2.126,7 mm (TAB. 2). Todavia, a 

precipitação (P) média é de 641,1 mm, portanto, o saldo negativo entre a evapotranspiração e 

precipitação (P-ETP) é de 1.485,6 mm (TAB. 2).   

A disponibilidade hídrica é crítica entre os meses de maio e outubro, exatamente no 

período de estiagem, onde há maiores valores de deficiência de água (TAB. 2). Os valores de 

disponibilidade hídrica podem variar de zero (nenhuma disponibilidade hídrica) a um (1) 

(disponibilidade hídrica plena). Na realidade, os valores abaixo de 0,6 apontam o estado 

crítico de umidade do solo necessária ao bom funcionamento dos cultivos.  

Os dados de ETP, P-ETP, armazenamento de água no solo, deficiência de água, 

excedente de água e disponibilidade hídrica, entre o período de 1994 e 2008, para a localidade 

de Mirorós (BA), podem ser verificados na TAB. 2.  
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TABELA 2 

ETP, P-ETP, armazenamento de água, deficiência de água, excedente de água e 

disponibilidade hídrica para a localidade de Mirorós (BA). 

Meses ETP 

(mm) 

P-ETP 

(mm) 

Armazenamento 

de Água (mm) 

Deficiência 

de Água 

(mm) 

Excedente 

de Água 

(mm) 

Disponibilidade 

Hídrica  

Janeiro 218,1 - 117,3 46,0 7,7 0,0 0,96 

Fevereiro 176,5 - 85,2 35,8 8,5 0,0 0,95 

Março 179,5 - 54,7 24,9 16,5 0,0 0,91 

Abril 169,1 - 125,3 8,6 63,7 0,0 0,62 

Maio 152,8 - 142,8 1,4 127,5 0,0 0,17 

Junho 110,3 - 110,3 0,3 108,6 0,0 0,03 

Julho 122,5 - 121,7 0,1 122,5 0,0 0,01 

Agosto 138,0 - 138,0 0,0 134,2 0,0 0,04 

Setembro 191,2 - 187,2 0,0 168,4 0,0 0,12 

Outubro 246,2 - 218,2 0,0 136,6 0,0 0,44 

Novembro 209,9 - 85,9 0,0 27,2 0,0 0,87 

Dezembro 212,6 - 99 75,0 0,0 31,8 1,00 

Média 177,2 - 123,8 - 76,8 2,7 - 

Total/Ano 2.126,7 1.485,6 - 921,4 31,8 - 

Fonte: Dados da Estação Metereológica do DIPIM-CODEVASF. Tabela obtida pela planilha de D’Angiolella e 

Vasconcellos (2003). 

Notas: ETP (evapotranspiração potencial), P-ETP (diferença entre evapotranspiração e precipitação). Números 

em vermelho destacam os meses com deficiência de água e estado crítico de disponibilidade hídrica. Números 

em azul referem-se aos meses sem estado crítico de disponibilidade hídrica. 

 

O balanço hídrico climatológico foi obtido pela planilha de D’Angiolella e 

Vasconcellos (2003), através do método de Thornthwaite (1948), o qual pode ser observado 

na FIG. 15.    
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 FIGURA 15 - Método de estimativa da ETP de Thorthwaite (1948). 

Localidade de Mirorós (BA). Período de 1994-2008.   

  Fonte: Dados da Estação Metereológica do DIPIM-CODEVASF. Gráfico obtido pela 

planilha de D’Angiolella e Vasconcellos (2003). 

 

A reposição de água no solo são pertinentes aos meses de novembro e dezembro, 

início do período das chuvas, destacando dezembro como o único mês com excedente de 

água, com 31,8 mm (TAB. 2). No entanto, ocorre a  retirada de água entre os meses de janeiro 

até junho. No período de junho a novembro não há nem mais possibilidade de retirada de 

água. 

Quando se analisa a TAB. 2 e a FIG. 15, a deficiência de água no solo é mais baixa 

entre os meses de novembro a março, sendo nula somente no mês de dezembro; entretanto, 

essa deficiência cresce a partir de março, se agravando entre os meses de maio até novembro, 

quando inicia-se a reposição. O mês de maior deficiência é setembro com 168,4 mm.  

Diante desse contexto, na FIG. 16 é demonstrado esse armazenamento de água no 

solo, utilizando a capacidade campo de 25 mm (média estimada para os solos da localidade de 

Mirorós).  
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FIGURA 16 - Capacidade de armazenamento de água no solo. 

Localidade de Mirorós (BA). Período de 1994-2008.   

  Fonte: Dados da Estação Metereológica do DIPIM-CODEVASF. Gráfico obtido pela 

planilha de D’Angiolella e Vasconcellos (2003). 

 

O armazenamento máximo requerido para as plantas concerne à capacidade de campo  

de 25 mm e automaticamente o programa determina um mínimo requerido de 15 mm. O 

armazenamento efetivo corresponde aos dados da TAB. 2.  

O período com melhor capacidade de armazenamento de água no solo também 

corresponde de dezembro a março, sendo dezembro o mês com maior capacidade, chegando a 

75 mm (TAB. 2 e FIG. 16). Esse período é condizente ao armazenamento máximo requerido. 

A partir de março, essa capacidade de armazenamento decai, sendo nula ou 

praticamente nula entre os meses de junho a novembro, onde o armazenamento mínimo 

requerido para as plantas nem é atingido (TAB. 2 e FIG. 16).  

Com relação à umidade relativa do ar média, esta fica em torno de 55%, enfocando 

que os maiores valores encontram-se no período de fevereiro a abril e os menores valores no 

período de setembro a outubro.  

Os ventos atingem valores médios da ordem de 3,8 m/s a uma altura de 2 m. A direção 

predominante dos ventos é leste-oeste, desde maio até setembro. De novembro a janeiro, os 
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ventos alísios do nordeste servem como indicadores de penetração da massa equatorial norte, 

responsável pelas precipitações que ocorrem na área nesse período.  

 

 

3.4.5 Vegetação Nativa 

 

A vegetação original, existente na área de estudo, é classificada como caatinga 

hipoxerófila (FIG. 17). Essa vegetação constitui-se de árvores de médio e pequeno porte e 

arbustos, espinhosas, de casca grossa, com folhas pequenas (com perdas durante a estiagem).  

 

 

FIGURA 17 - Vegetação nativa: caatinga hipoxerófila em 

período seco. Nov. 2008. 

 

A caatinga hipoxerófila apresenta densidade e porte variáveis, tanto de porte médio e 

baixo e de pouca densidade como alta e densa.  

Alguns exemplos de espécies existentes são: o angico (Anadenanthera macrocarpa); 

umbuzeiro (Spondias tuberosa); juazeiro (Zyzyphus joazeiro); jurema preta (Mimosa 

tenuiflora); amburana (Amburana cearensis); catingueira (Caesalpinia pyramidalis); são joão 

(Cassia cf. bicapsularis); quebra-facão (Croton paniculatus); xique-xique (Pilocereus cf. 

gournellei);  velames (Croton campestris). 
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Já a mata ciliar possui uma vegetação tanto de porte alto e denso como rala, e 

acompanha o rio Verde e o riacho Vereda de Campos Belos (FIG. 18), como também a faixa 

aluvial, em áreas inundáveis.  

A presença espécies mais comuns são: juncáceas e taboa (Typha domingensis); são-

joãozinho (Cassia sp.), calumbim (Mimosa sp.), assapeixe (Vernonia sp.); além das veredas 

(palmáceas) existentes, principalmente, no riacho Vereda de Campos Belos.   

 

 

 FIGURA 18 - Mata ciliar do riacho Vereda de Campos 

Belos, após atravessar o setor de sequeiro e 

antes de desaguar no rio Verde. jan. 2007. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados referente à documentação cartográfica e aos produtos de 

sensoriamento remoto foram: 

• Mapa de Classificação Pedológica, contendo curvas de nível eqüidistantes de 5 m e a rede 

hidrográfica - escala 1:20.000 - coordenadas UTM, zona 23 S, Datum Córrego Alegre – meio 

analógico. Elaborado pela HYDROS Engenharia, em 1980. 

• Mapa de Localização das Trincheiras e Tradagens - escala 1:20.000 - coordenadas UTM, 

zona 23 S, Datum Córrego Alegre – meio analógico. Elaborado pela HYDROS Engenharia, 

em 1980. 

• Mapa de Delimitação do Perímetro de Mirorós - escala 1:25.000 - coordenadas UTM, zona 

23 S, Datum Córrego Alegre – meio digital (formato dwg). Elaborado pela MAGNA 

Engenharia, em 1997.   

• Imagem Spot 5 com resolução de 10 m, de 11 /03/2008, formato GEOTIFF: mapeamento do 

uso atual das terras e cobertura vegetal.   

Os softwares e equipamentos usados foram: 

• Software ArcGIS 9.3: digitalização e elaboração dos mapas; 

• Software Erodibilidade: obtenção da erodibilidade dos solos; 

• Programa Excel (Office for Windows): confecções das planilhas para cálculos dos dados de 

solos (atividade da argila, argila natural, capacidade de água disponível, densidade do solo, 

erodibilidade e velocidade de infiltração); e confecção da planilha de dados pluviométricos e 

de temperatura necessárias para o balanço hídrico climatológico;  

• Software GraphPad Prism 5.01: análises estatísticas; 

• Software ProGrid: transformação de coordenadas geodésicas; 

• GPS Garmin: localização e marcação de pontos das trincheiras e testes de infiltração; 

• Kit Amostra Indeformada: coleta da densidade do solo; 

• Duplo anel de cilindro: teste de velocidade de infiltração;  

 

4.2 MÉTODOS 
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 Os métodos estão divididos em nove etapas, constituindo-se em: aquisição de dados; 

trabalhos de campo; análises de laboratório; classificação taxonômica dos solos; e avaliação 

das potencialidades das terras, adequação do uso das terras e indicadores de qualidade do 

solo.  

  

 

4.2.1 Obtenção de Dados do Perímetro Irrigado de Mirorós 

 

• Primeira Etapa: 

A aquisição de dados específicos sobre a área de estudo foi obtida na Sede da 

CODEVASF, em Brasília (DF), na Superintendência da CODEVASF Irecê (BA), no Distrito 

de Irrigação do Perímetro Irrigado de Mirorós (DIPIM-CODEVASF) e na Superintendência 

da CODEVASF-Bom Jesus da Lapa (BA).    

Dentre esses, foram de grande importância o relatório do estudo pedológico da Zona 

de Mirorós (CODEVASF, 1980b), com a localização e descrição dos perfis dos solos e os 

resultados físicos e químicos das amostras, além do trabalho referente ao projeto de irrigação 

Mirorós (CODEVASF, 1993).  

O levantamento pedológico da CODEVASF foi definido como detalhado, destacando 

sua execução na escala 1:5.000; entretanto, a representação cartográfica mais comum se dá na 

escala 1:20.000. 

O material cartográfico principal foi obtido na CODEVASF Brasília (DF). Os mapas 

analógicos foram escaneados e digitalizados no programa ArcGIS 9.3, e o mapa em meio 

digital sofreu ajustes neste mesmo programa.  

Esse material serviu como base para a compilação de novos mapas do Perímetro 

Irrigado de Mirorós, sobretudo relacionados à classificação pedológica e de avaliação das 

potencialidade das terras. No entanto, esses mapas sofreram alterações em alguns limites das 

unidades de mapeamento, após a constatação de diferentes situações nos trabalhos de campo.  

  

 

4.2.2 Trabalho de Campo e Análises em Laboratório (Solos e Qualidade da Água) 

 

 Os trabalhos de campo foram feitos em cinco etapas, seguidos das análises de solos e 

de qualidade da água em laboratório.  
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4.2.2.1 Trabalho de Campo 

 

Os trabalhos de campo no Perímetro de Mirorós consistiram em 5 etapas: 

 • Segunda Etapa:  

Reconhecimento da área de estudo.  

• Terceira Etapa:  

Escolha dos pontos das trincheiras e abertura das mesmas.   

Para a comparação atual das análises atuais de solos com uma situação de referência, 

as trincheiras foram abertas próximas às trincheiras amostradas pela CODEVASF (1980), na 

época do levantamento pedológico.  

Todavia, o intuito também foi abranger todas as unidades pedológicas mapeadas. Isso 

resultou num total de 64 trincheiras, incluindo as áreas de irrigação e de sequeiro; essas 

possuem dimensões de 1,50 m de comprimento por 1,20 de largura e 1,50 m de profundidade. 

Ver em FIG. 19 e 20 exemplos de perfis de solos amostrados. 

 

 

FIGURA 19 - Cambissolo Háplico. fev. 

2007. 
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FIGURA 20 - Argissolo Vermelho-

Amarelo, com presença de 

lençol freático e de 

mosqueados. jul. 2007. 

 

Para tanto, utilizou-se o GPS para marcação dos pontos, que estavam em coordenadas 

UTM, Zona 23S, e Datum Córrego Alegre; entretanto, foram alterados para o Datum SIRGAS 

2000. 

As coletas ocorreram em todos os horizontes de cada perfil (exceto uma trincheira, 

onde não houve coleta), o que implicou em 302 amostras. A descrição geral e morfológica dos 

perfis dos solos, como também as coletas das amostras, foram realizadas em todos os 

horizontes de cada perfil, baseadas em SANTOS et al. (2005).  

• Quarta Etapa:  

Descrição morfológica de 23 perfis e coleta de 104 amostras de solos. Em um perfil de 

solo, apenas houve a descrição morfológica, sem coleta de amostras. Porém, tinha-se outro 

perfil igual, onde foi considerada a mesma classificação taxonômica do solo e as mesmas 

análises. 
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• Quinta Etapa:  

Descrição morfológica de 33 perfis e coleta de 155 amostras. Ademais, foram 

efetuadas coletas de amostras de água no canal de irrigação. 

 • Sexta Etapa: 

 Escolha dos pontos de mais 8 trincheiras, abertura das mesmas e descrição 

morfológica dos perfis, resultando na coleta de 43 amostras de solos. Além disso, houve a 

coleta de densidade do solo em campo e realização de 34 testes de velocidade de infiltração. 

• Análise de Densidade do solo em Campo: 

 Coleta de amostras de solos com estrutura indeformada, através do Kit de Amostra 

Indeformada com anel de volume interno de 100cm3. A densidade é calculada, em g/cm3, pela 

relação peso da amostra/volume da proveta.  

Essa coleta ocorreu somente nos três primeiros horizontes das trincheiras, 

correspondendo aos horizontes A, AB ou BA e B.   

• Análise Velocidade de Infiltração em Campo: 

Obtida em campo pelo método do duplo anel de cilindro (FIG. 21), conforme 

Bernardo, Soares e Mantovani (2006). Essa análise consiste na aferição da velocidade de 

entrada de água no solo.  

Foram feitos 34 testes de velocidade de infiltração, visando abranger todos os tipos de 

solos, inclusive, a maioria destes, próximos às infiltrações realizadas pela CODEVASF, em 

1980.  

Desse modo, infere-se a velocidade de infiltração para mesmos tipos de solos e com as 

mesmas características de uso da terra, onde não foram realizados os testes, assim como no 

caso dos testes realizados pela CODEVASF, em 1980. 
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FIGURA 21 - Teste de infiltração 

método de duplo anel de 

cilindro. nov. 2008. 

 

A velocidade de infiltração nos solos diminui com o aumento do tempo de aplicação 

de água. Normalmente, na fase inicial ela é mais rápida (dependendo da textura e estrutura do 

solo), depois diminui, gradativamente, até atingir um valor quase constante; nesse ponto, em 

que a variação é praticamente constante, é denominada de velocidade de infiltração básica 

(BERNARDO, SOARES E MANTOVANI, 2006).  

A velocidade de infiltração baseia-se em Estados Unidos (1953), sendo consideradas as 

seguintes velocidades: 

•  muito rápida: acima de 25 cm/h; 

• rápida: acima de 12,5 até 25 cm/h; 

• moderadamente rápida: acima de 6 até 12,5 cm/h; 

• moderada: acima de 2 até 6 cm/h; 

• moderadamente lenta: acima de 0,5 até 2 cm/h; 

• lenta: acima de 0,1 até 0,5 cm/h; 

• muito lenta: abaixo de 0,1 cm/h.   
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4.2.2.2 Análises em Laboratório 

 

• Sétima Etapa: 

Uma vez realizada as coletas de solo em campo, as amostras foram encaminhadas ao 

Laboratório do DNOCS 4a DR (Salvador-BA) para a próxima etapa do trabalho, isto é, 

análises em laboratório.  

 Do mesmo modo que a CODEVASF (1980), as análises físicas e químicas dessas 

amostras também foram preparadas e analisadas conforme Embrapa (1997); referem-se, 

praticamente, às mesmas análises determinadas nas amostras do levantamento pedológico 

anterior, já que os resultados serão comparados. As determinações são feitas na terra fina seca 

ao ar, proveniente do fracionamento subseqüente à preparação da amostra. As análises 

realizadas e os parâmetros calculados foram: 

• Análises Físicas: 

- Análise granulométrica; 

- Argila natural;  

- Grau de floculação; 

- Relação silte/argila;  

- Densidade real;  

- Porosidade total;  

- Umidade a 1/3 atmosferas (capacidade de campo) e umidade a 15 atmosferas (ponto de 

murcha) calculadas pelas equações: 

   % CC (capacidade de campo): CC = 3,07439 + 0,629239 x – 0,00343813 x2 ;  

              % PMP (ponto de murcha permanente): PMP = 398,889 x / 1308,09 x.  

              Obs:  x (% silte + % argila); 

- Água Disponível: obtida pela diferença entre a capacidade de campo e ponto de murcha. 

• Análises Químicas: 

- pH em água e KCl normal;  

- Carbono orgânico;  

- Matéria orgânica; 

- Nitrogênio total;  

- Fósforo assimilável;  

- Cálcio e magnésio trocáveis;  

- Potássio e sódio trocáveis;  

- Valor S (soma de bases trocáveis) 
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- Alumínio extraível;  

- Acidez extraível (H++ + Al+++);  

- Hidrogênio extraível; 

- CTC (capacidade de troca de cátions);  

- Valor V (percentagem de saturação por bases); 

- Porcentagem de saturação com Na+; 

- Porcentagem de saturação por Al+++;  

- Condutividade elétrica: a leitura se dá no extrato aquoso obtido na pasta de saturação, 

através do condutivímetro.  

• Análise da Qualidade da Água: 

As amostras de água foram coletadas em cinco pontos diferentes ao longo do canal 

principal de irrigação CP-1 (FIG. 22) do Perímetro de Mirorós. Esse canal é o único sistema 

adutor, tendo início na tomada de água da Barragem de Mirorós. 

As análises foram determinadas no Laboratório do DNOCS 4a DR (Salvador-BA), de 

acordo com FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEEMA (1979), com 

exceção da condutividade elétrica, que é consoante EMBRAPA (1997).  

As análises realizadas foram: pH; condutividade elétrica; alcalinidade (CaCO3 );  RAS; 

cálcio; magnésio; sódio; potássio; bicarbonatos; cloretos; e sulfatos. 

 

   

 FIGURA 22 - Canal principal de irrigação do Perímetro 

Irrigado de Mirorós. jul. 2006. 
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Na seqüência, a qualidade da água foi classificada quanto aos limites de uso na 

irrigação, em conformidade com o Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos 

(RICHARDS, 1954), onde: 

• Risco de Salinização: C1 (salinidade baixa); C2 (salinidade média); C3 (salinidade elevada); 

e C4 (salinidade muito elevada). 

• Risco de Sodificação: S1 (sodicidade baixa); S2 (sodicidade média); S3 (sodicidade alta); e 

S4 (sodicidade muito alta).    

 

 

4.2.3 Classificação Taxonômica dos Solos 

 

• Oitava Etapa: 

Uma vez descritos os 64 perfis de solos e analisadas as amostras em laboratório, foi 

possível a classificação taxonômica dos solos de acordo com atributos diagnósticos, 

horizontes diagnósticos, características de natureza intermediária de unidades taxonômicas e 

grupamentos texturais do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (EMBRAPA, 

2006), além das fases para subdivisões das unidades de mapeamento (características do meio 

físico que influenciam o uso e o manejo dos solos).  

Além disso, houve a atualização da classificação taxonômica dos solos com as análises 

da CODEVASF de 1980, conforme Embrapa (2006). 

Diante disso, compilou-se os mapas pedológicos no ArcGIS 9.3, tais quais: 

• Mapa de Classes de Solos CODEVASF (Classificação Atualizada); 

• Mapa de Classes de Solos;  

 Ainda foram elaborados os seguinte mapas: 

• Mapa de Classes de Solos Estabelecidas pela CODEVASF; 

•Mapa de Classes de Solos CODEVASF (Classificação Atualizada) e Localização das 

Trincheiras e Tradagens; 

• Mapa de Classes de Solos e Localização das Trincheiras; 

• Mapa de Classes de Solos e Localização das Trincheiras (CODEVASF e Atuais) com Testes 

de Infiltração de Água.   

  

 



 84

As coordenadas das trincheiras e testes de infiltração foram obtidas em campo com o 

equipamento de GPS e inseridas no ArcGIS 9.3 pelo comando absolute xy. As coordenadas 

das trincheiras e tradagens da CODEVAS foram inseridas da mesma maneira.  

Essas coordenadas, que estavam em Datum Córrego Alegre, foram transformadas para 

o Datum SIRGAS 2000, através do Programa ProGrid (disponível em  

www.ibge.gov.br/home/geociencias). 

 

 

4.2.4 Avaliação das Potencialidades das Terras, Adequação do Uso das Terras e 

Indicadores de Qualidade do Solo 

 

• Nona Etapa: 

Essa etapa abrange os métodos para as avaliações das potencialidades das terras, da 

adequação do uso das terras, bem como a identificação de indicadores de qualidade do solo, 

buscando fornecer subsídios para o planejamento conservacionista.  

A estrutura desse método pode ser verificada na FIG. 23. 

 Vale ressaltar que todos os mapas compilados foram apresentados em coordenadas 

UTM, Zona 23S, Datum SIRGAS 2000. A transformação de datum Córrego Alegre para 

SIRGAS 2000 foi realizada, no ArcGIS 9.3, pelo método MOLODENSKY_ABRIDGED.  

Com relação às avaliações das potencialidades das terras foi imprescindível a 

caracterização do meio físico da área de estudo, em especial a obtenção dos planos de 

informação das classes de solos e as informações climáticas, além do mapa de declividade.  

Para o mapa de declividade, primeiramente, foram digitalizadas as curvas de nível 

(eqüidistantes de 5 m) em ArcGIS 9.3. Utilizando o mesmo programa, esse mapa foi obtido 

através do Modelo Digital do Terreno (MDT) e, posteriormente, pela ferramenta de análise 

espacial surface-slope. O plano de declividade foi reclassificado, considerando os seguintes 

intervalos de classes: 0-3%, 3-8%, 8-13%, 13-20% e maior que 20%.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Caracterização do Meio Físico - Dados                 
CODEVASF (1980) e Atuais (2007/2008) 

Dados de Solos CODEVASF (1980) e Atuais 
(2007/2008) 

Indicadores de Qualidade dos Solos 

Argissolos (Vermelho/      

Vermelho-Amarelo/ 
Amarelo) e 
Cambissolos 

(Irrigados e Outros 
Usos - Dados Atuais) 

Relacionados às Suscetibilidades aos 
Processos de Solos (Fertilidade-

Acidificação-Compactação-Processos 
Erosivos-Salinização-Sodificação) 

Avaliação das Potencialidades das Terras 

Mapa de 
Avaliação do 
Potencial das 
Terras para 
Irrigação 

(Avaliação 
Atualizada) 

Mapa de 
Avaliação do 
Potencial das 
Terras para 
Irrigação  

 

Mapa de 
Avaliação do 

Potencial 
Edafoclimático 

das Terras  

 

Mapa de Uso das 
Terras e Cobertura 

Vegetal 

Subsídios ao Planejamento Conservacionista 

Mapa da Análise 
Comparativa entre as 

Classificações das 
Terras para Irrigação 

Mapa de Adequação 
do Uso das Terras  

Dados de Usos das Terras         
Imagem Spot 5 (2008) 

Mapa de Uso das Terras e 
Cobertura Vegetal (Usos 
com Irrigação e Outros 

sem Irrigação) 

Mapa de Suscetibilidade 
aos Processos Degradativos 

dos Solos  

Mapa de Suscetibilidade às 
Melhorias na Qualidade 

dos Solos 

Mapa de Prioridades de Intervenção 
Quanto ao Uso das Terras e Manejo 

do Solo  

FIGURA 23 - Fluxograma referente à estrutura do método de avaliação das potencialidades das terras, adequação do uso das terras e de  

indicadores de qualidade do solo.  

Argissolos 
(Vermelho/               
Vermelho-Amarelo/ 
Amarelo) e 
Cambissolos 

(Referência – Dados 
CODEVASF) 
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4.2.4.1 Avaliação do Potencial Edafoclimático das Terras  

 

A metodologia aplicada neste trabalho, para a avaliação do potencial edafoclimático 

das terras, é a sugerida por Cavalcanti (1999, 2000, 2004, 2005), com adaptações.  

Dentre essas, a mudança na simbologia NI (Não Indicadas) para PA (Preservação 

Ambiental), e a inclusão de Áreas de Preservação Permanente (pp). A Preservação Ambiental 

está atrelada à Classe 6 (busca-se aproximação com a classificação das terras para irrigação), 

enquanto que as Áreas de Preservação Permanente referem-se aos impedimentos devido à 

legislação ambiental.   

São consideradas quatro classes (Classes de 1 a 4) como agricultáveis, e duas classes 

(Classes 5 e 6) como não agricultáveis; assim, essa classificação mantém uma correlação com 

a classificação de terras para irrigação.  

Nessa concepção, as classes são definidas como: 

TERRAS AGRICULTÁVEIS (Classes de 1 a 4) 

• Classe 1  – Terras agricultáveis de potencial MUITO BOM (M) para agricultura geral;  

• Classe 2  – Terras agricultáveis de potencial BOM (B) para agricultura geral;  

• Classe 3  – Terras agricultáveis de potencial REGULAR (R) para agricultura geral;   

• Classe 4 – Terras agricultáveis de potencial RESTRITO (T) para agricultura geral.  

As Classes de 1 a 4 são consideradas terras agricultáveis, ou seja, aptas para a prática 

de agricultura geral com lavouras anuais ou permanentes, de ciclo curto ou ciclo longo. São 

terras que podem ser submetidas a uma utilização racional e intensiva, com a finalidade de 

produzir uma agricultura sustentável.  

TERRAS NÃO AGRICULTÁVEIS (Classe 5 e Classe 6)  

As terras consideradas não agricultáveis podem ser recomendadas para uso alternativo 

com Pastagem Plantada, Pastagem Natural ou Silvicultura e são atribuídas como Classe 5:  

• Classe 5 – Terras, a priori, não agricultáveis, com potencial preferencial para uso com 

PASTAGEM  PLANTADA  (P), PASTAGEM NATURAL  (N) ou para uso com 

SILVICULTURA (S) .   

As terras da Classe 6 são recomendadas para Preservação Ambiental:  

• Classe 6 – Terras inaptas para qualquer uso com agricultura, silvicultura ou pastagem 

(plantada ou natural), recomendas para a PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  (PA). 

Deve-se frisar que uma terra de classe superior pode ser utilizada como uma classe 

inferior; por exemplo, solos de potencial para agricultura poderão ser usados com Pastagem 
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Plantada, Pastagem Natural, Silvicultura ou Preservação Ambiental conforme interesse do 

usuário.                                                                                                                                                              

No tocante às condições de clima, as mesmas são indicadas após a classe do potencial, 

mas de forma anexada; trata-se de uma maneira de representar as propriedades intrínsecas dos 

solos, assim como a condição climática. Diante disso, são estabelecidos os padrões de tipos 

climáticos, os quais possuem como referência básica os aspectos da vegetação natural 

identificada nos levantamentos pedológicos. Esses padrões são descritos a seguir: 

• C1 – clima superúmido – “hiperúmido” (condição de floresta tropical perenifólia); com 

precipitação pluviométrica média anual da ordem de 2.000-2.500mm, com 2 a 3 meses secos.  

• C2 – clima úmido (condição de floresta subperenifólia); com precipitação pluviométrica 

média anual da ordem de 1.500-2.000mm, com 3 a 4 meses secos.  

• C3 – clima “subúmido” ou “pouco úmido” (condição de floresta tropical subcaducifólia): 

com precipitação pluviométrica média anual da ordem de 1.000-1.500mm, com 3 a 5 meses 

secos.  

• C4 – clima úmido e subúmido de altitude – com vegetação variável de floresta tropical 

subperenifólia a subcaducifólia. Ocorre em superfícies elevadas conhecidas como “brejos de 

altitude”. De forma peculiar e diferente da maior parte da região Nordeste, destaca-se uma 

estação fria, no inverno, com menos de 18 oC. Apresenta uma precipitação média anual em 

torno da amplitude 1.200–1.800 mm, com 3 a 4 meses secos.  

• C5 – clima “subúmido/seco” – condição de floresta caducifólia ou mata seca e/ou de 

transição floresta/caatinga hipoxerófila. Possui precipitação pluviométrica média anual da 

ordem de 750 - 1.000mm, com 4 a 6 meses secos. Classificação de Gaussen: 4c(b)Th – 

tropical quente – termoxeroquimênico de caráter atenuado/médio. 

• C6 – clima semi-árido atenuado (clima seco) – condição de caatinga hipoxerófila. Abrange o 

ambiente conhecido por zona do agreste, possui uma condição climática menos agressiva que 

o semi-árido acentuado (sertão nordestino). As chuvas variam em torno de 600-800mm 

anuais, com 5 a 6 meses secos. Classificação de Gaussen: 4b(a)Th – tropical quente – 

termoxeroquimênico de caráter médio/acentuado.  

• C7 – clima intermediário entre semi-árido atenuado e o semi-árido acentuado – condição de 

transição caatinga hipo/hiperxerófila. Essa é uma situação a ser estudada e definida, ligada à 

umidade do solo.  

• C8 – clima semi-árido acentuado (hiperseco) – condição de caatinga hiperxerófila. Abrange 

o ambiente conhecido por “sertão nordestino”; com chuvas mais irregulares e com veranicos 



 88

mais freqüentes e mais longos. O período de expectativa das chuvas se estende de dezembro a 

abril, com uma precipitação média anual da ordem de 400 a 600mm, com 6 a 7 meses secos. 

Vale assinalar que essa metodologia constitui-se num sistema aberto e permite que, em 

cada caso, os fatores de deficiência e seus respectivos graus de limitação sejam incorporados 

ou adaptados. Como referência pode-se citar os trabalhos de Pereira e Lombardi Neto (2004) 

e Mendonça, Lombardi Neto e Viégas (2006), os quais utilizam graus de limitação para 

facilitar a classificação das terras.  

Outra adaptação da metodologia em questão se refere à inclusão de fatores de 

deficiência com pesos distintos. Nesses fatores são incluídos atributos de solos indicadores de 

potencialidades. 

Os fatores de deficiência considerados na avaliação do potencial edafoclimático das 

terras são: 

Peso 2: 

• e: suscetibilidade à erosão; 

• g: drenagem; 

• p: profundidade efetiva; 

• u: capacidade de água disponível; 

• s: salinidade; 

• z: sodicidade; 

• r: rochosidade e/ou pedregosidade; 

• f: risco de inundação. 

Peso 1: 

• infiltração: 

• t: textura; 

• fertilidade:  

- n: capacidade de troca de cátions, Ca + Mg e saturação por bases;  

- a: alumínio trocável;  

- h: pH.  

 Fatores de Deficiência:  

• Suscetibilidade à erosão: e 

A suscetibilidade à erosão diz respeito à facilidade com que o solo é removido por 

ação da água e/ou do vento (considerou-se apenas a erosão hídrica). Em decorrência das 

próprias características dos solos, alguns estão mais propensos a sofrer erosão, o que é 
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denominado erodibilidade (fator K), também conhecida como vulnerabilidade à erosão 

(BERTONI e LOMBARDI, 1990). 

A erodibilidade foi obtida pelo software Erodibilidade (disponível em 

http://www.sorocaba.unesp.br/professor/amsilva).  

O método, utilizado nesse software, fundamenta-se em Mitchell e Bubenzer (1980), 

que consiste na classificação textural (proporção de areia, silte e argila), assim como no teor 

de matéria orgânica contida no solo. A concepção é que a argila, junto com a matéria 

orgânica, tende a cimentar as partículas de solo em agregados e dificultar os processos 

erosivos. Trata-se de um método simples e é válido verificar sua viabilidade em solos 

brasileiros. A interpretação da erodibilidade se dá de acordo com Carvalho (1994), que cita 

três classes de erodibilidade, como fraca, média e elevada, consoante o valor obtido: 

• K < 0,15: erodibilidade fraca; 

• 0,15 < K < 0,30: erodibilidade média; 

• K > 0,30: erodibilidade elevada.   

Na avaliação dos graus de limitação para suscetibilidade à erosão, considerou-se o 

indicador declividade de Ramalho Filho e Beek (1995) associado ao indicador erodibilidade 

do horizonte A. Ademais, são considerados os critérios de mudança textural abrupta, adaptado 

de Nóbrega, Wadt e Anjos (2008), de profundidade dos solos (solos pouco profundos e solos 

rasos), além do horizonte ou caráter vértico. 

• Drenagem do solo: g 

Marques (1971) assinala a importância da drenagem na classificação das terras, 

salientando essa deficiência como uma séria limitação ao uso agrícola.  

Bertoni e Lombardi Neto (1990) mencionam que a drenagem natural reúne, 

conjuntamente, conceitos de capacidade de escoamento superficial do terreno (drenagem 

superficial) e permeabilidade ou condutividade hidráulica do solo (drenagem subsuperficial).  

O fator drenagem do solo concerne à drenagem subsuperficial. Esse fator inclui 

indicadores como profundidade de materiais impermeáveis, profundidade de mosqueados ou 

cores de redução e de materiais semipermeáveis, profundidade de petroplintita. Além disso, 

leva-se em conta a altura do lençol freático, presença de mudança textural abrupta, 

características de gleização, acúmulo de matéria orgânica (horizonte hístico) e áreas planas ou 

depressões, onde há estagnação de água. 

 A definição dos graus de limitação para a deficiência de drenagem foi adaptada 

fundamentando-se em Batista et al. (2002), Cavalcanti e Silva (2005), Santos et al. (2005) e 

Embrapa (2006).   
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• Profundidade efetiva: p 

Refere-se à profundidade máxima que as raízes penetram livremente no corpo do solo, 

sem impedimentos, propiciando às plantas suporte físico e condições para absorção de água e 

nutrientes. Deve-se ter atenção ao fato de que a profundidade efetiva nem sempre se limita à 

profundidade do solum (horizontes A + B), podendo, inclusive, ultrapassá-la (MARQUES, 

1971; LEPSCH et al., 1983; CURI, 1993). 

São consideradas como indicadores: a profundidade até o material impermeável; a 

profundidade até o material semipermeável; e a profundidade de materiais permeáveis.  

Os graus de limitação para profundidade efetiva foram adaptados baseando-se em 

Batista et al. (2002), Cavalcanti e Silva (2005), Silva et al (2005) e Embrapa (2006).  

• Capacidade de água disponível: u 

Quanto à deficiência de água foi usado como indicador a capacidade de água 

disponível; é compreendida , usualmente, como o teor de água entre a capacidade de campo e 

o ponto de murcha. De acordo com Silva et al. (2005), a capacidade de campo é o limite 

superior da disponibilidade de água no solo, enquanto que o ponto de murcha corresponde ao 

máximo teor de água no solo em que as plantas permanecem murchas, não se recuperando; a 

água do solo está retida com uma força superior a de succção das raízes. É uma variável que 

depende muito da textura.   

Os graus de limitação da capacidade de água disponível foram adaptados com base em 

Valladares (2002), Batista et al. (2002) e Cavalcanti e Silva (2005), sendo considerada a 

disponibilidade no horizonte superficial (até 30 cm do perfil) e disponibilidade acumulada de 

0 a 120 cm do perfil.  Como lembra Moreira (1993), a característica mais importante não é a 

capacidade de retenção total de água, mas a capacidade de retenção de água disponível.    

A capacidade de água disponível (AD) é calculada, segundo Bernardo, Soares e 

Mantovani (2006), pela equação a seguir:  

• AD = [(CC – PMP)/10] x espessura x Ds 

  Onde:  

AD = água disponível; 

Espessura = o cálculo da água disponível deve ser de 0-30 cm e de 0-120 cm;  

Ds = densidade do solo.  

A capacidade de campo e ponto de murcha são obtidos pela equação proposta por 

Arruda, Zullo e Oliveira (1987):  

• % CC (capacidade de campo): CC = 3,07439 + 0,629239 x – 0,00343813 x2.  

Sendo x (% silte + % argila); 
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• % PMP (ponto de murcha permanente): PMP = 398,889 x / 1308,09 x.  

Sendo x (% silte + % argila). 

Cabe enfatizar que essa equação é de fácil mensuração e busca atender a desvantagem 

do alto custo para a obtenção do cálculo da capacidade de campo e do ponto de murcha, em 

laboratório pelo extrator de Richards.   

• Salinidade do solo: s  

Caracterizam-se por solos que apresentam quantidades excessivas de sais solúveis 

devido ao fluxo ascendente da água capilar do solo ser superior ao fluxo descendente da água 

de infiltração, decorrente da escassez de chuvas nas regiões em que ocorrem (LEPSCH et al., 

1983).  

A condutividade elétrica é o indicador usado na identificação da salinização. 

Os graus de limitação foram adaptados a partir de Silva et al. (2005). 

• Sodicidade do solo: z 

Refere-se à saturação elevada de sódio trocável. A dominância deste elemento é 

altamente nociva e prejudicial ao desenvolvimento das plantas (LEPSCH et al., 1983).  

O teor de sódio trocável é usado como indicador na identificação da sodicidade. 

Os graus de limitação para este fator foram determinados baseando-se em Bertoni e 

Lombardi Neto (1990) e Pizarro (1978).  

• Rochosidade e/ou pedregosidade: r 

No que tange à rochosidade, os indicadores são definidos pela presença de 

afloramentos rochosos ou ocorrência significativa de matacões (mais de 100 cm de diâmetro) 

na superfície do solo e a distância dos mesmos em metros.  

Já para a pedregosidade, os indicadores concernem à proporção de fragmentos 

grosseiros (calhaus: 2-20cm de diâmetro; matacões: 20-100cm de diâmetro) na massa do solo 

e/ou sobre a superfície e a distância dos mesmos em metros. 

Os graus de limitação por rochosidade e/ou pedregosidade estão em conformidade 

com Santos et al. (2005). 

• Risco de inundação: f 

 Os riscos por inundação destacam-se por indicadores de freqüência e de duração do 

período em que as terras ficam cobertas pelas águas, sendo adaptados de Prado (1996), 

Bucene e Zimback (2005) e Giboschi, Rodrigues e Lombardi Neto (2006).   

• Infiltração de água no solo: i 

 A infiltração implica na aferição da entrada de água no solo. Como é um fator de 

grande relevância na avaliação do potencial das terras para irrigação e o intuito foi utilizar os 
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mesmos fatores limitantes nas duas avaliações das potencialidades das terras deste trabalho 

(mesmo que com graus diferentes), o mesmo foi incluído no potencial edafoclimático das 

terras.  

A velocidade da infiltração de água no solo é usada como indicador e está relacionada 

à suscetibilidade à erosão e à compactação do solo. Na realidade, se caracteriza como um 

importante indicador da qualidade do solo, reflexo do tipo de uso e manejo do solo. As 

velocidades rápida ou muito rápida dificultam o escoamento superficial e os processos 

erosivos, ao contrário das velocidades lenta ou muito lenta.  

Os graus de limitação por velocidade de infiltração são avaliados baseando-se em Lal 

(2001), Bucene e Zimback (2005) e Estados Unidos (1953).   

• Textura: t  

O fator textura influencia na mecanização do solo e na retenção de umidade. Solos 

com textura argilosa ou muito argilosa, ou argila 2:1, em geral, são mais sujeitos à 

compactação e dificultam a mecanização, enquanto que solos de textura arenosa possuem 

baixa capacidade de água disponível e favorecem a lixiviação de bases.   

As argilas de atividade alta (2:1), do tipo esmectita e a vermiculita, são pouco estáveis 

em água, possuindo menor resistência à erosão. Além disso, a expansibilidade dessas argilas 

implicam em maior risco de compactação e comprometimento da drenagem interna 

(conseqüentemente, aumenta o risco de salinização e sodificação). As argilas de atividade 

baixa, do tipo caulinita (1:1), são mais estáveis e menos sujeitas a esses processos de 

degradação.  

O indicador da textura do solo refere-se à proporção relativa das frações 

granulométricas areia, silte e argila, associado ao indicador consistência do solo úmido (solta, 

friável, firme ou muito firme).   

A textura arenosa compreende as classes areia e areia franca. A textura média 

compreende as classes texturais que apresentam menos de 35% de argila. A textura argilosa 

abrange as classes de 35% a 60% de argila, enquanto que a textura muito argilosa as classes 

com mais de 60% de argila. Já a textura siltosa representa parte das classes texturais que 

tenham silte > que 50%, areia < 15% e argila < 35%.  

Os graus de limitação por textura são adaptados de Bucene e Zimback (2005). 

• Deficiência de fertilidade: 

A deficiência de fertilidade foi avaliado em três fatores diagnósticos: 

a) Disponibilidade de nutrientes: n 

b) Alumínio Trocável: a 
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c) pH: h 

• Disponibilidade de nutrientes: n 

O critério adotado para determinar os graus de limitação da disponibilidade de 

nutrientes utiliza a relação entre os indicadores saturação por bases (V%) e capacidade de 

troca catiônica (CTC).  

Oliveira e Berg (1985) justificam que este critério reflete melhor o grau de trofismo, 

enfocando que em dois solos com a mesma saturação por bases, o que tiver CTC mais elevada 

apresenta maior reserva de nutrientes.  

A capacidade de troca catiônica é a quantidade total de cátions (cálcio, magnésio, 

sódio e potássio, hidrogênio e alumínio) retida por unidade de peso do solo; representa o 

poder que o solo tem de reter os cátions necessários ao desenvolvimento da planta, impedindo 

a perda por lixiviação profunda (SILVA et al., 2005).  

O cálcio e magnésio são os cátions trocáveis mais importantes absorvidos pela planta 

para o seu desenvolvimento (SILVA et al., 2005).  

Os graus da limitação por nutrientes foram adaptados de Oliveira e Berg (1985) e 

Batista et al. (2002).    

• Alumínio trocável: a 

 O alumínio trocável é o principal elemento fitotóxico natural em solos tropicais, que se 

não for corrigido (pela calagem ou sulfatagem) pode ocasionar perdas de produtividade 

(SILVA et al., 2005).  

Os graus da limitação por alumínio trocável estão conforme Batista et al. (2002).  

• pH: h 

Esse indicador é referente ao estado de acidez ou alcalinidade do material nos solos. A 

faixa de pH considerada normal é entre 5 a 7 e, quando isso não ocorre, pode-se ter 

implicações em desequilíbrios de nutrição ou elevação da concentração de íons tóxicos 

(SILVA et al., 2005).  

Os graus da limitação por pH foram adaptados de Batista et al. (2002), Cavalcanti e 

Silva (2005) e Silva et al. (2005).   

Impedimentos devido à Legislação Ambiental (Áreas de Preservação Permanente): pp 

No sentido de suprir a carência com a parte ambiental da metodologia, foram 

introduzidos os impedimentos devido à legislação ambiental. Abrangem os critérios que 

definem as Áreas de Preservação Permanente definidos no Código Florestal Brasileiro – Lei 

nº 4.771/65, alterada pela Lei Fedral nº 7.803/89. 
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A proposta é que essas áreas sejam relativas às classes inaptas, não exploráveis para a 

agricultura ou outro uso que não seja o da preservação, independente do seu potencial 

agrícola. As Áreas de Preservação Permanente são as áreas com vegetação nativa e demais 

formas de vegetação, que neste trabalho foram consideradas:  

• Ao redor de nascentes, ainda que intermitentes e nos olhos d’água, qualquer que seja sua 

situação topográfica, com raio mínimo de 50 metros de largura.   

 Ainda foram respeitados os limites das áreas de várzea dos rios principais da área de 

estudo como sendo de preservação permanente.  

Simbologia da Metodologia Proposta: 

Os fatores de Peso 2 foram avaliados em cinco graus de limitação:  

• 1 = Nulo/Ligeiro; 2 = Moderado; 3 = Forte; 4 = Muito Forte; 6 = Extremamente Forte. 

 Não há grau com valor 5.  

Os fatores de Peso 1 foram avaliados em quatro graus de limitação:  

• 1 = Nulo/Ligeiro; 2 = Moderado; 3 = Forte; 4 = Muito Forte. 

Os graus de limitação encontram-se em APÊNDICE A. 

Com a finalidade de facilitar a avaliação do potencial edafoclimático das terras, foi 

proposta uma definição onde a classe está relacionada ao fator limitante (ou fatores limitantes) 

de maior grau. A exceção diz respeito ao grau com valor 5, que não existe para determinar as 

terras automaticamente na Classe 5. 

 Desse modo, os índices de maior grau de dificuldade serão colocados junto ao número 

da classe, dando preferência aos fatores de Peso 2 e, em seguida, os de Peso 1. Quando houver 

muitos fatores limitantes serão considerados os principais, tendo prioridade os de Peso 2. 

Exemplo: 2 e2p2, 3 g3p3e2, 4 p4g3e2.  

Para simplificação da legenda do mapa, esses índices são omitidos. Abaixo, têm-se 

exemplos da simbologia final: 

 

4 pzn 

 T – C
6
 

    

Classe 4 e fatores limitantes: profundidade efetiva (p), sodicidade (z) e disponibilidade 

de nutrientes (n). Terras com potencial Restrito para a agricultura e condição climática C6 

(semi-árido atenuado). 
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Não obstante, existem casos que as terras não devem ser classificadas como 4, em 

virtude das maiores restrições, podendo ter muitos fatores limitantes com grau muito forte.  

Nessa perspectiva, quando houver mais de um fator limitante com grau muito forte de 

Peso 2 (que pode ser seguido de outros fatores com grau muito forte de Peso 1 ou mesmo de 

fatores com grau forte), a classe pode ser definida como 5, na medida em que for pertinente 

destinar as terras para Pastagem Plantada, Pastagem Natural ou Silvicultura. A Classe 5 fica 

no entremeio da Classe 4 (possuindo problemas mais agravantes que esta para a prática da 

agricultura) e da Classe 6 (restrição máxima).  

Exemplo: 5 g4p4i4s3 , 5 p4s4r4    

Um exemplo da simbologia final: 

 

       5 psr 

N – C
6
 

 

Classe 5 e fatores limitantes: profundidade efetiva (p), salinidade (d) e rochosidade 

e/ou pedregosidade (e). Terras destinadas para Pastagem Natural e condição climática C6 

(semi-árido atenuado). 

Com relação à Classe 6, esta pode ser enquadrada como inapta, isto é, indicada para a 

Preservação Ambiental, quando os fatores limitantes, de Peso 2, possuírem o grau 6 = 

extremamente forte, que define automaticamente a Classe 6.  

Os fatores de Peso 1 são mais facilmente corrigíveis ou de menor relevância para 

classificar as terras como 6, por isso, não possuem o grau extremamente forte. 

 Exemplo: 6 r6e4p4 , 6 e6p4. 

 

6 rep 

PA – C
6 

 

Classe 6 e fatores limitantes: rochosidade e/ou pedregosidade (r) e suscetibilidade à de 

erosão (e), profundidade efetiva (p). Terras destinadas para Preservação Ambiental e condição 

climática C6 (semi-árido atenuado).   

Mapa de Avaliação do Potencial Edafoclimático das Terras: 

Após a classificação do potencial das terras, elaborou-se o Mapa de Avaliação do 

Potencial Edafoclimático das Terras.  
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Para incorporar às áreas de preservação permanente no referido mapa, a hidrografia foi 

digitalizada em ArcGIS 9.3 e, posteriormente, criou-se um buffer de 50 m ao redor das 

nascentes de água (todas intermitentes) concernente aos impedimentos à legislação ambiental.  

Os buffers foram gerados através da ferramenta de análise espacial proximity-buffer e, 

na seqüência, foi aplicada a ferramenta de edição merge para a união de polígonos. As áreas 

de várzea do rio Verde e riacho de Campos Belos também foram consideradas como de 

preservação permanente. Esses buffers foram sobrepostos com o Mapa de Avaliação do 

Potencial Edafoclimático das Terras mediante a ferramenta de análise espacial overlay-union.  

 

 

4.2.4.2. Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação 

 

A avaliação do potencial das terras para irrigação foi adaptada da metodologia de 

Cavalcanti et al. (1994), apresentando uma forma simplificada na legenda do mapa para 

indicação das classes de terras para irrigação. Trata-se de uma metodologia de caráter edáfico, 

onde, na falta de parâmetros exigidos pelo BUREC, permite-se inferir as potencialidades das 

terras face as suas inter-relações com as propriedades dos solos. 

Ainda foram considerados critérios do Sistema Brasileiro de Terras para Irrigação- 

SiBCTI (AMARAL, 2005b) e de Batista et al. (2002), que traz modificações propostas pela 

CODEVASF para manejo irrigado por aspersão ou localizado. 

 Na verdade, todas as metodologias supracitadas seguem diretrizes do BUREC 

(ESTADOS UNIDOS, 1953). 

A definição das classes para irrigação fundamenta-se na classificação de Cavalcanti et 

al. (1994), com devidas adaptações: 

• Classe 1 - Terras aráveis altamente adequadas para agricultura irrigada, capazes de oferecer 

altas produções de grande variedade de culturas climaticamente adaptáveis, não apresentando 

nenhuma limitação para sua utilização.  

• Classe 2 - Terras aráveis com boa aptidão para agricultura irrigada, tendo um maior custo de 

produção que a Classe 1. As terras apresentam limitações variando de ligeiras a moderadas, 

corrigíveis ou não.   

• Classe 3 - Terras aráveis de aptidão regular para agricultura irrigada, em função das 

deficiências mais intensas que na Classe 2. Possuem uma ou mais limitações fortes, que 

podem ser corrigíveis, mas a um custo maior que a classe anterior, ou não corrigíveis. Com 

um manejo adequado, as terras dessa classe podem produzir bem economicamente.  



 97

• Classe 4 - Terras aráveis de aptidão restrita para agricultura irrigada. Podem apresentar uma 

deficiência específica ou ainda apresentar deficiências incorrigíveis, que exigem uma certa 

restrição para a prática da irrigação. As limitações nesta classe são muito fortes, mas podem 

ter produtividade alta a média, com correção de alto custo. 

• Classe 5 - Terras não aráveis (provisória) nas condições naturais e que requerem estudos 

especiais para determinar sua irrigabilidade. Apresentam mais deficiências que a Classe 4, 

geralmente, excessivas limitações muito fortes e fortes, como profundidade efetiva, 

drenagem, salinidade, sodicidade, suscetibilidade à erosão, rochosidade e/ou pedregosidade, 

risco de inundação e de qualidade da água de irrigação. Após estudos, estas terras podem 

passar para uma classe arável ou para a classe não arável.  

• Classe 6 - Terras não aráveis, inaptas para a agricultura irrigada. Incluem-se terras que não 

satisfazem os requisitos para enquadramento em outras classes e que não são adequadas para 

irrigação. Possuem limitações com grau extremamente forte. As terras podem ser de solos 

rasos ou pouco profundos sobre embasamento rochoso ou outra formação impermeável; de 

baixa disponibilidade de água; áreas de inundação permanente ou com alto risco; áreas 

abaciadas ou depressões; dissecadas e muito erodidas; elevadas e com topografia declivosa; 

com afloramentos rochosos; influenciadas por sais e de recuperação difícil.  

Neste trabalho, uma das adaptações se refere à mudança na simbologia da legenda, 

demonstrando apenas a classe de terras seguida de seus principais fatores limitantes, enquanto 

que as avaliações informativas são apresentadas por letras ao invés de números.  

Outra adaptação concerne à inclusão de graus de fatores de deficiência com diferentes 

pesos. Praticamente, utilizou-se os mesmos fatores de deficiência e os mesmos atributos de 

solos indicadores da Avaliação do Potencial Edafoclimático das Terras, a fim de que as duas 

avaliações tenham estreita correlação. A principal diferença é evidenciada pela maior 

restrição de alguns desses fatores na classificação das terras para irrigação, além da inclusão 

do fator qualidade de água para irrigação com Peso 2. 

 Como referência pode-se citar os trabalhos de Bucene e Zimback (2005) e Arevalo e 

Botero (1990), que utilizam graus de fatores limitantes para facilitar a classificação das terras 

para irrigação.  

Os fatores de deficiência considerados na avaliação das terras para irrigação são:  

Peso 2: 

• e: suscetibilidade à erosão; 

• g: drenagem; 

• p: profundidade efetiva; 



 98

• u: capacidade de água disponível; 

• s: salinidade; 

• z: sodicidade; 

• r: rochosidade e/ou pedregosidade; 

• f: risco de inundação; 

• q: qualidade da água para irrigação; 

Peso1: 

• i: infiltração; 

• t: textura; 

• fertilidade:  

- n: capacidade de troca de cátions, soma cálcio e magnésio e saturação por bases;  

- a: alumínio trocável;  

- h: pH.  

Com relação aos graus de limitação, estes são mais restritivos nas deficiências de 

drenagem, de salinidade, de sodicidade e de infiltração, os quais serão explicitados a seguir. 

Para os outros fatores são os mesmos já descritos na avaliação do potencial edafoclimático 

das terras.  

Fatores de Deficiência:  

• Drenagem do solo: g 

A morfologia do solo é um bom indicativo da drenagem (SANTOS e ARAÚJO 

FILHO, 2008).  

A deficiência de drenagem do solo utiliza indicadores, tais como: profundidade da 

camada impermeável; profundidade de mosqueados ou de cores de redução e de materiais 

semipermeáveis; profundidade de petroplintita. Além disso, a drenagem inclui indicadores 

como a altura do lençol freático, a presença de mudança textural abrupta, as características de 

gleização, o acúmulo de matéria orgânica (horizonte hístico) e as áreas planas ou depressões 

com estagnação de água. 

Os graus de limitação mais restritivos para drenagem buscam suprir a falta de dados 

do fator condutividade hidráulica (permeabilidade), cuja obtenção, tanto em campo como em 

laboratório, é onerosa. Enfatiza-se ainda que os resultados em laboratório não são muito 

satisfatórios. Esses graus foram adaptados de Batista et al (2002), Cavalcanti e Silva (2005), 

Mendonça, Lombardi Neto e Viégas (2006) e Embrapa (2006).   

• Salinidade: s 

A condutividade elétrica é utilizada como indicador da salinização do solo. 
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Para este fator, a limitação foi estabelecida a partir das classes de salinidade do solo, 

específica para a classificação de terras para irrigação, definidas por Batista et al. (2002) e 

Valladares (2002). 

• Sodicidade do solo: z   

Refere-se à saturação elevada de sódio trocável. A dominância deste elemento é 

altamente nociva e prejudicial ao desenvolvimento das plantas (LEPSCH et al., 1983). 

O teor de sódio trocável é utilizado como indicador na identificação da sodicidade e os 

graus de limitação para este fator foram adaptados fundamentando-se em Bertoni e Lombardi 

Neto (1990), Batista et al. (2002) e Pizarro (1978). 

• Qualidade da Água de Irrigação: q 

 A qualidade da água para irrigação influencia no risco de salinização e de sodificação 

dos solos.  

Os indicadores de qualidade da água são representados pela condutividade elétrica 

(risco de salinização) e pela Relação de Adsorção de Sódio – RAS (risco de sodificação), 

baseando na proposta do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos (RICHARDS, 1954), 

que classifica em:  

• C1 (salinidade baixa); C2 (salinidade média); C3 (salinidade elevada); C4 (salinidade muito 

elevada);  

• S1 (sodicidade baixa); S2 (sodicidade média); S3 (sodicidade alta); S4 (sodicidade muito 

alta).   

 Os graus de limitação para este fator foram baseados em Richards (1954) e Arevalo e 

Botero (1990).  

• Infiltração de água no solo: i 

 A infiltração implica na aferição da entrada de água no solo, sendo de grande 

relevância na avaliação do potencial das terras para irrigação.  

A velocidade da infiltração de água no solo é usada como indicador. Quando a 

velocidade for rápida ou muito rápida significa ter cuidados na aplicação de água na irrigação, 

em decorrência da lixiviação de nutrientes e perdas de água por percolação; por outro lado, 

dificultam o escoamento superficial e os processos erosivos. Ao contrário, as velocidades 

lenta ou muito lenta favorecem o escoamento e a erosão, exigindo grande cuidado na 

aplicação de água.   

As velocidades rápida ou muito rápida foram colocadas com grau de limitação 

nulo/ligeiro, enquanto que as velocidades lenta ou muito lenta com grau muito forte, visto que 

a velocidade de infiltração está associada à suscetibilidade à erosão e é usada como fator 
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sensível ao uso e manejo do solo. Nessa perspectiva, as velocidades rápida ou muito rápida, 

no que tange aos cuidados do manejo do solo para a irrigação, serão restringidas pelo fator 

textura.  

Os graus de limitação por velocidade de infiltração são avaliados baseando-se em 

Bucene e Zimback (2005) e Estados Unidos (1953). 

• Textura: t  

O fator textura merece algumas complementações quanto à classificação das terras 

para irrigação, pois o mesmo influencia, em especial, na infiltração de água, além da 

mecanização do solo e da retenção de umidade.  

O indicador textura é referente à proporção relativa das frações granulométricas areia, 

silte e argila, associada à consistência do solo úmido (solta, friável, firme ou muito firme).   

Cabe salientar que a textura arenosa não elimina terras irrigáveis. Entretanto, a textura 

arenosa ou mesmo a textura franco-arenosa implicam em cuidados na aplicação de água na 

irrigação, onde é favorável a lixiviação de bases do solo, perdas de água por percolação.  

Em contrapartida, a textura argilosa ou textura muito argilosa, principalmente com 

consistência firme ou muito firme, ou, então, presença de argila 2:1, restringe a irrigação, uma 

vez que a compactação é favorecida, sobretudo quando em condições inadequadas de 

umidade. Com isso, têm-se problemas de infiltração de água no solo e necessidade de maiores 

cuidados na mecanização do solo. 

Os graus de limitação por textura são adaptados de Bucene e Zimback (2005). 

Avaliações Informativas: 

Diante da explicitação de Amaral (2005a) sobre a fórmula sobrecarregada e a 

redundância de alguns parâmetros da metodologia do BUREC (comentada em outro capítulo), 

foram consideradas somente as avaliações informativas produtividade da terra e custo de 

desenvolvimento, sendo as mais importantes para a classificação da irrigação. Essas 

avaliações estão baseadas em Santos e Araújo Filho (2008).  

Muitas vezes, num fator limitante está implícito outro fator. Na avaliação informativa 

necessidade de água pode estar inserida a capacidade de água disponível, enquanto que na 

avaliação informativa drenabilidade pode estar inserida a deficiência de drenagem.  

Ademais, a informação sobre uso da terra não é relevante, haja vista que a avaliação é 

realizada exatamente para a prática da irrigação.  

• Produtividade da terra: 
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Segundo Carter (1993), há uma escolha entre melhorar a produtividade ao custo de um 

investimento adicional ou aceitar produtividades menores. A produtividade pode ser 

classificada como: 

1 - A = Muito Alta 

2 - a = Alta. 

3 - m = Média. 

4 - b = Baixa. 

6 - B = Muito Baixa. 

Quanto à produtividade das terras, foram realizadas estimativas com os dados físicos e 

químicos e com as características morfológicas dos perfis de solos analisados. Nessa 

concepção, as deficiências por fertilidade, profundidade efetiva, drenagem, salinidade e 

sodicidade e rochosidade e/ou pedregosidade são fundamentais.  

Na verdade, a produtividade analisada é referente às condições naturais dos solos e 

ambientais com melhoramento. Para maior objetividade, deve estar atrelada ao custo de 

desenvolvimento; assim, a produtividade pode ser melhorada, mas com um custo muito baixo, 

baixo, médio, alto ou muito alto.  A produtividade muito baixa inviabiliza a produção. 

• Custo de desenvolvimento:  

 O desenvolvimento da terra é a preparação necessária para a prática da irrigação, na 

forma de melhoramentos permanentes; é representado por custos ou investimentos no 

melhoramento das terras necessários à obtenção da produtividade estimada (CARTER, 1993).   

Contudo, os custos periódicos e normais relacionados ao melhoramento do solo  

devem ser considerados. Os custos ou investimentos de melhoramento das terras foram 

estimados em razão da maior ou menor necessidade de: 

 • Complexidade das operações para o preparo da terra: se há necessidade de nivelamento do 

terreno, onde a declividade também é levada em conta; eliminação da vegetação natural; 

remoção de pedras; rochosidade.  

• Problemas de drenagem do solo; 

• Necessidades de melhoramento do solo: considerando deficiência de fertilidade por 

nutrientes, por alumínio trocável, pH, além da salinidade e da sodicidade; 

• Distribuição da água: distância e cota de captação. 

 Os custos de desenvolvimento podem ser classificados como: 

1 - B = Muito Baixo 

2 - b = Baixo. 

3 - m = Médio. 
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4 - a = Alto. 

6 - MA = Muito alto. 

Deve-se enfatizar que a deficiência por drenagem acarreta um custo mais alto do que, 

por exemplo, a fertilidade, a remoção da vegetação, de pedras; por conseguinte, terras com 

problemas de drenagem dificultam a viabilidade de irrigação. A longa distância de captação 

de água também implica num alto custo. Os custos altos são aceitáveis, enquanto que só 

custos muito altos inviabilizam a irrigação.    

 Simbologia da Metodologia Proposta: 

Com relação aos graus de limitação para a classificação das terras, busca-se incorporar 

as sugestões apresentadas por Amaral (2005b), que reavalia a metodologia do BUREC.  

A metodologia BUREC estabelece grande peso no fator fertilidade, bem como na 

capacidade de água disponível (CAD). No primeiro caso, os avanços da tecnologia de 

adubação e os novos produtos ofertados no mercado fazem com que a variável fertilidade 

diminua de importância. No segundo caso, as terras com textura arenosa são excluídas e, 

portanto, incoerente com a realidade do nordeste brasileiro, onde, cada vez mais, os solos com 

baixos valores de capacidade de água disponível têm sido incorporados aos sistemas irrigados, 

especialmente para a fruticultura.     

Os fatores de Peso 2 foram avaliados em cinco graus de limitação: 

• 1 = Nulo/Ligeiro; 2 = Moderado; 3 = Forte; 4 = Muito Forte; 6 = Extremamente Forte. 

 Não há grau com valor 5. 

Os fatores de Peso 1 foram avaliados em quatro graus de limitação:  

• 1 = Nulo/Ligeiro; 2 = Moderado; 3 = Forte; 4 = Muito Forte. 

Os graus de limitação estão em APÊNDICE B. 

A avaliação do potencial para irrigação se dá da mesma maneira que a avaliação do 

potencial edafoclimático, cuja classe de terras é relativa ao fator limitante (ou fatores 

limitantes) de maior grau. 

Sendo assim, do mesmo modo que na avaliação do potencial edafoclimático das terras, 

permite-se que as classes de solo com mais de um fator limitante de Peso 2 com grau muito 

forte (podendo ser seguidos de outros fatores com grau muito forte de Peso 1 ou de fatores 

com grau forte) sejam enquadradas na Classe 5, quando houver necessidade de estudos 

especiais. Nesse aspecto, a Classe 5 fica entre a Classe 4 (possuindo notórias restrições em 

relação a esta classe para a prática da agricultura irrigada) e a Classe 6 (limitação máxima e 

inapta para irrigação).  

Exemplo: 5 e4g4p4, 5 g4p4s4z3.    
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Para a classificação 6 (Inapta para a irrigação), leva-se em conta a existência do grau 

extremamente forte como determinante. 

Concordando com Amaral (2005a) sobre o tamanho exagerado e a redundância na 

simbolização do BUREC, as limitações das subclasses s (solo), t (topografia), d (drenagem) 

não foram consideradas. No numerador, terá a classe de irrigação com seus fatores limitantes, 

mas os graus de limitação serão omitidos. Quando houver muitos fatores limitantes serão 

considerados os principais, dando preferência pelos de Peso 2.  

Todavia, a fim de facilitar a compreensão nos mapas, outra adaptação realizada é a 

utilização de letras ao invés de números nas avaliações informativas. Neste trabalho, não 

haverá simplificação da legenda do mapa concernente às avaliações informativas no 

denominador, como é a sugestão da metodologia em análise. 

Um exemplo da simbologia final:  

 

2 pgd 

Ab  

  

Classe 2 e fator limitante profundidade efetiva (p), drenagem (g) e declividade (d). 

Produtividade alta (a) e custo de desenvolvimento baixo (b).  

Mapas de Avaliações do Potencial das Terras para Irrigação: 

Foram realizadas duas classificações do potencial das terras para irrigação, uma 

classificação atualizada com dados da CODEVASF (1980) e outra classificação com os dados 

atuais (2007-2008), resultando nos seguintes mapas: 

• Mapa de Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação CODEVASF (Avaliação 

Atualizada); 

• Mapa de Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação. 

 Ainda há o Mapa de Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação Estabelecida 

pela CODEVASF, utilizando-se a metodologia do BUREC.   

 

  

4.2.4.3 Comparação das Classificações das Terras para Irrigação entre Dois Períodos (1980 e 

2007-2008) 

 

A partir da obtenção dos dois mapas de avaliações do potencial das terras para 

irrigação, um com os dados da CODEVASF (avaliação atualizada) e outro com os dados 
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atuais, os mesmos foram confrontados a fim de verificar mudanças na classificação das terras 

(as classes das terras podem melhorar ou piorar) ou se a classificação manteve-se igual.  

Convém enfocar que, nas avaliações do potencial das terras para irrigação, há fatores 

de deficiência sensíveis ao uso das terras e manejo do solo e outros não sensíveis. Os fatores  

sensíveis possibilitam identificar mudanças na classificação das terras, ou seja, onde possa 

estar ocorrendo impactos adversos ou não ao solo.   

Nesse caso, a classificação pode melhorar devido aos graus dos fatores que se tornam 

menos limitantes. Quando a classificação melhorou, significa que passou para uma classe 

superior; por exemplo, da Classe 3 para a Classe 2. O contrário se dá quando a classificação 

piorou; os graus dos fatores tornam-se mais limitantes, passando para uma classe inferior. 

Todavia, mesmo que as terras tenham melhorado ou permanecido iguais, outros 

fatores de limitação podem ter surgido ou tornado mais restritivo, constituindo-se como terras 

em potencial risco de piorarem e que merecem ser consideradas. 

Em virtude disso, extraiu-se o Mapa da Análise Comparativa entre as Classificações 

das Terras para Irrigação, com os dados CODEVASF e com os dados atuais. 

 

 

4.2.4.4 Adequação do Uso das Terras  

 

O mapa de uso atual das terras do Perímetro de Mirorós foi obtido pela imagem Spot 5 

(2008), resolução de 10 m. Essa imagem possui quatro bandas sendo: banda 1 verde, banda 2 

vermelho, banda 3 infravermelho próximo e banda 4 infravermelho médio.   

 O georreferenciamento e o processamento da imagem Spot 5 foram realizados pela 

Empresa Hiparc Geotecnologias. A imagem foi georreferenciada em projeção UTM e Datum 

Córrego Alegre e o processamento se deu através dos softwares PDI Leica e Erdas Imagine, 

efetuado diretamente na fusão RGB em modo 4,1,2.  

A partir de conhecimentos dos padrões sobre a resposta espectral de alvos terrestres 

(cor, textura, forma), complementados por trabalhos de campo e informações sobre o uso das 

terras dos lotes (obtidas no DIPIM), criou-se a legenda de classes de uso das terras e 

procedeu-se a interpretação visual da imagem, sendo digitalizada no ArcGIS 9.3. A tentativa 

de classificação supervisionada (maxver-máxima verossimilhança), aplicada no software 

ENVI 4.0, não atendeu as expectativas das diferentes categorias de uso da legenda.  
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 Assim, elaborou-se o Mapa de Uso das Terras e Cobertura Vegetal, além do Mapa de 

Uso das Terras e Cobertura Vegetal - Usos com Irrigação e Outros Usos sem Irrigação; neste 

último, a diferença é o agrupamento de classes de usos da terras sem irrigação.   

Para a adequação do uso das terras, primeiramente, há a combinação entre os planos 

de informação do potencial edafoclimático das terras e do uso das terras e cobertura vegetal, 

obtendo, assim, o Mapa de Sobreutilização das Terras no Potencial Edafoclimático. Nesse 

mapa, há distinção entre a sobreutilização-preservação, referente às áreas destinadas para a 

preservação (ambiental, permanente), e a sobreutilização em outras áreas que não sejam 

designadas para preservação.  

Em seguida, para extrair o Mapa de Adequação do Uso das Terras é feita a 

sobreposição entre os seguintes planos de informação: sobreutilização das terras no potencial 

edafoclimático; potencial das terras para irrigação; e uso das terras e cobertura vegetal. Como 

conseqüência, nesse mapa, as terras sobreutilizadas também são diferenciadas.  

 Nessa concepção, identificam-se terras que estão sendo utilizadas adequadamente ou 

aquelas que estão sendo subutilizadas (abaixo do seu potencial) ou sobreutilizadas (acima do 

seu potencial). As terras adequadas e subutilizadas concernem somente ao uso para irrigação. 

Já as terras sobreutilizadas, englobam tanto o uso edafoclimático como o uso para irrigação.  

As áreas sobreutilizadas no potencial edafoclimático devem ser levadas em conta na 

adequação das terras, posto que a avaliação do potencial das terras para irrigação não 

determina um uso específico para as mesmas. Dessa maneira, busca-se suprir essa carência 

existente em áreas irrigadas, possibilitando a restrição de terras mesmo onde não exista o 

manejo da irrigação.  

Todas as sobreposições foram realizadas, no ArcGIS 9.3, pela ferramenta de análise 

espacial overlay-union, além da ferramenta de edição merge para união de polígonos.  

 

 

4.2.4.5  Prioridades de Intervenção Quanto ao Uso das Terras e Manejo do Solo 

 

A definição das prioridades de intervenção quanto ao uso das terras e manejo do solo 

agrega informações da análise comparativa entre as classificações do potencial das terras para 

irrigação e da adequação do uso das terras. Essas prioridades de intervenção foram 

relacionadas às necessidades de Conservação, Recuperação e Recuperação/Preservação 

(TAB. 3), a partir da adaptação do trabalho de Crepani et al. (2008), que utiliza áreas 

prioritárias (uso indicado) como subsídios à gestão territorial.  
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Salienta-se que, para as áreas já preservadas, como de caatinga hipoxerófila e de mata 

ciliar, não foram aplicadas às prioridades de intervenção. Desse modo, do restante das terras, 

as subutilizadas revelam outros usos sem irrigação, ao passo que as terras adequadas são 

inerentes ao uso com irrigação.  

Não há necessidade de intervenção quando a classificação das terras para irrigação 

melhorou ou permaneceu igual e o uso é sustentável, isto é, subutilizado ou adequado. Na 

verdade, as intervenções em terras subutilizadas ou adequadas ficam condicionadas aos 

resultados da análise comparativa das classificações das terras.  

Em função disso, a piora na classificação das terras ou as classes em potencial risco de 

piorarem direcionam intervenções no manejo do solo (seja para outros usos sem irrigação ou 

para irrigação). Por sua vez, a sobreutilização implica, principalmente, em intervenções no 

uso das terras, sendo pertinente a Recuperação ou Recuperação/Preservação dessas áreas. 

 

TABELA 3 

 Prioridades de Intervenção Quanto ao Uso das Terras e Manejo do Solo. 

Adequação do 

Uso das Terras 

Comparação entre as Classificações das Terras para Irrigação 

 Melhorou ou Igual Potencial Risco de 

Piorar 

Piorou 

Subutilizada Sem Necessidade Manejo Outros Usos - 

Conservação 

Manejo Outros Usos - 

Conservação Prioritária 

Adequada Sem Necessidade Manejo Irrigação - 

Conservação 

Manejo Irrigação - 

Conservação Prioritária 

Sobreutilizada Uso – Recuperação Uso e Manejo - 

Recuperação 

Uso e Manejo - 

Recuperação Prioritária 

Sobreutilizada - 

Preservação 

Uso - Recuperação/ 

Preservação Prioritária  

Uso - Recuperação/ 

Preservação Prioritária 

Uso - Recuperação/ 

Preservação Prioritária 

 

Nas prioridades de intervenção, procurou-se diferenciar as classes em potencial risco 

de piorarem e as classes que realmente pioraram, designando estas últimas sempre como 

intervenções prioritárias, seja para a Conservação ou para a Recuperação das terras. 
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No que diz respeito à sobreutilização (em áreas que não sejam de preservação) são 

estabelecidas intervenções no uso e/ou manejo e exigência de Recuperação dessas áreas, 

podendo ser prioritária quando a classificação das terras piorou.  

Já para a sobreutilização, quando em áreas relativas à Preservação Ambiental ou 

Preservação Permanente, são atribuídas intervenções apenas no uso das terras, ou melhor, 

urgência em Recuperação dessas áreas e Preservação Prioritária. Nesse caso, independe do 

resultado da análise comparativa para a classificação das terras.  

Diante do exposto, obteve-se o Mapa de Prioridades de Intervenção Quanto ao Uso 

das Terras e Manejo do Solo. O cruzamento dos planos de informação, para a compilação 

desse mapa, se deu no programa ArcGIS 9.3, com a ferramenta de análise espacial overlay-

union e, para união de polígonos, utilizou-se a ferramenta de edição merge. Posteriormente, 

foram incluídas as áreas com caatinga hipoxerófila e de mata ciliar preservada pelo comando 

de edição paste e clip.  

 

 

4.2.4.6  Indicadores de Qualidade do Solo  

 

Os indicadores de qualidade do solo estão fundamentados em Lal (1999), onde são 

destacadas características importantes para que os mesmos funcionem como indicadores, tais 

quais: 

• simples e de fácil mensuração; 

• extrapoláveis para solos e regiões semelhantes; 

• versáteis: devem prover uma medida de vários processos e atributos inter-relacionados;  

• relevantes às condições ecológicas: nem todos os atributos são igualmente importantes para 

todas as classes de solo, biomas etc; 

• dirigidos aos processos: significativos aos processos degradativos da área de estudo.  

Os indicadores de qualidade do solo, determinados neste estudo, são relativos aos 

atributos sensíveis ao uso das terras e manejo do solo. Esses indicadores correspondem, 

basicamente, aos atributos de solos intrínsecos aos fatores de limitação utilizados nas 

avaliações das potencialidades das terras, tais como: 

• saturação por bases (V%); 

• capacidade de troca catiônica (CTC); 

• Ca++ + Mg++  (soma cálcio e magnésio); 

• alumínio trocável; 
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• pH; 

• textura: fração areia (areia grossa e areia fina), silte e argila;  

• matéria orgânica; 

• densidade do solo 

• porosidade total; 

• saturação de sódio trocável; 

• condutividade elétrica. 

Esses atributos do solo podem ser considerados como indicadores-chave de qualidade 

do solo e relacionados à suscetibilidade aos processos de degradação (TAB. 4). 

 

TABELA 4 

 Atributos-indicadores relacionados aos processos de degradação do solo. 

Atributos-Indicadores Processos de Degradação do Solo 

Saturação por Bases adsorção (relacionado à fertilidade), acidificação do solo 

Ca++ + Mg++ relacionado à fertilidade 

Capacidade de Troca 

Catiônica 

troca iônica, lixiviação de bases (relacionado à fertilidade)  

pH acidificação do solo, disponibilidade de nutrientes (fertilidade) 

Alumínio Trocável acidificação do solo, disponibilidade de nutrientes  (fertilidade) 

Textura suscetibilidade à erosão, infiltração 

Matéria Orgânica desenvolvimento da estrutura do solo (relativo à suscetibilidade 

a erosão), retenção de nutrientes (fertilidade) 

Densidade do Solo e 

Porosidade 

compactação, infiltração  (relativo à suscetibilidade a erosão) 

Condutividade Elétrica salinização 

Saturação de Sódio Trocável sodificação 

Fonte: Lal (2001). 

 

Para a avaliação da qualidade do solo, foram identificadas as alterações nas 

características do solo em virtude de uma análise temporal, usando como padrão de 

referência, para a mensuração, os dados obtidos pela CODEVASF (em 1980). Já os dados 

atuais referem-se aos anos entre 2007 e 2008, portanto, vinte e sete e vinte e oito anos após os 

dados de referência.  
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As escalas temporal e sistêmica, para avaliação de alterações nas características 

físicas, químicas ou biológicas do solo, induzidas pelas atividades antrópicas, podem ser 

verificadas na TAB. 5. No que tange a escala temporal dos processos de solo, a mesma pode 

ser observada na TAB. 6.  

 

TABELA 5 

Atributos-indicadores relacionados à escala temporal e escala sistêmica. 

Atributos-Indicadores Escala Temporal Escala Sistêmica 

Físicos, Químicos e 

Biológicos 

Um a diversos anos associação de 

solos/propriedade 

Fonte: Lal (2001). 

TABELA 6 

Processos de solo e escala temporal. 

Processos de Solo Escala Temporal 

Erosão cinco a vinte anos 

Compactação uma a várias estações 

Acidificação uma a várias estações 

Depleção da Fertilidade cinco a vinte anos 

Fonte: Lal (2001). 

 

Para a comparação estatística dos atributos indicadores dos solos, foi utilizado o 

programa GraphPad Prism 5.01. Com a finalidade de verificar se os dados mostraram uma 

distribuição normal, foi realizado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Quando os 

dados passaram por esse teste de normalidade, aplicou-se uma análise de variância one-way 

(ANOVA), seguido pelo teste de Tukey com nível de significância a 5%. Caso contrário, foi 

feito o teste Kruskal-Wallis para dados não-paramétricos e, em seguida, o teste de 

comparação múltipla de Dunn’s com nível de significância a 5%. 

Os solos foram divididos em quatro grupos: 

• Argissolos Vermelhos (PV);  

• Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA); 

• Argissolos Amarelos (PA) e;   

• Cambissolos (CX).  
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Cada um desses tipos de solos foi caracterizado em irrigado e outros (solos com outros 

usos sem irrigação) e comparados com os solos de referência (CODEVASF).  

Nesse contexto, os números de perfis analisados correspondentes ao tipo de solo e uso 

das terras são elencados abaixo: 

• Argissolos Vermelhos irrigados: oito perfis; 

• Argissolos Vermelhos outros: sete perfis; 

• Argissolos Vermelhos referência: doze perfis; 

• Argissolos Vermelho-Amarelos irrigados: nove perfis;  

• Argissolos Vermelho-Amarelos outros: três perfis; 

• Argissolos Vermelho-Amarelos referência: dez perfis; 

• Argissolos Amarelos irrigados: três perfis; 

• Argissolos Amarelos outros: três perfis; 

• Argissolos Amarelos referência: cinco perfis; 

• Cambissolos irrigados: doze perfis; 

• Cambissolos outros: dez perfis;  

• Cambissolos referência: sete perfis.   

 No tocante à distinção dos indicadores quanto aos horizontes dos perfis, tem-se: 

• saturação por bases, capacidade de troca catiônica, Ca++ + Mg++ (soma cálcio e magnésio), 

alumínio trocável, pH, textura e matéria orgânica: são considerados os dois primeiros 

horizontes; 

• densidade do solo e porosidade total: são considerados os três primeiros horizontes;  

• saturação por sódio trocável e condutividade elétrica: é considerado até 150 cm do perfil, ou 

seja, praticamente todos os horizontes.  

 Vale esclarecer que no indicador textura (areia, silte e argila) a comparação estatística 

também foi realizada entre os quatro tipos de solos. 

Esses atributos de solos indicadores da qualidade foram relacionados aos seguintes 

processos de solos: 

• Fertilidade: saturação por bases, capacidade de troca catiônica, Ca++ + Mg++; 

• Acidificação: alumínio trocável, pH; 

• Processo de Compactação: densidade do solo e porosidade total; 

• Processos Erosivos: textura e matéria orgânica; 

• Processo de Salinização: condutividade elétrica; 

• Processo de Sodificação: saturação de sódio trocável.  
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Uma vez identificados os indicadores de qualidade para os quatro grupos de solos e 

dois tipos de usos das terras (usos com irrigação e outros usos sem irrigação) e relacionados 

aos processos de solo, compilou-se os seguintes mapas: 

• Mapa de Suscetibilidade aos Processos Degradativos dos Solos; 

• Mapa de Suscetibilidade às Melhorias na Qualidade dos Solos. 

 Para tanto, há a sobreposição dos planos de informação entre as classes de solos e o 

uso das terras (usos com irrigação e outros usos sem irrigação). Essa sobreposição foi 

realizada no ArcGIS 9.3 através da ferramenta de análise overlay-union e, depois, da 

ferramenta de edição merge para união de polígonos.  

 

 

4.2.4.7  Subsídios ao Planejamento Conservacionista 

 

 Para fornecer subsídios ao planejamento conservacionista foram gerados dois mapas.  

No Mapa de Subsídios ao Planejamento Conservacionista (Suscetibilidade aos 

Processos Degradativos dos Solos) há combinação dos planos de informação relativos às 

prioridades de intervenção e à suscetibilidade aos processos degradativos dos solos.  

Já no Mapa de Subsídios ao Planejamento Conservacionista (Suscetibilidade às 

Melhorias na Qualidade do Solo), tem-se o cruzamento dos planos de informação das 

prioridades de intervenção e da suscetibilidade às melhorias na qualidade dos solos.   

Nessa perspectiva, os subsídios ao planejamento conservacionista reúnem informações 

das prioridades das terras referentes à Conservação, Recuperação e Recuperação/Preservação, 

bem como aos processos de degradação dos solos ou de melhorias na qualidade dos solos. 

Todavia, somente as terras destinadas à Conservação, Conservação Prioritária ou 

Recuperação Prioritária são associadas aos processos de degradação ou de melhorias na 

qualidade, uma vez que estão condicionadas às intervenções no manejo do solo, seja para 

irrigação ou não.  

Ao contrário, as terras relativas à Recuperação/Preservação estão atreladas apenas às 

intervenções no uso das terras e os processos de solos não foram incorporados.    

As sobreposições desses mapas se deram, no ArcGIS 9.3, face à ferramenta de análise 

overlay-union e o comando de edição merge, para a união de polígonos.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 CLASSIFICAÇÕES PEDOLÓGICAS  

 

 

5.1.1 Classes de Solos Estabelecidas pela CODEVASF e Classes de Solos CODEVASF 

(Classificação Atualizada)  

 

No período do mapeamento pedológico realizado pela CODEVASF, em 1980, 

seguiram-se as normas do Serviço Nacional de Levantamentos e Conservação de Solos 

(SNLCS), da Embrapa. Desse modo, as classes de solos estabelecidas pela CODEVASF 

podem ser verificadas no MAPA 1 e sua distribuição percentual está na FIG. 24.   
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FIGURA 24 - Distribuição das classes de solos estabelecidas pela 

CODEVASF do Perímetro Irrigado de Mirorós. 

                     Fonte: CODEVASF (1980b). Elaboração: Patrícia S.S.Klein.    

       Notas: Total de 6.772 ha (100%). 
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CLASSES DE SOLOS:

BAIXADA

Ce1: Cambissolo Eutrófico Latossólico Tb A moderado textura argilosa

Ce2: Cambissolo Eutrófico Ta A moderado textura média/argilosa

Ce3: Cambissolo Eutrófico Ta A moderado textura média/argilosa moderadamente profundo

Ce4: Cambissolo Eutrófico Ta raso, associado a afloramentos de calcário Caatinga

Ce5: Cambissolo Eutrófico Ta fase declivosa cascalhenta

Ce6: Cambissolo Eutrófico Ta raso, associado a afloramentos de calcário Bambuí

LEe: Latossolo Vermelho Escuro Eutrófico A moderado textura média/argilosa

LVAd1: Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico A fraco textura arenosa/média

LVAd2: Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico A fraco textura média/argilosa

LVAd3: Latossolo Vermelho Amarelo Álico A fraco textura arenosa/média

LVAd4: Latossolo Vermelho Amarelo Álico A fraco textura média/média

LVAd5: Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico A fraco textura média

LVAe1: Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico A fraco textura arenosa/média e argilosa

LVAe2: Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico A fraco textura média/média e argilosa

LVAe3: Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico A fraco textura arenosa/média

LVAe4: Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico A fraco textura média/argilosa 

PVA1: Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico Tb A fraco textura arenosa/média e argilosa

PVA2: Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico Tb A moderado textura média/média e argilosa

PVA3: Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico Tb A fraco textura média/argilosa 

PROJEÇÃO UTM - ZONA 23S
DATUM: SIRGAS 2000
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Curso d'água Intermitente

Curso d'água Perene

Represa

Fonte: CODEVASF (1980b). Elaboração: Patrícia. S.S. Klein. 
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Os solos classificados como Latossolos (41,6 %) estão divididos em: 

• 35,2% são Latossolos Vermelho-Amarelos e destes: 

• 22,6% são eutróficos e; 

• 12,6% são distróficos.    

• 6,4% são Latossolos Vermelhos eutróficos.  

Os Argissolos (11,8%) são Vermelho-Amarelos e eutróficos. 

No entanto, a classificação pedológica da CODEVASF sofreu alterações, em função 

de uma atualização baseada em Embrapa (2006). Sendo assim, as classes de solos 

CODEVASF (classificação atualizada) estão representadas no MAPA 2 e FIG. 25. Destaca-se 

que, nesse mapa, foram incluídas as modificações atuais nos limites das unidades de 

mapeamento. 
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FIGURA 25 - Distribuição das classes de solos CODEVASF 

(classificação atualizada) do Perímetro Irrigado de 

Mirorós. 

                     Fonte: CODEVASF (1980b). Atualização dos dados e elaboração: Patrícia S.S.Klein.  

                     Notas: Total de 6.772 ha (100%). 

 

 

 

 



ÁREA DE SEQUEIRO

ÁREA IRRIGADA

ÁREA IRRIGADA

GXve + RYve

CXve3

PVe5

PVe1

CXbe2

CXbd

PAd

PVd2

PAe2PAe1

LVAe

PVAe1

PVAe4

PVe3

PVe3

CXve1

PVAe2

PVd4

CXbe3

PVe4

PVAd

CXbe1

CXbe1

PVd3

PAe1

PVe1

PVe2

PVe2

PVAe3

CXve2

PVAe2

PVd1

PAe3

CXve2

RQo

CXbe1

RQo

PVAe1

RQo

78
70

00

78
70

00

79
00

00

79
00

00

79
30

00

79
30

00

79
60

00

79
60

00

79
90

00

79
90

00

80
20

00

80
20

00

8729000

8729000

8732000

8732000

8735000

8735000

8738000

8738000

8741000

8741000

8744000

8744000

M A P A  2M A P A  2
C L A S S E S  D E  S O L O S  C O D E V A S F  C L A S S E S  D E  S O L O S  C O D E V A S F  
( C L A S S I F I C A Ç Ã O  A T U A L I Z A D A )  ( C L A S S I F I C A Ç Ã O  A T U A L I Z A D A )  

D O  P E R Í M E T R O  I R R I G A D O  D E  M I R O R Ó SD O  P E R Í M E T R O  I R R I G A D O  D E  M I R O R Ó S
2 0 1 02 0 1 0

±

CLASSES DE SOLOS:

CXbd: CXbd latossólico A moderado textura média 

CXbe1: CXbe típico A moderado textura média/argilosa 

CXbe2: CXbe típico A moderado textura média/média e argilosa 

CXbe3: CXbe típico A moderado argilosa

CXve1: CXve típico A fraco textura argilosa

CXve2: CXve léptico A moderado textura média/argilosa 

CXve3: CXve lítico A moderado textura argilosa

GXve + RYve: GXve neofluvissólico A indiscriminado textura arenosa/argilosa + RYve típico 

LVAe: LVAe argissólico A moderado textura média/argilosa

PAd: PAd abrúptico A fraco textura média/argilosa 

PAe1: PAe típico A moderado textura média/argilosa

PAe2: PAe abrúptico A moderado textura média/argilosa + PAe típico A moderado textura média/argilosa

PAe3: PAe abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PVAd: PVAd típico A moderado textura média/argilosa + PVAd abrúptico A fraco textura média/argilosa

PVAe1: PVAe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVAe2: PVAe típico A moderado textura média/argilosa

PVAe3: PVAe abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PVAe4: PVAe típico A moderado textura média/argilosa + PVAe abrúptico A moderado textura média/argilosa4

PVAe5: PVAe típico A fraco textura média/argilosa e média + PVAe típico A moderado textura média/média e argilosa5

PVd1: PVd típico A moderado textura média/argilosa 

PVd2: PVd típico A moderado textura média/média e argilosa

PVd3: PVd abrúptico A moderado textura média

PVd4: PVd típico A fraco textura média

PVe1: PVe típico A moderado textura média/argilosa

PVe2: PVe2 típico A moderado textura média/média e argilosa

PVe3: PVe típico A moderado textura média 

PVe4: PVe abrúptico A moderado textura média/média e argilosa 

PVe5: PVe abrúptico A moderado textura média/argilosa + PVe abrúptico plíntico A moderado textura média/média e argilosa

RQo: RQo típico A fraco textura arenosa

Sem Possibilidade de Classificação

PROJEÇÃO UTM - ZONA 23S
DATUM: SIRGAS 2000

0 1.000 2.000500 m

  SIMBOLOGIA DAS CLASSES DE SOLOS:
  
  CXbd: CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico
  CXbe: CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico
  CXve: CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
  GXve: GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
  RYve: NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico
  LVAe: LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico
  PAd  : ARGISSOLO AMARELO Distrófico
  PAe  : ARGISSOLO AMARELO Eutrófico
  PVAd: ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico
  PVAe: ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico
  PVd  : ARGISSOLO VERMELHO Distrófico
  PVe  : ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico
  RQo:  NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico

LEGENDA

Área de Estudo

Barragem

Curso d'água Intermitente

Curso d'água Perene

Represa

Fonte: CODEVASF (1980b). Atualização dos dados e elaboração: Patrícia. S.S. Klein.
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Os solos classificados como Argisssolos (39,8%) estão divididos em: 

 • 22% são Argissolos Vermelhos; 

 • 16,4% são eutróficos e; 

• 5,6% são distróficos. 

 • 9,7% são Argissolos Vermelho-Amarelos e destes: 

• 8,3% são eutróficos e; 

• 1,4% são distróficos. 

• 8,1%  são Argissolos Amarelos e destes: 

• 6,1% são eutróficos e; 

• 2 % são distróficos. 

A unidade de mapeamento Latossolo (2,3%) é na cor vermelho-amarelo e eutrófico. 

 Não houve possibilidade de classificação taxonômica dos solos onde não existia perfil 

de referência da CODEVASF.  

Na área de estudo existem 34 trincheiras que foram descritas e analisadas pela 

CODEVASF (em 1980) e mais 3 tradagens. O mapa de classes de solos CODEVASF 

(classificação atualizada) com a localização das trincheiras e tradagens, além das respectivas 

coordenadas geográficas, encontram-se em APÊNDICE C.  

A classificação taxonômica da CODEVASF, seguida da classificação atualizada, estão 

em APÊNDICE D.  

Os perfis classificados como Latossolos pela CODEVASF correspondem, na verdade,  

à ordem dos Cambissolos e, sobretudo, à ordem dos Argissolos. Também há Argissolos que 

foram classificados como Cambissolos.  

Isso se deve à relação textural entre os horizontes A e B, que não foi considerada na 

classificação da CODEVASF. Ademais, os Cambissolos profundos, foram caracterizados 

como Latossolos, mesmo tendo uma capacidade de troca de cátions (sem correção para 

carbono) maior do que 17 cmolc kg de argila.  

 No que tange à textura arenosa identificada em alguns perfis, na realidade, 

corresponde à textura média franco-arenosa. 

 A cor também sofreu modificações em alguns solos, principalmente os que foram 

classificados pela CODEVASF como Podzólicos (Argissolos) Vermelho-Amarelos e, na 

realidade são Argissolos Amarelos (mais comuns nas proximidades do rio Verde).  

Além disso, existem solos que foram designados com horizonte A fraco, mas passaram 

a ser de A moderado.  
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Diante do exposto, na classificação estabelecida pela CODEVASF predominavam os 

Latossolos, com 41,6% das classes solos do Perímetro de Mirorós, e somente 11,8% dos solos 

foram classificadas como Argissolos. Em contrapartida, os Argissolos (muitos destes, com 

mudança textural abrupta e horizonte E) predominam na classificação atualizada, com 39,8% 

das classes de solos, enquanto que apenas 2,3% dos solos foram classificadas como 

Latossolos.  

Já a porcentagem de solos classificados como Cambissolos variou pouco, 20% na 

classificação estabelecida pela CODEVASF e 22,3% na classificação atualizada. Deve-se 

considerar ainda a presença, na classificação atualizada, de Neossolos Quartzarênicos (0,5%), 

assim como solos sem possibilidade de classificação (7%). 

Com relação à área de várzea do rio Verde e riacho Vereda de Campos Belos, 

denominada Baixada na classificação da CODEVASF e Associação Gleissolo e Neossolo 

Flúvico na classificação atualizada, a porcentagem dos solos foi maior nesta última 

classificação, ficando com 27,9%, em contraposição a 26,6% na primeira classificação. Esse 

fato se deve às mudanças nos limites das unidades de mapeamento, onde a referida área de 

várzea teve seus limites expandidos na classificação atualizada.   

Ressalta-se que uma classificação incorreta dos solos compromete a avaliação das 

potencialidades das terras. Os Argissolos, predominantes na classificação atualizada, de 

maneira geral, são mais suscetíveis aos processos erosivos (especialmente os de mudança 

textural abrupta) do que os Latossolos. Aliado a isso, possuem drenagem interna mais restrita, 

o que aumenta os riscos de salinização e de sodificação.  

 

 

5.1.2 Classes de Solos  

 

Foram abertas 64 trincheiras, entre os anos de 2007 e 2008, e classificadas de acordo 

com Embrapa (2006).  

Salienta-se que, no trabalho de campo, nem sempre foi encontrado o solo esperado e 

isso acarretou num maior número de abertura de trincheiras do que se propunha inicialmente, 

bem como em alterações nos limites das unidades de mapeamento com relação ao mapa 

original da CODEVASF. Essas alterações nos limites foram necessárias quando se encontrou 

outros tipos e variações de solo. 

No MAPA 3 estão as classes de solos do Perímetro Irrigado de Mirorós. Quando 

houve associação de solos é utilizado o sinal de + e a inclusão está entre parênteses ().  
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CXbe1: CXbe típico A moderado textura média/argilosa

CXbe2: CXbe típico A moderado textura média/média e argilosa 

CXbe3: CXbe típico A moderado textura média

CXbe4: CXbe solódico A moderado textura média/média e argilosa 

CXve + CXbe: CXve lítico A moderado textura argilosa + CXbe Eutrófico típico 

CXve1: CXve típico A moderado textura argilosa 

CXve2: CXve léptico A moderado textura média/argilosa 

CXve3: CXve lítico A moderado textura média/argilosa 

CXve4: CXve típico A moderado textura média/argilosa + CXve lítico

CXve5: CXve léptico A moderado textura argilosa + CXve típico A fraco textura média

CXve6: CXve léptico A moderado textura média/argilosa  + CXve lítico

CXve7: CXve léptico A moderado textura média + CXve A moderado textura média/média e argilosa + CXve solódico
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PAe3: PAe abrúptico plíntico A fraco textura média/argilosa 

PAe4: PAe típico A moderado textura média/argilosa e muito argilosa + PAe típico A moderado textura média/argilosa 

PVAe + CXve: PVAe típico A moderado textura média/média e argilosa + CXve solódico A moderado textura média/argilosa

PVAe + PAe: PVAe típico A moderado textura média/argilosa e média + PAe abrúptico A fraco textura média/muito argilosa e argilosa

PVAe1:PVAe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVAe2: PVAe Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PVAe3: PVAe típico A moderado textura média/argilosa + PVAe abrúptico 

PVe (CXbe)1: PVe típico A moderado textura média (CXbe típico A moderado textura média/média e argilosa)

PVe (CXbe)2: PVe abrúptico plíntico A moderado textura média/argilosa (CXbe típico A moderado textura média/argilosa) 

PVe (PVAe): PVe típico A moderado textura média/argilosa (PVAe abrúptico A moderado textura média/argilosa)

PVe1:PVe típico A moderado textura média/argilosa 

PVe2: PVe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVe3: PVe típico A moderado textura média 

PVe4: PVe abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PVe5: PVe abrúptico solódico A moderado textura média/argilosa 

PVe6: PVe típico A moderado textura média/argilosa + PVe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVe7: PVe abrúptico A moderado textura média/média e argilosa + PVe abrúptico solódico 

RQo: RQo  típico A fraco textura arenosa

VCo: VCo típico A moderado textura argilosa 

Sem Possibilidade de Classificação

PROJEÇÃO UTM - ZONA 23S
DATUM: SIRGAS 2000

0 1.000 2.000500 m

LEGENDA

Área de Estudo

Barragem

Curso d'água Intermitente

Curso d'água Perene

Represa

  SIMBOLOGIA DAS CLASSES DE SOLOS:
  
  CXbe: CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico
  CXve: CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
  GXve: GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
  RYve: NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico
  LVAe: LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico
  PAe  : ARGISSOLO AMARELO Eutrófico
  PVAe: ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico
  PVe  : ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico
  RQo:  NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico
  VCo:   VERTISSOLO HÁPLICO Órtico
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Já o mapa de classes de solos com a localização das trincheiras, além das respectivas 

coordenadas geográficas, encontram-se em APÊNDICE E.  

A classificação taxonômica está em APÊNDICE F. Nessa classificação predominam 

as Ordens dos Argissolos e Cambissolos, os quais também aparecem associados.  

A FIG. 26 mostra a quantificação percentual das classes de solos. 

 

0,5%

0,2%

1,5%

2,2%

2,3%

25,8%

27,9%

39,6%

Argissolos

Associação Gleissolo e Neossolo
Flúvico

Cambissolos

Latossolo

Sem Classificação

Vertissolos

Neossolos Quartzarênicos

Associação Argissolo Vermelho-
Amarelo e Cambissolo

 

FIGURA 26 - Distribuição das classes de solos do Perímetro Irrigado de 

Mirorós. 

       Notas: Total de 6.772 ha (100%). 

 

Dos solos (39,6%) correspondentes aos Argissolos: 

• 21,9% são Argissolos Vermelhos e destes: 

• 1% possui  inclusão de Argissolo Vermelho-Amarelo e; 

• 6,5% possuem inclusão de Cambissolo. 

• 8,1% são Argissolos Amarelos; 

• 7,1% são Argissolos Vermelho-Amarelos e;  

• 2,3%  referem-se à associação de Argissolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Amarelo; 

• 0,2% são relativos à associação de Argissolo Vermelho-Amarelo e Cambissolo. 

O Latossolo (2,3%) é na cor vermelho-amarelo.   
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Quanto aos Argissolos, são encontrados tanto abrúpticos como não. Normalmente, 

esses solos são muito profundos ou profundos, de textura média no horizonte superficial e 

argilosa no horizonte subsuperficial. Os abrúpticos com horizonte E estão presentes em alguns 

Argissolos Vermelho-Amarelos e Amarelos. 

 É comum a presença de mosqueados e plintita indicando drenagem restrita. A plintita, 

assim como a petroplintita e cascalho, observados em alguns perfis de solos, comprometem a 

profundidade efetiva. A cor pode ser considerada como um indicativo da drenagem, o 

vermelho denota boa drenagem e o amarelo pior drenagem; coincidentemente, os Argissolos 

Amarelos encontram-se mais próximos à área de várzea do rio Verde, onde há restrição de 

drenagem. 

Já os Cambissolos são Háplicos, tanto com atividade de argila alta como atividade 

baixa, mas são mais comuns os de atividade alta. Esses solos variam desde profundos a rasos 

e, usualmente, apresentam textura média e argilosa, tendo pequena diferença de argila ao 

longo do perfil. Da mesma forma que os Argissolos, também existem Cambissolos com 

drenagem restrita, onde há presença de mosqueados e plintita, bem como petroplintita.  

Vale salientar que no setor de sequeiro do perímetro predominam os Cambissolos. 

Foi encontrada uma única unidade de mapeamento de Latossolo, mesmo assim 

intermediária para Argissolo; por conseguinte, possui características semelhantes a esta 

classe. 

As poucas unidades de mapeamento dos Vertissolos e dos Neossolos Quartzarênicos 

inserem-se na área de sequeiro Perímetro Mirorós. 

Os Gleissolos são encontrados na área de várzea do rio Verde, como também do 

riacho Vereda de Campos Belos, associados aos Neossolos Flúvicos. São originados de 

sedimentos colúvio-aluvionares e possuem lençol freático elevado, sendo mal drenados ou 

muito mal drenados. 

Todos os solos classificados são eutróficos, exceto os Neossolos Quartzarênicos. 

 

 

5.2 AVALIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DAS TERRAS  

 

 Para a avaliação das potencialidades das terras seguiram-se os diferentes graus dos 

fatores de deficiência propostos, já mencionados em outro capítulo (APÊNDICE A e B). Para 

tanto, são sugeridos quadros-guia (APÊNDICE G), os quais se constituem numa orientação 

geral para a classificação das terras.  
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5.2.1 Avaliação do Potencial Edafoclimático das Terras e Avaliação do Potencial das 

Terras para Irrigação  

 

Uma classificação atual dos solos foi pertinente para avaliar as potencialidades das 

terras da área de estudo. 

Convém ressaltar que tanto a adaptação da Avaliação do Potencial Edafoclimático das 

Terras, de Cavalcanti (2004), como a Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação, 

adaptada de Cavalcanti et al. (1994), Batista et al. (2002) e Amaral (2005b), utilizando graus 

de fatores limitantes, que determinam as classes das terras, e com diferentes pesos, se 

evidenciaram como metodologias apropriadas para a região semi-árida. Além disso, se 

mostraram mais fáceis e simples de classificar do que o Sistema de Avaliação da Aptidão 

Agrícola das Terras (RAMALHO FFILHO e BEEK, 1995) e a Classificação das Terras para 

Irrigação do BUREC; porém, não menos relevantes.    

A utilização dos mesmos fatores de deficiência e atributos-indicadores, tanto no 

potencial edafoclimático das terras quanto no potencial das terras para irrigação, fez com que 

essas duas avaliações se aproximassem, exceto pelos graus de limitação dos fatores drenagem, 

salinidade, sodicidade e infiltração, que foram mais restritivos no potencial para irrigação.  

A dificuldade foi definir os graus de fatores limitantes, os quais foram baseados na 

bibliografia citada, como também nas observações de campo. Foram realizados vários testes, 

buscando alcançar da melhor maneira possível as classificações das terras.  

Outra dificuldade se deu com relação às avaliações informativas produtividade da terra 

e custo de desenvolvimento, uma vez que o Distrito de Irrigação do Perímetro de Mirorós 

(DIPIM-CODEVASF) não possuía análise desses dados. Nesse aspecto, essas avaliações 

foram inferidas face às características dos solos e físicas do ambiente, como permite a 

metodologia aplicada. Cabe salientar ainda que a produtividade e os custos de 

desenvolvimento analisados pela CODEVASF (em 1980) foram levados em consideração. 

Em APÊNDICE H, encontram-se as classificações das terras no potencial 

edafoclimático (somente para os dados atuais) e no potencial para irrigação com seus 

respectivos graus de fatores limitantes, além de informações adicionais.  

Fatores de Limitação: 

Nas classificações das terras, o relevo da área de estudo é praticamente plano e suave 

ondulado, apresentando declividades até 8% na maior parte da área, como pode ser visto na 

FIG. 27.  
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             FIGURA 27 - Declividade do Perímetro Irrigado de Mirorós. 
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Assim, a suscetibilidade à erosão não se caracterizou como um fator muito limitante 

nas avaliações das potencialidades das terras.  

As maiores limitações estão presentes nos solos pouco profundos ou rasos, onde o 

contato lítico a pouca profundidade favorece os processos erosivos (permitem rápida 

saturação dos horizontes superiores), como é o caso dos Cambissolos lépticos e líticos.  

As limitações também aconteceram quando a textura possuía menor quantidade de 

argila associada ao teor de matéria orgânica (lembrando que a erodibilidade do horizonte A é 

relativa à textura e à matéria orgânica). Desse modo, mesmo em relevo plano ou suave 

ondulado, a suscetibilidade à erosão pôde possuir grau mais forte, caso a erodibilidade do 

horizonte A seja alta. Todavia, na área de estudo predominou a erodibilidade média.    

No que tange ao fator drenagem, as limitações foram mais consideráveis nos solos 

com presença de mosqueados e plintita, principalmente quando em menor profundidade. A 

presença dessas morfologias ocorre tanto em Argissolos quanto em Cambissolos; no entanto, 

os Argissolos Vermelhos e Cambissolos, na cor vermelho, são os que possuem melhor 

drenagem, sendo mais permeáveis. Vale assinalar que os solos com mudança textural abrupta, 

encontrada em muitas unidades de Argissolos, restringem a drenagem, sendo designado o 

grau moderado.  

Ademais, os solos com contato lítico em menor profundidade, sobretudo os 

Cambissolos lépticos e líticos, além do caráter vértico (encontrado em pequenas manchas de 

Vertissolos na área de sequeiro) também possuem restrição de drenagem. No caso do 

potencial das terras para irrigação, onde a drenagem se constitui como um fator de grande 

relevância, o contato com materiais impermeáveis em profundidade menor que 80 cm não foi 

recomendado para a irrigação. Ainda há os Gleissolos associados aos Neossolos Flúvicos, na 

área de várzea dos rios, que são mal drenados, com grau extremamente forte no fator 

drenagem e desconsiderados para a prática agrícola.  

No que diz respeito ao fator profundidade efetiva, as limitações se deram nos solos 

com contato de materiais impermeáveis (como rocha, horizonte vértico), materiais 

semipermeáveis (horizonte plíntico) e materiais permeáveis (petroplintitia e cascalho),  

quando presentes em menor profundidade no perfil.  

Já a capacidade de água disponível não se mostrou como um fator muito limitante nos 

solos do Perímetro de Mirorós, tanto nos Argissolos como nos Cambissolos (solos 

predominantes); geralmente, são profundos ou muito profundos e com textura média ou 

argilosa. Comumente, esse fator se apresentou com grau moderado. As maiores restrições 
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encontram-se nos Cambissolos pouco profundos e rasos e apenas um Argissolo Amarelo 

apresentou grau forte (o perfil P29), além dos Neossolos Quartzarênicos.   

Os fatores salientes verificados nas classificações das terras atuais foram a salinidade e 

a sodicidade, em especial pela prática da agricultura irrigada. Esses processos foram 

observados em todos os tipos de solos. Ao contrário, nas classificações das terras com os 

dados da CODEVASF, os fatores salinidade e sodicidade não apresentaram limitações 

significativas, predominando o grau nulo/ligeiro.  

As limitações por rochosidade e/ou pedregosidade ocorrem em áreas com afloramento 

calcário.  

O fator risco de inundação apresentou-se com grau nulo/ligeiro, salvo os Gleissolos 

associados aos Neossolos Flúvicos, que possuem grau extremamente forte. Na maior parte da 

área de estudo, não há risco de inundação ou pode ser com freqüência ocasional (com mais de 

5 anos de recorrência provável) e duração curta (menos de 2 dias).  

Nos setores irrigados do Perímetro de Mirorós, realizou-se o maior número possível de 

testes de infiltração em solos submetidos à irrigação, ressaltando que estes buscaram abranger 

a proximidade com os testes realizados pela CODEVASF, bem como todos os tipos de solos. 

O mesmo se deu no setor de sequeiro, mas com testes de infiltração em cultivos de sequeiro e 

pastagens, os quais são os usos predominantes nesta área. 

O mapa de classes de solos com a localização das trincheiras com testes de infiltração 

de água, tanto atuais como da CODEVASF, está em APÊNDICE I.  

Na classificação das terras, o fator infiltração possui grau até muito forte, não 

definindo a Classe 6 tanto no potencial edafoclimático como no potencial para irrigação. Vale 

explicitar que o fator infiltração é importante para a classificação das terras, especialmente 

para a irrigação, mas o objetivo desse fator não foi excluir as terras, mas restringi-las onde a 

velocidade apresentou-se mais lenta. Na verdade, na maioria das vezes, a diminuição na 

velocidade de infiltração está relacionada ao manejo inadequado do solo, ao processo de 

compactação. Isso poderia ser resolvido com a subsolagem, que é uma prática 

conservacionista utilizada para romper as camadas adensadas. Porém, há um custo mais alto 

para a agricultura e, por isso, as terras são enquadradas na classe 4, quando a  velocidade de 

infiltração foi mais lenta.    

Como o fator infiltração de água é indicativo dos processos de compactação e 

suscetibilidade à erosão, foi usado nas condições reais do campo.  

Como no manejo da irrigação, os solos são mantidos úmidos, pode-se dizer que a 

infiltração, realizada nas mesmas condições de umidade, é um importante indicador da 
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capacidade de infiltração em solos submetidos à agricultura irrigada; a mesma situação é 

válida para os solos com outros usos, ou seja, sem irrigação. Frente a isso, o fator infiltração 

da água no solo é reflexo do tipo de uso e manejo em determinado tipo de solo. 

 A velocidade de infiltração de água moderada predominou nos solos submetidos à 

irrigação. Nesses solos, usualmente, a velocidade foi mais lenta e limitou mais as terras do 

que os outros usos sem irrigação (pastagem, cultivos de sequeiro, por exemplo). Os menores 

valores de velocidade de infiltração encontrados em solos com irrigação foram 0,1 cm/h e 

0,05 cm/h, as quais se caracterizam como muito lentas. Nos solos com outros usos sem 

irrigação, as menores velocidades foram moderadas, sendo 4,2 cm/h e 3,2 cm/h; contudo, 

foram mais comuns as velocidades moderadamente rápida a rápida. 

Nesse caso, deve ser levado em conta o teor de umidade, pois o solo quando úmido 

pela irrigação reduz a velocidade de infiltração de água. Isso porque, com a água da irrigação, 

há um rearranjamento da porosidade, restringindo a macroporosidade. Ademais, há redução 

do gradiente potencial da água no solo; a força de sucção da água é reduzida e, ao longo do 

tempo, a infiltração vertical é influenciada basicamente pela força do potencial gravitacional, 

dependendo da porosidade.  

Nos testes realizados pela CODEVASF, como ainda não havia a prática da agricultura 

irrigada, normalmente, a velocidade de infiltração foi moderadamente rápida ou rápida na 

maioria dos solos e, portanto, proporcionaram menos restrições pelo fator infiltração de água. 

Os menores valores encontrados foram as velocidades moderadas 5,2 cm/h e 3,1 cm/h.  

O fator textura também possui grau até muito forte, não determinando a Classe 6 nas 

duas classificações das terras. Em geral, os solos se caracterizam pela textura média na 

camada superficial, predominando o grau nulo/ligeiro ou grau moderado. Quando apresentou 

consistência friável, o grau foi nulo/ligeiro; ao contrário, quando apresentou consistência 

firme, especialmente nos solos irrigados compactados, teve grau moderado. As maiores 

limitações se deram quando a textura foi argilosa e consistência firme em Cambissolos e 

presença de argila expansiva 2:1 nos Vertissolos.   

Quanto aos fatores de limitação por fertilidade, estes possuem grau até muito forte, 

restringindo a aptidão agrícola, onde os custos com a produção para a correção da fertilidade 

devem ser mais altos. No entanto, esses fatores não determinam a Classe 6, destinada para a 

Preservação Ambiental no potencial edafoclimático ou Inapta para irrigação. Pelas 

classificações atuais os solos são eutróficos e não apresentaram problemas de fertilidade, 

comumente os fatores tiveram grau nulo/ligeiro. Em contrapartida, nas classificações com os 
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dados da CODEVASF há solos com caráter distrófico e, de maneira geral, houve limitações 

pela fertilidade. 

O fator qualidade da água de irrigação, usada apenas no potencial das terras para 

irrigação, foi classificada como boa C1S1, significando baixo risco salinidade (a 

condutividade elétrica foi de 70 dS/m) e baixo risco de sodicidade (o RAS foi 0,20) para a 

maioria dos solos e de culturas; por conseguinte, o grau de limitação foi nulo/ligeiro. 

 

 

5.2.1.1 Avaliação do Potencial Edafoclimático das Terras 

 

A Avaliação do Potencial Edafoclimático das Terras do Perímetro Irrigado de Mirorós, 

pode ser verificada no MAPA 4 e a distribuição percentual das classes encontra-se na FIG 28.  

No referido mapa, quando ocorreu associação de solos com classificações de terras 

distintas, colocou-se a mais limitante, seguida do sinal + (há terras com melhor potencial). 

Quando houve inclusões de solos, aplicou-se a classificação principal, que pode ser seguida 

do sinal de + ou – (terras com melhor potencial e terras com pior potencial, respectivamente). 

 

18,6%

8,8%

28,8%

2,4%
10,3%

31,1%
Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5
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Preservação Permanente

 

FIGURA 28 - Distribuição das terras na Avaliação do Potencial 

Edafoclimático do Perímetro Irrigado de Mirorós. 

                      Notas: Total de 6.772 ha (100%). 
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Grande parte das terras (31,1%) é inerente às Áreas de Preservação Permanente (pp). 

Isso se deve à inclusão da área de várzea do rio Verde e riacho Vereda de Campos, além das 

nascentes de água, onde foram criados buffers de 50 m ao redor destas. Já a Classe 6, 

pertinente à Preservação Ambiental, ficou com uma porcentagem de 10,3% das terras.  

Frente a isso, as terras inaptas para qualquer atividade, que não seja a de preservação 

da fauna e flora, totalizam 41,4% das terras do Perímetro de Mirorós.   

Quanto às terras destinadas para a agricultura em geral, num total de 56,2% do 

perímetro, a maioria inseriu-se na Classe 3 (Regular) com 28,8%, seguida pela Classe 2 (Boa) 

com 18,6%. A menor porcentagem de terras foi relativa à Classe 4 (Temerária) com 8,8%.  

Apenas uma pequena porcentagem de terras inclui-se na Classe 5, a qual foi atribuída 

à Pastagem Natural (com vegetação nativa), representando 2,4%. 

Vale destacar que na Avaliação do Potencial Edafoclimático, a condição climática 

correspondente à área de estudo foi definida como C6, ou seja, clima semi-árido atenuado 

(clima seco), em condição de caatinga hipoxerófila, onde as chuvas variam em torno de 600-

800 mm anuais, com 5 a 6 meses secos.  

 

 

5.2.1.2 Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação 

 

Nas avaliações das terras para irrigação, colocou-se sempre a classificação das terras 

mais limitante, mesmo que sejam somente inclusões, seguida do sinal + (existem terras com 

melhor potencial). Isso porque a irrigação pode trazer conseqüências mais adversas ao 

ambiente, quando seu manejo se dá de forma inadequada, além de implicar em altos 

investimentos para a sua prática e, portanto, há a exigência de um retorno econômico 

garantido.  

Com relação à Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação do Perímetro Irrigado 

de Mirorós, estabelecida pela CODEVASF, de acordo com a metodologia do BUREC, esta 

pode ser vista no MAPA 5.  
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Fonte: CODEVASF (1980b). Elaboração: Patrícia. S.S. Klein.
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A distribuição percentual das classes de terras está na FIG. 29. 

 

21,1%

37,7%

41,2% Classe 2

Classe 3

Classe 6

 

FIGURA 29 - Distribuição das terras na Avaliação do Potencial para 

Irrigação estabelecida pela CODEVASF do Perímetro 

Irrigado de Mirorós.  

                     Fonte: CODEVASF (1980b). Elaboração: Patrícia S.S.Klein.    

                     Notas: Total de 6.772 ha (100%). 

 

A CODEVASF somente estabeleceu terras aptas para irrigação na Classe 3 (37,7%) e 

na Classe 2 (21,1%), totalizando 58,8% do perímetro, e terras Inaptas (Classe 6) com 41,2%.  

Como a classificação taxonômica dos solos da CODEVASF possui incoerências, isso 

se refletiu na classificação das terras para irrigação. Na verdade, existem unidades de 

mapeamento que necessitavam de restrições concernentes à drenagem. Outra questão se deve 

à considerável importância dada aos fatores baixa fertilidade, baixa capacidade de água 

disponível e textura grosseira, desconsiderando automaticamente as terras para irrigação. 

A Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação CODEVASF do Perímetro 

Irrigado de Mirorós, referente à avaliação atualizada, com a aplicação da metodologia 

adaptada em análise, pode ser verificada no MAPA 6. Nesse mapa, foram incluídas as 

alterações atuais nos limites das unidades de mapeamento. 
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Fonte: CODEVASF (1980b). Atualização dos dados e elaboração: Patrícia. S.S. Klein. 
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O percentual das classes de terras para irrigação CODEVASF (avaliação atualizada) 

está representado na FIG. 30. 
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3,6%
34,8%

19,3% Classe 2

Classe 3

Classe 4
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Sem Classificação

 

 FIGURA 30 - Distribuição das terras na Avaliação do Potencial para 

Irrigação CODEVASF (avaliação atualizada) do 

Perímetro Irrigado de Mirorós. 

                      Fonte: CODEVASF (1980b). Atualização dos dados e elaboração: Patrícia S.S.Klein.    

                      Notas: Total de 6.772 ha (100%). 

 

Ressalta-se que as unidades de mapeamento sem perfis de referência não foram 

possíveis de serem classificadas (1,5%), com exceção das unidades com grau extremamente 

forte de fatores rochosidade e/ou pedregosidade e suscetibilidade à erosão (devido aos 

atributos-indicadores declividade e profundidade do perfil), que classificaram 

automaticamente as terras como Inaptas para irrigação (Classe 6).       

A maior parte das terras (40,8%) está inserida na Classe 6, salientando que, destas 

terras, 27,9% correspondem às áreas de várzea do rio Verde e riacho Vereda de Campos 

Belos.  

Das terras aptas para irrigação, em primeiro lugar está a Classe 3 (Regular para a 

agricultura irrigada) com 34,8% e, posteriormente, a Classe 2 (Boa para a agricultura irrigada) 

com 19,3%. Essas duas classes mais a Classe 4 (Temerária para a agricultura irrigada) com 

3,6%,  totalizam 57,5% das terras irrigáveis no Perímetro de Mirorós.  
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Comparando as classificações das terras para irrigação, uma estabelecida pela 

CODEVASF (metodologia BUREC) e a outra aplicando a metodologia adaptada de 

Cavalcanti et al. (1994), Batista et al. (2002) e Amaral (2005b), com os dados da 

CODEVASF,  pode-se dizer que, de certo modo, se assemelham. 

Porém, nessa última classificação, há um menor número de terras na Classe 2, Classe 

3 e Classe 6. Nesse caso, deve-se levar em conta a existência de terras na Classe 4 (Restrita), 

em contraposição à classificação estabelecida pela CODEVASF, como também terras sem 

possibilidade de classificação (1,5%). 

  Uma questão importante que deve ser salientada na classificação da CODEVASF 

(metodologia BUREC), refere-se às unidades de mapeamento com sinal de +, que foram 

inseridas na Classe 3 (Regular) devido às limitações na topografia. Contudo, analisando o 

mapa de declividade, isso não é constatado. O sinal de + corresponde às terras melhores 

nessas unidades, ou seja, na Classe 2 (Boa), também definidas pela CODEVASF. 

Essas classes possuem problemas de drenagem e foram mais limitadas e melhor 

classificadas pela metodologia adaptada em questão, usando graus de fatores de limitação. É 

importante lembrar que as negligências nos parâmetros de drenagem são as principais  

responsáveis pelos insucessos dos projetos públicos de irrigação.  

 Por outro lado, existem unidades de mapeamento que a CODEVASF impôs restrição 

de topografia, determinando na Classe 3, ao passo que na classificação atualizada foi definida 

como Classe 2. Esse problema de topografia não foi observado no mapa de declividade, bem 

como em campo.   

Com relação à Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação do Perímetro Irrigado 

de Mirorós, relativos aos dados atuais, utilizando-se a metodologia adaptada de Cavalcanti et 

al. (1994), Batista et al. (2002) e Amaral (2005b), a mesma é demonstrada no MAPA 7. 
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Na FIG. 31 é apresentada a quantificação percentual das classes de terras para 

irrigação.   

 

29,6%
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Classe 3

Classe 4

Classe 5
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FIGURA 31 - Distribuição das terras na Avaliação do Potencial para 

Irrigação do Perímetro Irrigado de Mirorós. 

       Notas: Total de 6.772 ha (100%). 

                      

Da mesma maneira que no potencial para irrigação com os dados CODEVASF 

atualizados, grande parte das terras são Inaptas para irrigação (Classe 6), destacando ainda um 

aumento percentual nessa classe, que passou para 42,6%. Deve-se lembrar que 27,9% 

correspondem às áreas de várzea do rio Verde e riacho Vereda de Campos Belos. 

No tocante às terras aptas para a irrigação, num total de 57,2% do Perímetro de 

Mirorós, obteve-se um valor aproximado em relação à classificação anterior (57,5%).  

A maioria das terras irrigáveis encontra-se na Classe 3 (Regular para a agricultura 

irrigada) com 29,6%, e em seguida está a Classe 4 (Restrita para a agricultura irrigada) com 

16,1%. A Classe 2 (Boa para a agricultura irrigada) engloba 11,5% das terras.  

Cabe levar em consideração ainda a determinação de terras na classe 5 (Provisória 

para a agricultura irrigada), que mesmo com uma pequena porcentagem (0,2%), apareceu 

somente na classificação em questão.  

Diante desse contexto, pode-se esclarecer que o uso e manejo do solo interferiram no 

aumento dos graus de limitação dos fatores e, conseqüentemente, na classificação atual das 
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terras para irrigação, diminuindo a porcentagem das classes 2 e 3 e elevando da Classe 4, 

além de inserir terras na Classe 5; isso quando confrontada com a classificação da 

CODEVASF (avaliação atualizada).  

Além disso, não há terras sem possibilidade de classificação. 

Vale ressaltar que as mesmas terras designadas para Pastagem Natural (Classe 5) ou 

para Preservação Ambiental (Classe 6), na avaliação do potencial edafoclimático, equivalem a 

Classes 5 (Provisória) ou a Classe 6 (Inapta), no potencial para irrigação. Isso indica a 

aproximação positiva entre as duas avaliações ao usar os mesmos fatores limitantes.  

Avaliações Informativas: 

No que tange à avaliação informativa produtividade, a maioria das terras do Perímetro 

de Mirorós pode ter uma produtividade média ou alta, desde que esteja relacionada a um 

determinado custo.  

Com as novas técnicas de fertilização, como a fertirrigação (injeção de adubos no 

sistema de irrigação), o que se constata, em campo, é que essas terras podem ter uma 

produtividade alta com um investimento médio. Os adubos minerais mais aplicados, pelos 

pequenos agricultores, são o cloreto de potássio, uréia e sulfato de amônia; usualmente, a cada 

30 ou 40 dias. Todavia, existem produtores que aplicam com menos regularidade, a cada 2 ou 

3 meses, alegando não terem condições financeiras. A aplicação de macronutrientes (fósforo, 

cálcio) e micronutrientes (boro, zinco) acontece a cada 6 meses ou apenas uma vez ao ano; 

entretanto, muitos agricultores utilizam esterco como adubo, excluindo a aplicação de 

macronutrientes. No que diz respeito à calagem, a mesma também é realizada com menos 

regularidade pelos pequenos produtores. Já os empresários, investem mais em adubações; 

muitos destes, fazendo semanalmente.  

Os fatores suscetibilidade à erosão, assim como os processos de salinização ou 

sodicidade são mais difíceis de serem corrigidos e comprometem mais a produtividade e o 

custo do que o fator fertilidade. De modo geral, no Perímetro de Mirorós, pode-se dizer que a 

suscetibilidade à erosão não é um problema agravante, prevalecendo uma suscetibilidade 

moderada. Mas, os processos de salinização e sodificação vêm se sobressaindo nos solos 

irrigados.  

 Para controle da erosão podem ser necessárias as práticas das culturas em faixas, do 

plantio em nível, do terraceamento, da cobertura morta e consórcio em faixas.  

Segundo Batista et al. (2002), para a recuperação de solos salinos, exige-se a 

instalação de sistema de drenagem subterrânea e a lavagem com a irrigação ou que se 

recupere pela lavagem das águas da chuva. De acordo com o mesmo autor,  para os solos com 
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problemas de elevada saturação por sódio, também é necessária a instalação de drenos 

subterrâneos, promoção de lavagens e aplicação de corretivos que recuperem a estrutura do 

solo, sendo os mais comuns cloreto de cálcio, gesso e enxofre.  

O fator drenagem, possui um custo mais elevado para a prática da irrigação. Em 

regiões semi-áridas, a drenagem é utilizada para evitar o encharcamento e a salinização e/ou 

sodificação de solos irrigados. As obras de drenagem subterrânea dependem da 

permeabilidade do solo e, quanto menor o espaçamento exigido entre drenos, mais caro e 

inviável fica o manejo da irrigação. Normalmente, se trabalha com o valor limite de 20 m ou 

15 m para esse espaçamento de drenos (SILVA et. al., 2005).  

No Perímetro Irrigado de Mirorós, o espaçamento de drenos é de 300 m. O sistema de 

drenagem subterrânea implantado é composto por tais drenos: terciários (de 1 m de largura e 

1,50 m de profundidade), que passam a cada 10 lotes, com 300 m de espaçamento;  

secundários (de 4 m de largura e 2,0 m de profundidade) existentes em cada setor de irrigação 

(são cinco setores de irrigação); e os primários margeiam o canal principal de irrigação CP-1. 

Ainda há o dreno de cintura, que passa em volta do perímetro.  

Foi possível verificar que existem áreas com afloramento calcário e solos pouco 

profundos, não recomendadas para irrigação, por enquanto, com uma razoável produtividade. 

Contudo, o custo necessário com as obras de drenagem deveria ser muito alto, inviabilizando 

a irrigação, o que não foi efetuado.   

Os solos com velocidade de infiltração mais lenta também podem ter uma 

produtividade alta, mas a subsolagem, necessária para solucionar o processo de compactação, 

exige um custo. Aliado a isso, as terras com textura mais grosseira, de baixa fertilidade e de 

baixa capacidade de água disponível não foram desconsideradas para irrigação, como 

aconteceu com a classificação das terras da CODEVASF.  

A remoção de pedras, de vegetação e o nivelamento das terras também implicam num 

custo, mas menor do que a captação de água. Em geral, não há grandes problemas de captação 

de água na área de estudo, exceto as áreas com relevo ondulado, onde os custos seriam mais 

altos. 

 

 

5.3. CLASSIFICAÇÕES DAS TERRAS PARA IRRIGAÇÃO - ANÁ LISE 

COMPARATIVA ENTRE DOIS PERÍODOS (1980 e 2007-2008)  
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Confrontando as classificações das terras para irrigação, uma relativa à avaliação 

atualizada com os dados da CODEVASF (1980), e outra avaliação com os dados atuais 

(2007-2008), pôde-se identificar mudanças nas classes das terras (melhoraram ou pioraram) 

ou se as classes permaneceram iguais.  

A análise comparativa entre as classificações das terras para irrigação do Perímetro 

Irrigado de Mirorós está representada no MAPA 8 e FIG. 32. 
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FIGURA 32 - Análise comparativa entre as classificações das terras 

para irrigação do Perímetro Irrigado de Mirorós. 

       Notas: Total de 6.772 ha (100%). 

 

Pela análise comparativa, significativa parcela das terras do Perímetro de Mirorós 

permaneceu igual (71,7%). Isso se deve, em grande parte, às terras classificadas como Inapta 

para irrigação (Classe 6), com os dados da CODEVASF, as quais não tiveram como 

melhorarem ou piorarem na classificação atual.     

Não obstante, as terras que pioraram (23,2%) foram mais representativas do que as  

que melhoraram (3,5%). Como já mencionado, a porcentagem de terras de Classe 2 (Boa) e 

de Classe 3 (Regular) diminuíram na classificação atual, ao passo que a Classe 4 aumentou. 

Ademais, na classificação atual, aparece a Classe 5 e a Classe 6 teve um crescimento.  
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Nas unidades de mapeamento sem perfis de referência da CODEVASF, não foi 

possível analisar as mudanças nas classificações das terras (1,6%). 

No que concerne às mudanças nas classes das terras para irrigação, destaca-se o papel 

importante dos fatores sensíveis ao uso das terras e manejo do solo, como a fertilidade, a 

salinidade, a sodicidade, a infiltração, a capacidade de água disponível e a textura (que 

também está relacionada à consistência do solo).  

Outros fatores possuem atributos-indicadores não sensíveis, como rochosidade e/ou 

pedregosidade, profundidade efetiva e risco de inundação. Já fatores, como suscetibilidade à 

erosão e drenagem, possuem tanto atributos-indicadores que não são sensíveis ao uso e 

manejo (declividade, contanto lítico), como sensíveis (erodibilidade, profundidade de 

mosqueado ou cores de redução e altura do lençol freático, por exemplo).  

Os fatores sensíveis determinaram de forma pronunciada as mudanças nas 

classificações das terras.  

Nesse sentido, os fatores limitantes infiltração, sodicidade, salinidade, disponibilidade 

de nutrientes, alumínio trocável e pH são os que mais se sobressaíram e em terras com a 

agricultura intensiva irrigada. Em geral, esses fatores tornaram-se mais restritivos, revelando 

uma piora nas classes de terras e, conseqüentemente, um comprometimento da conservação 

dos recursos naturais. 

Por sua vez, os fatores sensíveis fertilidade (disponibilidade de nutrientes, pH, 

alumínio trocável) tiveram uma melhora com a correção dessa deficiência, principalmente nos 

solos submetidos à prática da irrigação; o que, na maioria das vezes, resultou numa melhora 

na classificação das terras ou, então, a classificação permaneceu igual.  

No que diz respeito aos fatores não sensíveis ao uso e manejo do solo, os mesmos 

tiveram influência nas mudanças das classificações das terras, na medida em que foi 

encontrado um solo com contato lítico, com presença de petroplintita em profundidades 

distintas dos solos descritos e analisados pela CODEVASF. Esses fatores também foram 

incluídos, visto que implicam numa maior restrição ou não ao uso das terras.   

Convém salientar que mesmo que as classes de terras tenham melhorado ou  

permanecido iguais, outros graus de fatores limitantes podem ter aparecido ou ter aumentado 

(mais restritivos). Isso se deu, em especial, com os fatores salinidade, sodicidade e infiltração.  

Frente a isso, constituem-se em classes de terras para irrigação com potencial risco de 

piorarem, as quais corresponderam a 35% do total do perímetro; destas, 3,5% são referentes 

às classes que melhoraram e 31,5% às classes que permaneceram iguais.  
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Com relação ainda às terras que permaneceram iguais, apenas 6,2% não apresentaram 

esse potencial risco. Porém, em 34% das terras, não houve possibilidade de análise do 

potencial risco, devido à falta de perfis de solos de referência (CODEVASF) ou atuais para a 

constatação se os graus de limitação tornaram-se mais restritivos.    

 

 

5.4 ADEQUAÇÃO DO USO DAS TERRAS 

 

Uso das Terras e Cobertura Vegetal: 

Pelas informações da CODEVASF (1980b) sobre uso das terras, anteriormente à 

instalação do projeto de irrigação Perímetro de Mirorós, as principais atividades se 

constituíam pelos cultivos de sequeiro e pastagem natural, especialmente para a subsistência 

da população local. Além disso, havia mais áreas com caatinga hipoxerófila no perímetro, 

quando houve um intenso desmatamento, sobretudo a partir de 1996, para a prática da 

irrigação. 

No mapeamento atual do uso das terras e cobertura vegetal foram determinadas nove 

classes de usos, mais o Povoado de Mirorós (MAPA 9 e  TAB. 7).   

 

TABELA 7 

Composição do uso das terras e cobertura vegetal do Perímetro Irrigado de Mirorós. 

Uso das Terras e Cobertura Vegetal Área (ha) Área (%) 

Áreas Desmatadas 580 8,6 

Caatinga Hipoxerófila 1.106 16,3 

Culturas Irrigadas 1.803 26,6 

Cultivos de Sequeiro 287 4,2 

Cultivos de Sequeiro Associados à Pastagem 323 4,8 

Mata Ciliar Preservada 1.129 16,7 

Mata Ciliar Degradada 764 11,3 

Outros Usos sem Irrigação 597 8,8 

Pastagem 86 1,3 

Povoado 97 1,4 

Total 6.772 100 
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Atualmente, a principal atividade econômica do Perímetro de Mirorós diz respeito à 

agricultura irrigada, ocupando 26,6% (1.803 ha) das terras, onde a banana se destaca como a 

cultura predominante. 

Quanto aos cultivos de sequeiro, explorados no setor de sequeiro do perímetro, estes 

representam 4,2% (287 ha) das terras, englobando, principalmente, a mamona, o milho e o 

feijão. No entanto, no período de estiagem, é comum esses cultivos estarem associados à 

pastagem de animais (geralmente, eqüinos), abrangendo 4,8% (323 ha) das terras. Na 

realidade, trata-se de pasto sujo. 

As terras somente com pastagem são representadas por 1,3% (86 ha).  

As áreas de vegetação nativa continuam sendo desmatadas para a prática agrícola 

(FIG. 33), correspondendo a 8,6% (580 ha) das terras do perímetro, em especial no setor de 

sequeiro. Todavia, ainda são encontradas 16,3% (1.106 ha) de áreas preservadas com caatinga 

hipoxerófila. 

  

 

 FIGURA 33 - Desmatamento da caatinga na área irrigada. 

nov. 2008. 

 

A mata ciliar inerente ao rio Verde e riacho Vereda de Campos Belos foi distinguida 

da mata ciliar degradada (FIG. 34), onde não há preservação, sendo retirada para outros usos, 

como cultivos irrigados, pastagem. A maior parte das áreas de várzea ainda mantém a mata 

ciliar preservada 16,7% (1.129 ha), mas 11,3 % (764 ha) dessa mata já está degradada.   
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FIGURA 34 - Rio Verde com mata ciliar degradada. 

Jul.2006. 

 

Os outros usos sem irrigação existentes nas áreas irrigadas, com 8,8% (597 ha) das 

terras, se referem aos lotes abandonados, ocupados, normalmente, por cajarana, malva ou 

solos expostos. 

Sobreutilização das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Ao se cruzarem as informações sobre o potencial edafoclimático das terras e o uso das 

terras e cobertura vegetal, pôde-se obter a sobreutilização das terras do Perímetro Irrigado de 

Mirorós (MAPA 10).     

O interesse nessa sobreposição foi extrair somente a sobreutilização das terras no 

potencial edafoclimático, isto é, a Classes 5 ou Classe 6 ou, então, as Áreas de Preservação 

Permanente, que não estejam tendo um uso sustentável. 

 As Classes de 1 a 4, relativas à agricultura em geral, foram descartadas nessa 

sobreposição, visto que não poderiam ser consideradas de uso adequado quando estivessem 

com a prática agrícola pela irrigação.  

Nesse sentido, as áreas destinadas à Preservação Ambiental (Classe 6) ou de 

Preservação Permanente, que possuam outros usos que não seja o da preservação, ou melhor, 

o uso de caatinga hipoxerófila ou de mata ciliar preservada, foram designadas como terras 

sobreutilizadas.  

As áreas relativas à Pastagem Natural (Classe 5), mas que estejam sendo utilizadas 

para outros usos que não estes, exceto pela caatinga hipoxerófila, também se inserem como 

terras sobreutilizadas.  
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Nesse mapa, houve a distinção entre a sobreutilização-preservação, referente às áreas 

destinadas para a preservação (ambiental, permanente), e a sobreutilização na Classe 5.   

As terras sobreutilizadas foram encontradas em 18,8% (1.271 ha) da superfície do 

Perímetro de Mirorós, sendo a maior parte inerente à sobreutilização-preservação (17,3%) e 

uma pequena parcela à sobreutilização na Classe 5 (1,5%).   

Adequação do Uso das Terras: 

A adequação do uso das terras do Perímetro Irrigado de Mirorós (MAPA 11) foi 

obtida através da combinação dos seguintes planos de informação: sobreutilização das terras 

no potencial edafoclimático; potencial das terras para irrigação; e uso das terras e cobertura 

vegetal.  

Na FIG. 35. estão contidas as informações percentuais sobre a adequação do uso das 

terras. 
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FIGURA 35 - Composição da adequação do uso das terras do Perímetro 

Irrigado de Mirorós. 

       Notas: Total de 6.772 ha (100%). 
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Somando-se as terras adequadas e subutilizadas (79,6%), pode-se dizer que 

considerável parte das terras do Perímetro de Mirorós está sendo usada de maneira 

sustentável.  

A maioria das terras (50%) do perímetro é adequada. Isso significa que as terras aptas 

para irrigação, representadas pelas Classe 2, Classe 3, como também pela Classe 4 (mesmo 

sendo Temerária), foram consideradas como adequadas quando o uso foi com agricultura 

irrigada. Contudo, cabe frisar que a inexistência do manejo da irrigação no setor de sequeiro, 

inviabiliza a classificação de terras adequadas.  

   Por outro lado, somando-se as terras subutilizadas e as sobreutilizadas, 48,9% das 

terras possuem o uso inadequado.  

Todavia, as terras subutilizadas (29,6%) estão sendo usadas abaixo da oferta ambiental 

e, por isso, sustentável. Foram designadas como subutilizadas aquelas com caatinga 

hipoxerófila ou outros usos sem irrigação em terras que sejam aptas para irrigação (Classes 2, 

3 e 4). 

A problemática é inerente às terras sobreutilizadas (19%), onde a utilização atual das 

mesmas está acima da oferta ambiental (não sustentável), revelando conflitos de uso. Do 

mesmo modo que a sobreutilização no potencial edafoclimático, a sobreutilização-

preservação abrangeu 17,3% das terras, mas à sobreutilização na Classe 5 passou para 1,7%.   

O enfoque para a sobreutilização das terras se deu tanto para o potencial 

edafoclimático como no potencial para irrigação. A sobreutilização, nessas duas avaliações, 

foi basicamente igual, a diferença se restringiu à inclusão de uma unidade de mapeamento 

referente à Classe 5 (Provisória para a irrigação).  

Foram apontadas como sobreutilizadas as áreas determinadas para Pastagem Natural, 

Preservação Ambiental ou Preservação Permanente na classificação do potencial 

edafoclimático, mas que estejam sendo utilizadas para outros fins (que não os estabelecidos), 

trazendo prejuízos ao ambiente. Da mesma forma, as terras pertencentes à Classe Provisória 

para irrigação (Classe 5) e à Classe Inapta para irrigação (Classe 6), mas que estejam sendo 

usadas para a prática da agricultura irrigada, foram definidas como sobreutilizadas na 

classificação do potencial das terras para irrigação. 

Deve-se enfatizar que, como conseqüência da sobreutilização das terras no potencial 

edafoclimático, nesse mapa, também houve a distinção entre a sobreutilização-preservação, 

referente às áreas destinadas para a preservação (ambiental, permanente), e a sobreutilização 

na Classe 5 (destinada à Pastagem Natural ou Classe Provisória para irrigação).   
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Ressalta-se a relevância das aplicações das metodologias de avaliações de 

potencialidades das terras, onde a Avaliação do Potencial Edafoclimático das Terras se 

aproximou da Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação, determinando quatro classes 

agricultáveis (Classes de 1 a 4) e duas classes não agricultáveis (Classes 5 e 6).  

Essa vantagem ainda foi aliada pela aplicação dos mesmos fatores de limitação em 

ambas as classificações. Isso permitiu que as classes de terras fossem, praticamente, 

semelhantes nas duas avaliações, tornando-se um ponto positivo na questão da determinação 

da sobreutilização das terras e, conseqüentemente, na adequação do uso das terras. 

 Com efeito, as terras na Classe 5 e Classe 6, não aráveis para irrigação, que poderiam 

ser caracterizadas como adequadas, quando não houvesse a prática da agricultura irrigada, 

foram limitadas pela sobreutilização do potencial edafoclimático, uma vez que se tratam de 

classes com sérias restrições de uso, mesmo sem a irrigação.  

Enfim, a adequação do uso das terras permitiu estabelecer, consideravelmente, o uso 

racional das terras do Perímetro de Mirorós, ao incluir tanto áreas com exploração pela 

agricultura irrigada como áreas outros usos sem irrigação.  

 

 

5.5 PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO QUANTO AO USO DAS TERRAS E 

MANEJO DO SOLO  

 

As prioridades de intervenção quanto ao uso das terras e manejo do solo possibilitaram 

ordenar as terras conforme as exigências de Conservação, Recuperação e Recuperação/ 

Preservação, prioritárias ou não.  

Nesse aspecto, foram definidas as áreas com necessidades de mudanças nos usos das 

terras (devido ao uso não sustentável) em conformidade com suas potencialidades, e/ou de 

implementações de práticas conservacionistas (decorrente do manejo inadequado do solo), 

que minimizem ou evitem a deterioração da qualidade do solo e dos processos de degradação.   

As prioridades de intervenção no Perímetro Irrigado de Mirorós (MAPA 12 e TAB. 8.) 

foram obtidas pela sobreposição da análise comparativa entre as classificações das terras para 

irrigação e da adequação do uso das terras.   

Pela TAB. 8, verifica-se que as áreas excluídas de prioridades de intervenção 

equivalem a 35,4% da superfície do Perímetro de Mirorós, as quais estão distribuídas em: sem 

possibilidade de identificação (1% ou 63 ha); caatinga hipoxerófila (16,3% ou 1.106 ha); mata 

ciliar preservada (16,7% ou 1.129 ha); e povoado (1,4% ou 97 ha).  
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TABELA 8 

Prioridades de Intervenção Quanto ao Uso das Terras e Manejo do Solo do Perímetro Irrigado 

de Mirorós. 

Prioridades de Intervenção Área (ha) Área (%) 

Sem Necessidade de Intervenção 303 4,5 

Manejo Outros Usos – Conservação 687 10,1 

Manejo Outros Usos - Conservação Prioritária 436 6,4 

Manejo Irrigação - Conservação  898 13,3 

Manejo  Irrigação – Conservação Prioritária 767 11,3 

Uso e Manejo - Recuperação Prioritária (Provisória) 15 0,2 

Uso e Manejo - Recuperação Prioritária (Pastagem Natural) 101 1,5 

Uso – Recuperação (Mata Ciliar)/Preservação Prioritária 764 11,3 

Uso – Recuperação (Caatinga)/Preservação Prioritária 406 6,0 

Sem Identificação 63 1,0 

Caatinga Hipoxerófila 1.106 16,3 

Mata Ciliar Preservada 1.129 16,7 

Povoado 97 1,4 

Total 6.772 100 

 

Quando o uso das terras foi sustentável (subutilizado ou adequado), mas a 

classificação piorou, ou ainda há potencial risco de piorar, fica implícito um 

comprometimento da qualidade dos solos; em geral, foi mais saliente nos solos submetidos à 

agricultura irrigada. Nessa concepção, são essenciais as alternativas no manejo do solo, seja 

na irrigação ou em solos submetidos a outros usos sem irrigação, buscando a  conservação.  

Quando o uso não é sustentável (sobreutilizado) são primordiais as alternativas no uso 

das terras, tendo em vista a recuperação ou preservação das mesmas. No entanto, a 

recuperação ainda pode estar associada às intervenções no manejo.  

Dentre as áreas que foram determinadas as prioridades de intervenção, ou seja, um 

total de 64,6%, em apenas uma pequena parte destas (4,5% ou 303 ha) não há necessidade de 

intervenção. Na verdade, não existe sobreutilização e as classes de terras não apresentaram 

piora ou potencial risco de piorarem.   

Sendo assim, uma significativa parcela das terras do perímetro (60,1%) possui 

necessidades de intervenções proeminentes. Destaca-se que, dessa parcela, a maioria 
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apresentou intervenções no manejo do solo, englobando 41,1% das terras; isso significa que 

estão sendo utilizadas de maneira sustentável, mas o manejo do solo está comprometendo a 

qualidade. O restante da parcela é referente às intervenções no uso (19,1%), correspondendo à 

sobreutilização.  

No que tange ao manejo, em 24,6% das terras há exigências de intervenção no manejo 

da irrigação, visto que se trata de solos submetidos à agricultura irrigada (terras adequadas), 

sendo 13,3% (898 ha) com necessidades de Conservação e 11,3% (767 ha) de Conservação 

Prioritária.  

Já 16,5% das terras, indicaram intervenções no manejo dos solos submetidos a outros 

usos sem irrigação (terras subutilizadas), sendo 10,1% (687 ha) de Conservação e 6,4% (436 

ha) de Conservação Prioritária.  

 A distinção entre Conservação e Conservação Prioritária foi relevante, na medida em 

que apontou urgência de alternativas no manejo do solo quando a classificação das terras 

piorou e, portanto, com necessidade de Conservação Prioritária (17,7%). Nessa concepção, 

classes em potencial risco de piorarem implicaram apenas em Conservação (23,4%).  

Com relação às intervenções no uso, é imprescindível a Recuperação com Preservação 

Prioritária em 17,3%  (1.170 ha) do total do perímetro; são áreas destinadas à Preservação 

Ambiental ou Preservação Permanente, mas que estão sendo usadas de forma não sustentável. 

Nesse caso, somente foi considerada a intervenção prioritária, independente das análises 

comparativas das classificações para irrigação. Essas terras devem recuperadas e mantidas 

com a vegetação nativa (6% ou 406 ha) ou mata ciliar (1,3% ou 764 ha).  

Por sua vez, as intervenções no uso e manejo, ou melhor, a Recuperação Prioritária, é 

indispensável em 1,7% das terras (116 ha). Essas áreas são relativas à Pastagem Natural ou 

Classe 5 (Provisória para irrigação), porém, vêm sendo utilizadas acima do seu potencial e 

ainda estão associadas à piora na classificação. Essas terras devem ser destinadas para a 

Pastagem Natural (1,5% ou 101 ha) ou merecem outros estudos para constatar sua viabilidade 

com a irrigação (0,2% ou 15 ha).  

Isto posto, as prioridades de intervenção permitiram revelar uma predominância das 

terras que necessitam de Conservação, decorrente do manejo inadequado do solo, em relação 

à Recuperação ou Recuperação/Preservação pelo uso acima do potencial; lembrando ainda 

que a Recuperação também está relacionada ao manejo. Esse fato é conseqüência da maior 

porcentagem de terras adequadas e subutilizadas no Perímetro de Mirorós em comparação às 

sobreutilizadas.  
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5.6 INDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO  

 

A utilização de atributos-indicadores para a avaliação da qualidade do solo, bem como 

os processos de solos atendem às escalas temporal e sistêmica sugeridas por Lal (2001). A 

efetiva implantação do Perímetro de Mirorós foi em 1997; por conseguinte, havia, pelo 

menos, dez anos de mudanças no uso e manejo do solo, quando aconteceu a coleta de dados 

atuais (2007-2008). 

Para a análise estatística, os solos foram divididos em quatro grupos:  

• Argissolos Vermelhos (PV);  

• Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA); 

• Argissolos Amarelos (PA) e;  

• Cambissolos Háplicos (CX).  

Nos outros solos, existentes na área de estudo, não houve possibilidade de análise 

estatística.  

 Cada um desses grupos de solos foi distinguido entre: 

•  irrigados: submetidos à irrigação; 

• outros: outros usos sem irrigação (agricultura de sequeiro, pastagem, lotes abandonados, 

áreas desmatadas, solos expostos); 

•  referência: CODEVASF.  

No tocante aos Cambissolos, seria interessante a distinção entre os solos Ta (atividade 

de argila alta) e Tb (atividade de argila baixa), mas não havia número de amostras suficientes 

da CODEVASF, como também para Cambissolos pouco profundos e rasos. As unidades de 

mapeamento dos Argissolos Amarelos são menos comuns do que os outros tipos de solos e, 

portanto, é menor a quantidade de perfis descritos e de amostragem. O Latossolo Vermelho-

Amarelo argissólico foi incluído na classe de Argissolo Vermelho-Amarelo.  

Como já mencionado, muitas vezes, não se encontrou o solo esperado ou, então, 

ocorreram associações ou inclusões, as quais não foram apontadas no mapa pedológico da 

CODEVASF. Frente a isso, deve-se levar em conta esses fatos na questão da amostragem dos 

solos, ressaltando ainda que os Argissolos predominam nas áreas irrigadas e os Cambissolos 

na área de sequeiro. Cabe frisar que, procurou-se abranger todos os pontos próximos às 

trincheiras da CODEVASF e, praticamente, todas as unidades de mapeamento. 

Aliado a isso, não foi possível obter um número de amostras suficientes para todos os 

usos das terras. Por isso, foram definidos apenas dois usos, com a agricultura irrigada e 
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outros, objetivando diferir os impactos nos solos com a prática da irrigação (mais intensiva) e  

sem a irrigação.  

Nesse aspecto, a comparação se deu entre os solos irrigados e os outros usos sem 

irrigação com os solos de referência da CODEVASF; isso para os quatro grupos (Argissolos 

Vermelhos, Vermelho-Amarelo, Amarelo e Cambissolos).  

O uso com caatinga hipoxerófila não foi analisado pelo baixo número de amostras, 

haja vista a dificuldade de encontrar áreas de vegetação nativa para todos os tipos de solos.  

Para os indicadores da qualidade do solo, foram considerados, basicamente, os 

atributos de solos pertencentes aos fatores limitantes das avaliações das potencialidades das 

terras; entretanto, referem-se aos atributos sensíveis ao uso e manejo do solo. Esses atributos-

indicadores foram relacionados às suscetibilidades aos processos de solo, conforme abaixo: 

• Fertilidade: 

• indicador saturação por bases (V%); 

• indicador capacidade de troca catiônica (CTC);  

• indicador Ca++ + Mg++ (soma cálcio e magnésio). 

• Acidificação: 

• indicadores alumínio trocável, saturação por alumínio (Al+++); 

• indicador pH. 

• Processos Erosivos: 

• indicador textura: fração areia (areia grossa e areia fina), silte e argila; 

• indicador matéria orgânica; 

• Processo de Compactação: 

• indicador densidade do solo; 

  • indicador porosidade total;  

• Processo de Salinização:  

• indicador condutividade elétrica;  

 • Processo de Sodificação: 

• indicador saturação por sódio (Na+ ). 

Como o fator fertilidade é relativo aos 30 cm do perfil, seus respectivos indicadores de 

qualidade equivalem aos dois primeiros horizontes. Isso também é válido para os indicadores 

do processo de acidificação.  

 Nos processos erosivos, os indicadores de qualidade também correspondem aos dois 

primeiros horizontes. Isso se deve ao fator erodibilidade, que está atrelado ao horizonte A, 

lembrando que, em alguns casos, o segundo horizonte pode corresponder ao A2 ou AB. 
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Ademais, o fator textura está relacionado à infiltração de água e considera os 30 cm do perfil. 

No indicador textura também houve a comparação estatística entre os quatro tipos de solos, a 

fim de constatar qual destes é mais suscetível à erosão.   

O processo de compactação, comumente, é notado nos primeiros horizontes dos solos. 

Como houve coleta de amostras nos três primeiros horizontes, então, serão considerados estes. 

O mesmo se dá para porosidade.  

A análise estatística é realizada comparando os mesmos horizontes; por exemplo, 

horizonte 1 com horizonte 1, horizonte 2 com horizonte 2. A exceção concerne à 

condutividade elétrica e à saturação por sódio. Como o caráter solódico e sódico e o caráter 

salino e sálico podem estar dentro dos 150 cm do perfil, foram analisados praticamente todos 

os horizontes dos perfis. 

Fertilidade e Acidificação: 

Com a prática agrícola há uso de adubações mineral, orgânica e calagem. A adubação 

visa o uso de substâncias para fornecer os nutrientes aos solos, que são necessários para o 

desenvolvimento das plantas.  

Os adubos minerais mais aplicados pelos agricultores do perímetro, de modo mais 

intensivo na agricultura irrigada, são o cloreto de potássio, e a uréia e o sulfato de amônia 

como fonte de nitrogênio, enquanto que o esterco é o principal adubo orgânico. Além disso, 

há aplicação de macronutrientes (fósforo, cálcio) e micronutrientes (boro, zinco), mas estes 

com menos regularidade. Quanto à calagem, a mesma também é realizada com menos 

regularidade pelos produtores; consiste na aplicação de calcário no solo para corrigir a acidez, 

aumentando o pH e eliminando elementos tóxicos, como o alumínio. 

No que diz respeito à agricultura de sequeiro, é mais comum o emprego da calagem e 

de adubos orgânicos.  

Nos gráficos de saturação por bases são demonstrados todos os horizontes dos perfis, 

mas apenas os dois primeiros horizontes foram analisados estatisticamente.  

A comparação do indicador saturação por bases mostrou apenas diferença 

significativa, pelo teste de Tukey (P < 0,05), entre Argissolos Vermelhos irrigados e 

Argissolos Vermelhos de referência, que pode ser verificada na FIG. 36 a.  

Quando se observa todos os horizontes dos perfis, ressalta-se que as médias da 

saturação por bases dos Argissolos Vermelhos irrigados e outros, como também dos 

Argissolos Vermelho-Amarelos, tanto irrigados como outros (FIG. 36 b), foram maiores do 

que os de referência, apesar de não apresentaram diferenças significativas (P < 0,05).  
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Para os Argissolos Amarelos (FIG. 36 c) e, em especial, os Cambissolos Háplicos 

(FIG. 36 d), as médias variaram pouco, exceto o horizonte 1 do PA.  

Vale lembrar que todos os solos classificados, atualmente, em Mirorós são eutróficos.  

No entanto, existem solos que foram, anteriormente, classificados como distróficos 

pela CODEVASF (em 1980). Dentre esses solos, cinco perfis eram Argissolos Vermelhos 

(M26, M55, M59, M61, M71), dois perfis eram Argissolos Vermelho-Amarelos (M26 e o 

M65) e um perfil era Argissolo Amarelo (M58). A localização desses perfis pode ser 

observada em APÊNDICE C.  

Deve-se ressaltar que a saturação por bases tem relação com o pH; os cátions bases 

(cálcio, magnésio, potássio, sódio) da capacidade de troca catiônica substituem o hidrogênio 

ou o alumínio trocável, os quais podem ser prejudiciais se presentes em grandes proporções. 

No indicador pH em água as diferenças significativas (P < 0,05), pelo teste de Tukey, 

são inerentes entre Argissolos Vermelhos irrigados e Argissolos Vermelhos de referência, 

embora tenha um aumento do pH nos Argissolos Vermelhos outros, quando confrontado com  

Argissolos Vermelhos de referência (FIG. 36 e).  

Para os Argissolos Vermelho-Amarelos, existem diferenças de pH, pelo teste de 

Tukey, tanto entre os Argissolos Vermelho-Amarelos irrigados e os Argissolos Vermelho-

Amarelos de referência quanto entre os Argissolos Vermelho-Amarelos outros e Argissolos 

Vermelho-Amarelos de referência (FIG. 36 f).  

Nos Argissolo Amarelos, os valores não diferiram estatisticamente pelo teste de 

comparação múltipla de Dunn’s (FIG. 36 g), apesar das médias terem sido mais elevadas em 

ambos os usos (irrigados e outros sem irrigação) do que os de referência.  

Nos Cambissolos, as diferenças de pH, pelo teste de Tukey, encontram-se entre os 

Cambissolos irrigados e os Cambissolos de referência (nos dois horizontes), como 

demonstrado na FIG. 36 h. No entanto, as médias dos Cambissolos outros se mostraram 

maiores do que os de referência.  

As médias do pH ficaram entre 6 e 7 para todos os solos submetidos à irrigação, que 

são considerados valores normais. Já nos solos de referência as médias encontram-se abaixo 

desses valores, em torno de 5 a 5,5.  
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FIGURA 36 - Gráficos de Saturação por Bases: a PV; b PVA; c PA; d CX. Gráficos pH 

em água: e PV; f PVA; g PA; h CX. 

  Notas: Argissolos Vermelhos (PV), Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA), Argissolos Amarelos (PA) e 

Cambissolos Háplicos (CX). Solos irrigados (irr), outros (out) e referência (ref), os números que 

estão na seqüência referem-se à numeração dos horizontes do perfis de solos.    

 

Para o indicadores Ca++ + Mg++ e CTC, as diferenças, com nível significância a 5%, 

foram feitas pelo teste de Tukey, salvo nos Cambissolos pelo teste de Dunn’s.  

As diferenças foram significativas tanto entre os Argissolos Vermelhos irrigados e os 

Argissolos Vermelhos de referência (para os dois horizontes) como entre os Argissolos 

Vermelhos outros e os Argissolos Vermelhos de referência (FIG. 37 a e FIG. 37 e).  

Nos Argissolos Vermelho-Amarelos, essa diferença aparece entre os irrigados e os de 

referência; mas, ainda salienta-se que as médias foram maiores nos Argissolos Vermelho-

Amarelos outros do que nos Argissolos Vermelho-Amarelos de referência (FIG. 37 b, FIG. 37 

f).  

Já os Argissolos Amarelos (FIG. 37 c, FIG. 37 g) e os Cambissolos Háplicos (FIG. 37 

d, FIG. 37 h), não mostraram diferenças significativas (P < 0,05) em nenhum caso para os 

dois referidos indicadores. Como os Argissolos Amarelos possuem uma velocidade de 

infiltração rápida ou muito rápida, favorecem a lixiviação de bases. Com isso, mesmo que as 

médias tenham sido mais elevadas nos indicadores Ca++ + Mg++ e CTC, estas não foram 

relevantes.  

Os Cambissolos são solos já com alta disponibilidade de nutrientes e, por isso, as 

diferenças não foram consideráveis pelo uso e manejo; entretanto, as médias foram maiores 

nos solos irrigados e outros, quando comparados com os de referência.   

Não obstante, o indicador alumínio trocável somente apresentou diferença com 5% de 

significância (P < 0,05), pelo teste de Dunn’s, entre os Cambissolos outros e os Cambissolos  

de referência, como pode ser notado na FIG. 38 d. Talvez, isso tenha ocorrido pelo alto erro 

padrão dos dados de referência, visto que nos solos distróficos, classificados pela 

CODEVASF, o alumínio trocável era acentuado. 

É possível verificar que, em todos os quatro grupos de solos, os valores de alumínio 

trocável eram mais elevados nos solos de referência do que nos solos com irrigação ou com 

outros usos sem irrigação (FIG. 38 a, b, c, d). Por isso, para melhor compreensão, o indicador 

saturação por alumínio é demonstrado para todos os horizontes dos perfis dos quatro grupos 

de solos (FIG. 38 e, f, g, h). 
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FIGURA 37 - Gráficos de Ca++ + Mg++: a PV; b PVA; c PA; d CX. Gráficos de CTC: e 

PV; f PVA; g PA; h CX. 

  Notas: Argissolos Vermelhos (PV), Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA), Argissolos Amarelos (PA) e 

Cambissolos Háplicos (CX). Solos irrigados (irr), outros (out) e referência (ref), os números que 

estão na seqüência referem-se à numeração dos horizontes do perfis de solos.    

 

FIGURA 38 - Gráficos de Alumínio Trocável: a PV; b PVA; c PA; d CX. Gráficos de 

Saturação por Al+++: e PV; f PVA; g PA; h CX. 

  Notas: Argissolos Vermelhos (PV), Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA), Argissolos Amarelos (PA) e 

Cambissolos Háplicos (CX). Solos irrigados (irr), outros. (out) e referência (ref), os números que 

estão na seqüência referem-se à numeração dos horizontes do perfis de solos.    

 

Isto posto, os processos de perda de fertilidade e acidificação não se revelaram nos 

solos de Mirorós.  

O uso com agricultura irrigada apresenta uma correlação significativa e positiva para: 

• Saturação por bases nos Argissolos Vermelhos;  

• Ca++ + Mg++ e CTC nos Argissolos Vermelhos e Argissolos Vermelho-Amarelos; 

• pH nos Argissolos Vermelhos, Argissolos Vermelho-Amarelos e Cambissolos; 

• Saturação por alumínio nos Argissolos Vermelhos.  

Os outros usos sem irrigação possuem correlação significativa e positiva para: 

• Ca++ + Mg++ e para CTC nos Argissolos Vermelhos;  

• pH nos Argissolos Vermelho-Amarelos e;   

• Alumínio trocável nos Cambissolos.  

Processos Erosivos: 

Os indicadores textura areia, silte e argila, distinguindo os quatro grupos de solos, 

podem ser notados nos FIG. 39.  

Pode-se dizer que os Argissolos são mais suscetíveis à erosão, uma vez que há 

presença de mudança textural, do que os Cambissolos, onde a textura variou pouco no perfil. 

Ao contrário dos Argissolos, nos Cambissolos tem-se uma menor variação de areia (FIG. 39 

a) e argila (FIG. 39 c) ao longo do perfil e uma maior quantidade de silte (FIG. 39 b).  

A argila do horizonte 1 foi praticamente igual nos Argissolos Vermelhos, Vermelho-

Amarelos e Amarelos. Todavia, no horizonte 2 dos Argissolos Amarelos, o conteúdo de argila 

foi mais baixo (FIG. 39 c); isso se deve ao horizontes E (horizonte com remoção ou 

segregação de argila, matéria orgânica) presente em alguns Argissolos Amarelos. Esse fato 

pode refletir na velocidade de infiltração mais rápida do que os outros solos.  
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FIGURA 39 - Gráficos de Areia (a), Silte (b), Argila (c) para PV, PVA, PA e CX. 

  Notas: Argissolos Vermelhos (PV), Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA), Argissolos Amarelos (PA) e 

Cambissolos Háplicos (CX). Os números que estão na seqüência de PV, PVA, PA e CX referem-se 

à numeração dos horizontes do perfis de solos.    

 

A textura possui influência direta na infiltração de água no solo, favorecendo o 

escoamento superficial e processos erosivos, na medida em que a infiltração for mais lenta. 

Além disso, a textura com menor proporção de argila (a qual atua como uma ligação entre as 

partículas maiores) facilita o arraste de partículas do solo nos horizontes superficiais.  

Já a matéria orgânica influencia na formação dos agregados (agente cimentante), 

melhorando as características físicas dos solos (como porosidade e permeabilidade), 

dificultando os processos erosivos, além de contribuir na retenção de umidade. 

Nos gráficos seguintes de areia, silte e argila são demonstrados todos os horizontes 

para melhor visualização da distribuição da textura ao longo do perfil; entretanto, apenas os 

dois primeiros horizontes foram comparados estatisticamente.   

Quanto às análises estatísticas dos indicadores textura areia (FIG. 40 a, b, c, d), silte 

(FIG. 40 e, f, g, h) e argila (FIG. 41 a, b, c, d), realizadas pelo teste de Tukey, estas não 

mostraram diferenças significativas em nenhum caso. Nesse sentido, o indicador textura não 

apresentou correlação significativa e negativa com o uso e manejo do solo, quando 

comparados com os dados de referência.  

Na verdade, as mudanças na textura do solo são lentas, normalmente causadas por 

erosão acelerada.   

No que tange aos valores de matéria orgânica, os mesmos não diferiram 

estatisticamente, pelo teste de Tukey, em nenhum caso (FIG. 41 e, f, g, h).  

Porém, é possível constatar que as médias da matéria orgânica nos Argissolos 

Vermelhos irrigados e nos Argissolos Vermelho-Amarelos irrigados, foram maiores do que os 

solos de referências (FIG. 41 e, f).  

Nos Argissolos Amarelos irrigados, as médias se mantiveram basicamente iguais aos 

de referência (FIG. 41 g). 

 Nos Cambissolos irrigados, a média da matéria orgânica foi mais baixa no horizonte 1 

e similar no horizonte 2, quando comparados com os de referência (FIG. 41 h).   
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FIGURA 40 - Gráficos de Areia: a PV; b PVA; c PA; d CX. Gráficos de Silte: e PV; f 

PVA; g PA; h CX. 

  Notas: Argissolos Vermelhos (PV), Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA), Argissolos Amarelos (PA) e 

Cambissolos Háplicos (CX). Solos irrigados (irr), outros. (out) e referência (ref), os números que 

estão na seqüência referem-se à numeração dos horizontes do perfis de solos.    

 

FIGURA 41 - Gráficos de Argila: a PV; b PVA; c PA; d CX. Gráficos de Matéria 

Orgânica: e PV; f PVA; g PA; h CX. 

  Notas: Argissolos Vermelhos (PV), Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA), Argissolos Amarelos (PA) e 

Cambissolos Háplicos (CX). Solos irrigados (irr), outros. (out) e referência (ref), os números que 

estão na seqüência referem-se à numeração dos horizontes do perfis de solos.    

 

Convém destacar que os solos do semi-árido não possuem altos teores de matéria 

orgânica e, portanto, o uso e manejo agrícola não alteraram, de modo significativo e negativo, 

o indicador matéria orgânica. Os teores mais elevados concernem aos Cambissolos da área de 

sequeiro, correspondendo a 23,20 g/kg e a 27,90 g/kg.  

Mesmo com a prática da agricultura irrigada, tendo o cultivo de banana uma boa 

produção de biomassa, os valores mais altos de matéria orgânica encontrados foram 19,6 g/kg 

num Cambissolo e 21,6 g/kg num Argissolo Vermelho-Amarelo. 

 Diante do exposto, a suscetibilidade aos processos erosivos, pela textura e pela perda 

de matéria orgânica, não se mostrou, de maneira considerável, nos solos de Mirorós.   

Contudo, deve-se atentar que a agricultura irrigada da banana, que é predominante, 

proporciona uma maior cobertura do solo face à produção de biomassa, influenciando no 

porte das culturas, o que acarreta na proteção contra os processos erosivos. Nas áreas irrigadas 

ainda tem-se o uso de folhas de bananeira para aumentar a cobertura do solo (cobertura morta) 

ou cultivos em consórcio; isso favorece a infiltração de água no solo e diminui o escoamento 

superficial.  

Em contrapartida, nos outros usos sem irrigação, inclusive os cultivos de sequeiro, o 

solo permanece mais exposto ao arraste das partículas.  

Em campo, é mais comum verificar a ocorrência de erosão laminar ligeira nas áreas 

irrigadas, enquanto que nas áreas com outros usos sem irrigação, além erosão laminar ligeira, 

muitas vezes, se observa ravinas e sulcos.  
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Processo de Compactação: 

Analisando os resultados estatísticos do indicador densidade do solo, constatam-se 

diferenças, com nível a 5% significância, entre os Argissolos Vermelhos irrigados e os de 

referência (FIG. 42 a), e entre os Argissolos Vermelho-Amarelos irrigados e os de referência, 

ambos pelo teste de Dunn’s (FIG. 42 b).  

Essas diferenças também são constatadas entre os Cambissolos irrigados e os 

Cambissolos de referência pelo teste de Tukey (FIG. 42 d).  

Nos Argissolos Amarelos, o indicador densidade do solo não apresentou diferença 

significativa (P < 0,05), pelo teste de Tukey, em nenhum dos usos das terras comparados com 

os de referência (FIG. 42 c).    

No terceiro horizonte dos solos não houve diferenças significativas, para o indicador 

densidade, em nenhum caso.  

Os mesmos resultados obtidos no indicador densidade do solo foram verificados no 

indicador porosidade total. Porém, foi realizado o teste de Dunn’s, em todos os solos.  Através 

da FIG. 42 (e, f, g, h) tem-se as comparações estatísticas para este indicador nos quatro 

grupos de solos.    

Diante disso, nos solos irrigados há um aumento da densidade e diminuição da 

porosidade, principalmente nos dois primeiros horizontes. Com exceção dos Argissolos 

Amarelos, as médias da densidade foram maiores e de porosidade total foram menores, 

quando comparadas com os solos de referência. Nos Argissolos Amarelos, essas médias 

variaram pouco.  

Pelos gráficos, também é possível perceber que, salvo os Argissolos Vermelhos, as 

médias de densidade são menores e de porosidade são maiores nos outros usos, quando 

confrontados com os de referência; notadamente, no primeiro horizonte. Isso se deve ao 

constante revolvimento, nesses solos, para preparo com os cultivos de sequeiro (temporários), 

ou após o desmatamento, acarretando na diminuição da densidade e aumento da porosidade.  

A água da irrigação forma uma película ao redor das partículas do solo e favorece o 

rearranjamento destas nos espaços vazios do solo, causando a compactação. Isso é agravado 

pelas condições de umidade inadequada do manejo da irrigação com o uso de maquinaria. A 

compactação provoca um aumento da densidade, diminuindo a porosidade total; 

conseqüentemente, implica na diminuição da capacidade de infiltração, facilitando o 

escoamento superficial.  
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FIGURA 42 - Gráficos de Densidade do Solo: a PV; b PVA; c PA; d CX. Gráficos de 

Porosidade Total: e PV; f PVA; g PA; h CX. 

  Notas: Argissolos Vermelhos (PV), Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA), Argissolos Amarelos (PA) e 

Cambissolos Háplicos (CX). Solos irrigados (irr), outros. (out) e referência (ref), os números que 

estão na seqüência referem-se à numeração dos horizontes do perfis de solos.    

 

Pode-se dizer que há destruição da estrutura do solo. É notório que nesses horizontes 

compactados, onde a infiltração de água torna-se mais lenta, geralmente, a consistência do 

solo é firme ou muito firme (quando úmido). Em contrapartida, quando comparados os 

mesmos solos em áreas sem irrigação, a consistência é friável.  

Assim, a consistência do solo juntamente com a textura, que foram usadas como fator 

de limitação na classificação das terras, quando associadas à densidade do solo, podem ser 

consideradas como um indicador da diminuição da infiltração de água no solo.  

Aliado a isso, muitas vezes, evidencia-se o processo de selagem (degradação estrutural 

de uma fina camada da superfície), impermeabilizando a superfície. O selamento nesses solos, 

onde as partículas mais finas são destacadas dos agregados, no caso pela água da irrigação, 

tamponam os poros, resultando no aumentando da densidade do solo. Convém salientar que 

esse tamponamento é favorecido na área de estudo por predominar a topografia plana e suave 

ondulada, onde o escoamento superficial é mais lento. 

Nesse aspecto, cabe mencionar que, em campo, é possível constatar, nesses solos 

compactados, o empoçamento de água e escoamento superficial da água da irrigação em 

decorrência do processo de compactação e/ou selamento (FIG. 43 e 44). Esses solos são mais 

propensos à erosão, na medida em que tornam-se mais compactados e com a velocidade de 

infiltração de água lenta, ressaltando que as partículas mais finas dos solos, de argila e matéria 

orgânica, ficam mais suscetíveis de serem removidas pelo processo erosivo. 

Destaca-se que os Cambissolos possuem maior proporção de argila nos horizontes 

superficiais e são mais suscetíveis à compactação e/ou selamento. Contudo, os Argissolos 

com textura média no horizonte superficial, inclusive com textura franco-arenosa, também se 

mostraram propensos a esses processos, salvo os Argissolos Amarelos.  
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 FIGURA 43 - Empoçamento de água no solo decorrente do 

manejo da irrigação; dificuldade de 

infiltração. jan.2007. 

 

 

 

 FIGURA 44 - Dificuldade de infiltração causando 

empoçamento pela água de chuva, em área 

irrigada. fev.2007. 

 

 

No que concerne à densidade do solo do primeiro horizonte, o maior valor encontrado 

num Cambissolo irrigado foi 1,89 g/cm3, enquanto que nos outros usos sem irrigação, o valor 
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foi 1,40 g/cm3. No Argissolo Vermelho irrigado o valor mais alto de densidade foi 1,81 g/cm3 

e para os outros usos sem irrigação o valor foi 1,60 g/cm3. No Argissolo Vermelho-Amarelo 

irrigado, o maior valor de densidade foi 1,85 g/cm3, ao passo que para os outros usos sem 

irrigação, o valor foi 1,54 g/cm3.  

Nesse contexto, a agricultura irrigada vem provocando o processo de compactação, 

com aumento da densidade do solo e diminuição da porosidade; isso reflete na diminuição da 

infiltração da água no solo.  

Sendo assim, a densidade do solo e porosidade possuem correlação significativa e 

negativa com o uso da agricultura irrigada nos Argissolos Vermelhos, nos Argissolos 

Vermelho-Amarelos e nos Cambissolos.  

Nos Argissolos Amarelos o processo de compactação foi menos evidente que nos 

outros tipos de solos, mas valores altos também foram encontrados. O maior valor de 

densidade do solo num Argissolo Amarelo irrigado foi 1,63 g/cm3, já nos outros usos sem 

irrigação, o valor foi 1,30 g/cm3. Vale assinalar que, comumente, a velocidade de infiltração 

nesse tipo de solo foi mais rápida que nos outros; infere-se que a macroporosidade é mais 

saliente nesses solos.   

Pelo trabalho de campo e pelos comentários dos próprios agricultores, permite-se 

enfatizar que a infiltração com velocidades rápida ou muito rápida, com destaque para os 

Argissolos Amarelos, exige cuidados na aplicação da água de irrigação, assim como no uso de 

adubações e calagem, mediante a facilidade de lixiviação dos mesmos.  

Por outro lado, segundo os agricultores, quando bem manejada a aplicação da água de 

irrigação nesses solos, a produtividade da fruticultura é muito boa e é apontado como um 

problema menos complexo do que o processo de compactação nos solos.  A velocidade mais 

rápida obtida numa área de agricultura irrigada foi num Argissolo Amarelo, sendo de 32 

cm/h.  

Com relação aos solos compactados, em especial os Argissolos Vermelhos, os 

Argissolos Vermelho-Amarelos e os Cambissolos, as principais reclamações dos agricultores 

são a dificuldade de manejo do solo e o escoamento superficial, ocasionando perdas de água 

pela prática da irrigação, como também nas adubações e calagem, que são arrastadas pelo 

escoamento.  

Na verdade, o processo de compactação e/ou processo de selamento em áreas 

submetidas à irrigação podem ser atribuídos ao baixo ou nulo revolvimento do solo, associado 

ao uso de maquinaria em condições de umidade inadequada.  
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Processo de Salinização e Processo de Sodificação:   

Os resultados estatísticos relativos ao indicador condutividade elétrica, em todos os 

horizontes dos perfis, mostraram diferenças significativas (P < 0,05), pelo teste de 

comparação múltipla de Dunn’s, nos Argissolos Vermelhos, nos Argissolos Vermelho-

Amarelos e nos Cambissolos.  

As diferenças encontram-se entre os Argissolos Vermelhos irrigados e Argissolos 

Vermelhos de referência, bem como entre os Argissolos Vermelhos outros e os Argissolos 

Vermelhos de referência (FIG. 45 a).  

Nos Argissolos Vermelho-Amarelos (FIG. 45 b) e nos Cambissolos (FIG. 45 d), as 

diferenças estão entre os irrigados e os de referência.  

Nos Argissolos Amarelos não houve diferenças significativas em nenhum caso (FIG. 

45 c). 

Embora, em geral, a condutividade elétrica tenha aumentado nos solos com irrigação, 

o caráter salino (condutividade elétrica ≥ 4 < 7 dS/m) é caracterizado em poucos perfis:  P48 

(Argissolo Vermelho); P33 (Argissolo Vermelho-Amarelo); e perfis P26 e P39 

(Cambissolos).  

Por sua vez, a condutividade elétrica ≥ 2 e < 4 dS/m está presente nos perfis P23, P40, 

P42 (Argissolos Vermelho-Amarelos), no perfil P35 (Argissolo Amarelo) e nos perfis P24, 

P25, P63, P49 (Cambissolos).  

A localização desses perfis estão em APÊNDICE E.  

O indicador condutividade elétrica possui correlação significativa e negativa nos solos 

irrigados referentes aos: Argissolos Vermelhos; Argissolos Vermelho-Amarelos; e 

Cambissolos. 

Nos solos com outros usos, essa correlação significativa e negativa se destaca somente 

nos Argissolos Vermelhos.  

Frente a isso, mesmo sem uso da irrigação, é possível acarretar num aumento da 

salinidade. 

No que concerne à saturação por sódio, quinze perfis apresentaram caráter solódico 

(saturação por sódio variando de 6% a 15%), mas apenas o perfil P48 (Argissolo Vermelho) 

apresentou caráter sódico (saturação por sódio maior que 15%).  

Exatamente os mesmos quatro perfis com presença de caráter salino (P48, P33, P26 e 

P39), mais os perfis P11 (Argissolo Vermelho), P20 (Argissolo Vermelho-Amarelo) e P35 

(Argissolo Amarelo), foram os que tiveram maiores valores de saturação por sódio.  

A localização desses perfis podem ser verificadas em APÊNDICE E. 
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No indicador saturação por sódio trocável (Na+), analisando todos os horizontes dos 

perfis, foram constatadas diferenças significativas (P < 0,05) nos Argissolos Vermelhos (FIG. 

45 e), nos Argissolos Vermelho-Amarelos (FIG. 45 f) e nos Cambissolos (FIG. 45 h), todos  

entre os irrigados e os de referência.  

Todavia, nos Argissolos Vermelhos e nos Cambissolos também existem diferenças (P 

< 0,05) entre outros usos e os de referência.  

No caso dos Argissolos Amarelos, estes não diferiram estatisticamente em nenhum 

caso (FIG. 45 g).  

A saturação por sódio possui correlação significativa e negativa com o uso da 

agricultura irrigada nos: Argissolos Vermelhos; Argissolos Vermelho-Amarelos e 

Cambissolos. 

Em outros usos sem irrigação a correlação é significativa e negativa nos Argissolos 

Vermelhos e nos Cambissolos.  

Do mesmo modo que a salinidade, os outros usos já provocam um aumento da 

sodicidade. 

Cabe lembrar que acumulação de sódio trocável causa restrição de nutrientes para as 

plantas, aumento do pH, dispersão das argilas, desestabilização da estrutura do solo, 

deixando-o menos permeável e, conseqüentemente, intensificando o escoamento superficial e 

os processos erosivos. Por sua vez, a salinização inibe a absorção de água pelos vegetais, 

como também pode provocar o acúmulo de quantidades tóxicas de alguns íons. 

Embora não se tenham resultados ainda alarmantes, é importante evidenciar que os 

processos de salinização e sodificação são mais salientes nos solos submetidos à irrigação, 

mesmo com a qualidade da água para irrigação classificada como boa (C1S1).  

Esses processos são agravados pela água de irrigação que traz sais em sua solução, 

associada à elevada taxa de evapotranspiração. Além disso, o comprometimento da 

permeabilidade e o uso de adubações minerais (que é mais intensivo na agricultura irrigada) 

também podem implicar no acúmulo de sais.  

Não obstante, mesmo sem a exploração pela agricultura irrigada, existem solos que 

tiveram aumento da salinidade e da sodicidade, demonstrando que a retirada da cobertura 

vegetal para cultivos de sequeiro, pastagem ou, então, deixando o solo exposto, também 

podem provocar esses processos. Nesse caso, o acúmulo de sais em solos sem irrigação se dá, 

provavelmente, pela elevada taxa de evapotranspiração da área e à baixa capacidade de 

lavagem desses sais (irregularidades de precipitações), já que se trata de uma região semi-

árida. 
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FIGURA 45 - Gráficos de Condutividade Elétrica: a PV; b PVA; c PA; d CX. Gráficos 

de Saturação por Na+: e PV; f PVA; g PA; h CX.  

  Notas: Argissolos Vermelhos (PV), Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA), Argissolos Amarelos (PA) e 

Cambissolos Háplicos (CX). Solos irrigados (irr), outros. (out) e referência (ref), os números que 

estão na seqüência referem-se à numeração dos horizontes do perfis de solos.    

 

Suscetibilidade aos Processos Degradativos dos Solos ou às Melhorias na Qualidade dos 

Solos: 

A utilização de atributos-indicadores, inerentes aos fatores de limitação das avaliações 

das potencialidades das terras, pôde contribuir, de modo satisfatório, para a identificação de 

indicadores de qualidade do solo. Esses indicadores sinalizaram suscetibilidade aos principais 

impactos que vêm sendo causados pela prática agrícola irrigada ou outros usos sem irrigação.  

O manejo inadequado do solo vem refletindo de maneira negativa na qualidade do 

mesmo, que ainda é mais agravante em áreas destinadas à Preservação Ambiental, à Pastagem 

Natural ou, então, em classes não recomendadas para a irrigação (FIG. 46 e 47). 

Com aproximadamente dez anos da prática da agricultura irrigada, que é mais 

intensiva do que outros usos sem irrigação, esta vem interferindo de forma mais acentuada na 

qualidade dos solos. 

 

 

 FIGURA 46 - Área com afloramento calcário, destinada 

para preservação ambiental e inapta para 

irrigação, mas em preparo para o cultivo 

irrigado. jan.2007. 
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 FIGURA 47 - Cambissolo pouco profundo, em terras 

destinadas para preservação ambiental e 

inaptas para irrigação, mas com cultura de 

banana irrigada. jul.2007. 

 

Nos solos irrigados, a suscetibilidade aos processos degradativos, como compactação, 

assim como salinização e sodificação são mais salientes nos: Argissolos Vermelhos; 

Argissolos Vermelho-Amarelos; e Cambissolos.  

Com relação aos solos com outros usos sem irrigação, a suscetibilidade aos processos 

degradativos de salinização e de sodificação se destacaram nos Argissolos Vermelhos e 

apenas o processo de sodificação nos Cambissolos.  

O processo de compactação é um problema notório nos solos submetidos à prática da 

irrigação, atrelado ao uso intensivo, com a utilização de maquinaria em condições de umidade 

inadequada. Além disso, o processo de selamento é mais saliente nesses solos.  

Por sua vez, os processos de salinização e sodificação podem ocorrer, mesmo sem o 

manejo da irrigação, estando relacionados à baixa cobertura do solo e às condições climáticas 

favoráveis a esses processo na região. Com a aplicação de água para irrigação (mesmo sendo 

de boa qualidade), esses processos se tornam mais agravantes.  

Através do cruzamento entre o Mapa de Usos das Terras e Cobertura Vegetal - Usos 

com Irrigação e Outros Usos sem Irrigação (APÊNDICE J) e o Mapa de Classes de Solos, 

extraiu-se o Mapa de Suscetibilidade aos Processos Degradativos dos Solos do Perímetro 

Irrigado de Mirorós (MAPA 13). 
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Na realidade, trata-se do mesmo Mapa de Uso das Terras e Cobertura Vegetal, 

demonstrado no item 5.4; porém, menos detalhado. Os cultivos de sequeiro, cultivos de 

sequeiro associados à pastagem, áreas desmatadas, pastagem e outros usos foram incluídos 

numa única classe de usos das terras, isto é, como outros usos sem irrigação. 

O resultado em porcentagem da suscetibilidade dos processos degradativos dos solos 

do Perímetro de Mirorós podem ser constatados na FIG. 48. 
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FIGURA 48 - Suscetibilidade aos processos degradativos dos solos do 

Perímetro Irrigado de Mirorós. 

       Notas: Total de 6.772 ha (100%). 

 

Nesse sentido, uma considerável parcela das terras do Perímetro de Mirorós possui 

suscetibilidade aos processos degradativos (42%). Dessas terras, a maioria (23,5%) é 

suscetível aos processos de compactação-salinização-sodificação. Ademais, em 14,5% das 

terras há suscetibilidade aos processos de salinização-sodificação e em 4% das terras aos 

processos de sodificação.   

As terras sem risco de processos degradativos representam 10,5% do Perímetro de 

Mirorós, enquanto que em 1,8% não houve possibilidade de identificação.  

As áreas com caatinga hipoxerófila e de mata ciliar preservada ou degradada não 

foram analisadas estatisticamente, portanto, 44,3% das terras foram excluídas da 

suscetibilidade aos processos degradativos de solos.  
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Vale ressaltar que os indicadores textura e matéria orgânica não apontaram 

suscetibilidade aos processos erosivos, tanto em solos irrigados como outros usos. Talvez, a 

utilização de outros indicadores possam demonstrar, de modo mais relevante, a existência 

desses processos. Os Argissolos, sobretudo com mudança textural abrupta, possuem maior 

suscetibilidade à erosão, juntamente com os Cambissolos rasos ou pouco profundos.  

De forma geral, a estrutura em blocos subangulares e granular (predominantes nos 

solos de Mirorós), denotam grande porcentagem de poros, maior permeabilidade e aumento 

da resistência aos processos erosivos. Contudo, o processo de compactação, implicando em 

camadas de solos com consistência dura (quando seco) e firme ou muito firme (quando 

úmido), pode ser considerado como indicativo de suscetibilidade à erosão, ao favorecer o 

escoamento superficial e arraste de partículas em detrimento da infiltração de água no solo.  

Já com a sobreposição entre o Mapa de Usos das Terras e Cobertura Vegetal - Usos 

com Irrigação e Outros Usos sem Irrigação (APÊNDICE J) e o Mapa de Classes de Solos, 

obteve-se o Mapa de Suscetibilidade às Melhorias na Qualidade dos Solos do Perímetro 

Irrigado de Mirorós (MAPA 14). 

A quantificação percentual da suscetibilidade às melhorias na qualidade dos solos 

Perímetro de Mirorós podem ser vistos na FIG. 49. 
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FIGURA 49 - Suscetibilidade às melhorias na qualidade dos solos do 

Perímetro Irrigado de Mirorós. 

       Notas: Total de 6.772 ha (100%). 
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Os solos irrigados possuem suscetibilidade às melhorias da qualidade dos solos em 

decorrência das constantes adubações e calagens, aumentando a disponibilidade de nutrientes 

e do pH e diminuindo o alumínio trocável. Os Argissolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos 

são mais suscetíveis aos processos de melhora da fertilidade-acidificação e os Cambissolos 

aos processos de acidificação.  

 Nos solos irrigados, onde o cultivo de banana é predominante, é importante levar em 

consideração que, apesar desse cultivo exigir altos níveis de adubação (principalmente 

potássio e nitrogênio), uma boa parte da biomassa produzida (da parte vegetativa da 

bananeira) retorna ao solo, com destaque para o cálcio e o magnésio.  

Quanto aos solos com outros usos sem irrigação, os Argissolos Vermelhos são mais 

suscetíveis aos processos de melhora da fertilidade, ao passo que os Argissolos Vermelho-

Amarelos e Cambissolos aos processos de acidificação. Isso demonstra que, mesmo com 

menor intensidade, a utilização de calagem e adubos orgânicos na agricultura de sequeiro, por 

exemplo, também vem acarretando numa melhora na qualidade do solo.  

Diante disso, uma significativa parte das terras (45,8%) do Perímetro de Mirorós 

apresentaram suscetibilidade às melhorias na qualidade do solo; aliás, uma porcentagem 

maior que a suscetibilidade aos processos degradativos (42%). Dentre essas, 21,4% das terras 

mostraram melhorias na fertilidade-acidificação, 20,5% das terras melhorias na acidificação e 

4,1% melhorias na fertilidade.  

As terras que não apresentaram nenhuma melhoria correspondem a 6,5% do Perímetro 

de Mirorós e em 1,8% das terras não houve possibilidade de identificação.  

As áreas com caatinga hipoxerófila e de mata ciliar preservada ou degradada não 

foram analisadas estatisticamente (44,3%), sendo excluídas da suscetibilidade às melhorias na 

qualidade dos solos.  

 No que tange aos Argissolos Amarelos, estes não mostraram nem suscetibilidade aos 

processos degradativos e nem às melhorias na qualidade do solo. Esses Argissolos se 

distinguiram dos Argissolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos, possuindo uma menor 

propensão à compactação e velocidade de infiltração mais rápida, o que reflete na lixiviação 

de bases e a lavagem de sais. 

Na realidade, necessita-se de estudos complementares para uma melhor explicação 

desses processos nos Argissolos Amarelos.  Deve-se levar em conta ainda a utilização de um 

menor número de amostras desse tipo de solo em relação aos outros.  
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5.7 SUBSÍDIOS AO PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA 

 

Com a finalidade de fornecer subsídios ao planejamento conservacionista para a área 

de estudo, foram combinados os planos de informação relativos às prioridades de intervenção 

e a suscetibilidade aos processos degradativos dos solos (MAPA 15), bem como às 

prioridades de intervenção e a suscetibilidade às melhorias na qualidade dos solos (MAPA 

16).   

Não houve distinção entre intervenções no manejo da irrigação ou outros usos sem 

irrigação; isso porque às suscetibilidades aos processos de solos, em questão, já estão 

relacionadas aos usos das terras. Ademais, o intuito foi facilitar a visualização dos mapas. 

Nesse sentido, os resultados dessas combinações apontaram apenas as terras com 

prioridades de Recuperação, de Recuperação/Preservação e de Conservação e os processos de 

solos. 

Os mapas devem ser de interesse, sobretudo, do Distrito de Irrigação do Perímetro 

Irrigado de Mirorós (DIPIM), assim como dos agricultores e moradores do local, ao 

determinar, de modo satisfatório, as intervenções necessárias.  

Um ponto favorável é a aplicação do termo prioritária, permitindo uma rápida visão, 

por parte dos interessados, das terras com urgências de intervenções.   

Esses mapas podem contribuir, consideravelmente, para a sustentabilidade da área de 

estudo, uma vez que se torna possível visualizar a distribuição espacial das terras utilizadas 

acima do seu potencial ou das terras onde o manejo é inadequado, relacionando-o aos 

processos de solos.  

Além disso, as áreas já preservadas, como de caatinga hipoxerófila e de mata ciliar, 

podem ser facilmente notadas nos mapas. 

Como as terras destinadas para a Conservação ou Conservação Prioritária, bem como 

para a Recuperação, estão condicionadas ao manejo do solo, as mesmas foram associadas aos 

processos de degradação ou de melhorias na qualidade.  

Dessa forma, é possível alcançar um manejo mais sustentável, na medida em que há 

conhecimento dos principais processos que comprometem ou beneficiam a qualidade do solo. 

Com isso, torna-se mais eficiente o emprego de práticas conservacionistas.   

 

 

 

 



ÁREA DE SEQUEIRO

ÁREA IRRIGADA

ÁREA IRRIGADA

VW
VO

OO

VW
VO

OO

VX
OO

OO

VX
OO

OO

VX
RO

OO

VX
RO

OO

VX
UO

OO

VX
UO

OO

VX
XO

OO

VX
XO

OO

WO
QO

OO

WO
QO

OO

WVQXOOO

WVQXOOO

WVRQOOO

WVRQOOO

WVRTOOO

WVRTOOO

WVRWOOO

WVRWOOO

WVSPOOO

WVSPOOO

WVSSOOO

WVSSOOO

LEGENDA

Área de Estudo

Barragem

Curso d'água Intermitente

Curso d'água Perene

Represa

SUBSÍDIOS AO PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA:

PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO - Suscetibilidade aos Processos Degradativos:

SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO

CONSERVAÇÃO - Não Suscetível

CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA - Não Suscetível

CONSERVAÇÃO - Compactação-Salinização-Sodificação

CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA - Compactação-Salinização-Sodificação

CONSERVAÇÃO - Salinização-Sodificação

CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA - Salinização-Sodificação

CONSERVAÇÃO - Sodificação

CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA - Sodificação

RECUPERAÇÃO PRIORITÁRIA (Provisória) - Compactação-Salinização-Sodificação

RECUPERAÇÃO PRIORITÁRIA (Pastagem Natural) - Sodificação

RECUPERAÇÃO (Mata Ciliar)/PRESERVAÇÃO PRIORITÁRIA 

RECUPERAÇÃO (Caatinga)/PRESERVAÇÃO PRIORITÁRIA

Caatinga Hipoxerófila

Mata Ciliar Preservada

Povoado de Mirorós

Sem Possibilidade de Identificação

M A P A  1 5M A P A  1 5
S U B S Í D I O S  A O  S U B S Í D I O S  A O  

P L A N E J A M E N T O  C O N S E R V A C I O N I S T A  P L A N E J A M E N T O  C O N S E R V A C I O N I S T A  
( S U S C E T I B I L I D A D E  A O S  P R O C E S S O S  ( S U S C E T I B I L I D A D E  A O S  P R O C E S S O S  

D E G R A D A T I V O S  D O S  S O L O S )D E G R A D A T I V O S  D O S  S O L O S )
D O  P E R Í M E T R O  I R R I G A D O  D E  M I R O R O S  D O  P E R Í M E T R O  I R R I G A D O  D E  M I R O R O S  

2 0 1 02 0 1 0

±

PROJEÇÃO UTM - ZONA 23S
DATUM: SIRGAS 2000

0 1.000 2.000500 m

oqhnqhc`cdr?cd?hmsdqudmçân?Y

Ⅻ?bnmrdqu`çân?¡?bnmrdqu`çân?oqhnqhsàqh`Y?h‹‡¡‒¶¡‹ š›?‹›?l\‹¡§›
Ⅻ?qdbtodq`çân?oqhnqhsàqh`Y?h‹‡¡‒¶¡‹ š›?‹›?t†›?¡?l\‹¡§›
Ⅻ?qdbtodq`çânNoqdrdqu`çân?oqhnqhsàqh`Y?h‹‡¡‒¶¡‹ š›?‹›?t†›

narY
Ⅻ?qdbtodq`çân?oqhnqhsàqh ?̀Go‒›¶ƒ†,‒ƒ\HY?b“\††¡?T?Go‒›¶ƒ†,‒ƒ\?fi\‒\?h‒‒ƒ£\ š›H



ÁREA DE SEQUEIRO

ÁREA IRRIGADA

ÁREA IRRIGADA

VW
VO

OO

VW
VO

OO

VX
OO

OO

VX
OO

OO

VX
RO

OO

VX
RO

OO

VX
UO

OO

VX
UO

OO

VX
XO

OO

VX
XO

OO

WO
QO

OO

WO
QO

OO

WVQXOOO

WVQXOOO

WVRQOOO

WVRQOOO

WVRTOOO

WVRTOOO

WVRWOOO

WVRWOOO

WVSPOOO

WVSPOOO

WVSSOOO

WVSSOOO

LEGENDA

Área de Estudo

Barragem

Curso d'água Intermitente

Curso d'água Perene

Represa

SUBSÍDIOS AO PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA:

PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO - Suscetibilidade às Melhorias na Qualidade:

SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO

CONSERVAÇÃO - Não Suscetível

CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA - Não Suscetível

CONSERVAÇÃO - Acidificação

CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA - Acidificação

CONSERVAÇÃO - Fertilidade

CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA - Fertilidade

CONSERVAÇÃO - Fertilidade-Acidificação

CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA - Fertilidade-Acidificação

RECUPERAÇÃO PRIORITÁRIA (Provisória) - Fertilidade-Acidificação

RECUPERAÇÃO PRIORITÁRIA (Pastagem Natural) - Acidificação

RECUPERAÇÃO (Mata Ciliar)/PRESERVAÇÃO PRIORITÁRIA  

RECUPERAÇÃO (Caatinga)/PRESERVAÇÃO PRIORITÁRIA 

Caatinga Hipoxerófila

Mata Ciliar

Povoado de Mirorós

Sem Possibilidade de Identificação

M A P A  1 6M A P A  1 6
S U B S Í D I O S  A O  S U B S Í D I O S  A O  

P L A N E J A M E N T O  C O N S E R V A C I O N I S T A  P L A N E J A M E N T O  C O N S E R V A C I O N I S T A  
( S U S C E T I B I L I D A D E  À S  M E L H O R I A S  ( S U S C E T I B I L I D A D E  À S  M E L H O R I A S  

N A  Q U A L I D A D E  D O S  S O L O S )N A  Q U A L I D A D E  D O S  S O L O S )
D O  P E R Í M E T R O  I R R I G A D O  D E  M I R O R O S  D O  P E R Í M E T R O  I R R I G A D O  D E  M I R O R O S  

2 0 1 02 0 1 0

±

PROJEÇÃO UTM - ZONA 23S
DATUM: SIRGAS 2000

0 1.000 2.000500 m

oqhnqhc`cdr?cd?hmsdqudmçân?Y

Ⅻ?bnmrdqu`çân?¡?bnmrdqu`çân?oqhnqhsàqh`Y?h‹‡¡‒¶¡‹ š›?‹›?l\‹¡§›
Ⅻ?qdbtodq`çân?oqhnqhsàqh`Y?h‹‡¡‒¶¡‹ š›?‹›?t†›?¡?l\‹¡§›
Ⅻ?qdbtodq`çânNoqdrdqu`çân?oqhnqhsàqh`Y?h‹‡¡‒¶¡‹ š›?‹›?t†›

narY
Ⅻ?qdbtodq`çân?oqhnqhsàqh ?̀Go‒›¶ƒ†,‒ƒ\HY?b“\††¡?T?Go‒›¶ƒ†,‒ƒ\?fi\‒\?h‒‒ƒ£\ š›H



 185

As terras com Conservação ou Conservação Prioritária podem ser usadas para a 

agricultura irrigada ou outros usos sem irrigação, mas exigem um manejo adequado do solo.  

Cabe esclarecer que a Conservação e Conservação Prioritária foram salientadas 

mesmo em terras que não apresentaram suscetibilidades aos processos degradativos ou às 

melhorias na qualidade. Normalmente, corresponderam às terras com problemas de drenagem 

ou com restrições na velocidade de infiltração, as quais resultaram numa piora da 

classificação ou classes com potencial risco de piorarem. Nesse caso, deve-se atentar às 

limitações dessas terras nas avaliações de suas potencialidades.    

Quanto às terras para a Recuperação Prioritária devem ser destinadas à Pastagem 

Natural ou à Classe Provisória para irrigação, com implicações também em um manejo 

adequado do solo.  

Já as áreas referentes à Recuperação/Preservação Prioritária ficaram atreladas apenas 

às necessidades de mudanças no uso das terras, sem destacar as suscetibilidades aos processos 

de degradação ou de melhorias na qualidade. Essas áreas devem ser recuperadas, mantendo a 

vegetação de caatinga ou mata ciliar (nas áreas de várzea); são áreas recomendadas para  

Preservação Ambiental ou Preservação Permanente.   

Nas áreas sem necessidades de intervenção, também se descartou a relação com essas 

suscetibilidades. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

As avaliações das potencialidades das terras, a adequação do uso das terras, bem como 

a utilização de indicadores de qualidade do solo demonstraram que podem colaborar, 

significamente, para o alcance da sustentabilidade no uso das terras e manejo do solo da área 

de estudo. 

Com os métodos propostos, houve possibilidade de definir áreas prioritárias de 

intervenção, com exigências de Conservação, Recuperação e Recuperação/Preservação, e de 

identificar as suscetibilidades aos processos degradativos ou de melhorias na qualidade do 

solo. A partir disso, permitiu-se fornecer subsídios ao planejamento conservacionista 

(especialmente quanto ao caráter ambiental), que é proeminente no Perímetro Irrigado de 

Mirorós.  

As técnicas de geoprocessamento foram fundamentais para o desenvolvimento do 

trabalho, tendo como destaque um melhor entendimento das relações espaciais entre as 

potencialidades e limitações das terras e o uso real das mesmas.  

Pode-se concluir que o uso das terras, pela agricultura irrigada intensiva, vem 

provocando maiores efeitos negativos ao ambiente em relação aos outros usos sem irrigação, 

causando mudanças nas classificações das terras e comprometimento da qualidade do solo, 

principalmente pela suscetibilidade aos processos de compactação, salinização e sodificação. 

Em contrapartida, a suscetibilidade às melhorias na fertilidade e acidificação se destacou 

nesses solos.  

Na verdade, os efeitos adversos, assim como melhorias na qualidade do solo, também 

ocorreram nos solos com outros usos sem irrigação, porém de forma menos pronunciada. 

De modo geral, os solos possuem potencialidades para a agricultura geral ou mesmo 

para a agricultura irrigada, mas há necessidade, sobretudo, de um manejo adequado do solo, 

com aplicação de práticas conservacionistas, além da recuperação ou da preservação de áreas 

que estejam sendo utilizadas acima do seu potencial (uso não sustentável). 

Com relação às recomendações, a subsolagem seria uma alternativa para solucionar a 

compactação do solo, mas exige um custo mais elevado para a produção. Esses solos 

precisam de cuidados na aplicação da água e de adubações face às perdas pelo escoamento.  

Uma prática comum e favorável, utilizada no perímetro, é o uso da cobertura morta 

(cobrir o solo com restos de culturas, cascas) com o cultivo de banana, interferindo na 

infiltração de água no solo e diminuindo o escoamento superficial. Os cultivos em consórcio 
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(plantação de culturas anuais entre culturas permanentes, aumentando a densidade  de 

cobertura vegetal) também trazem esses benefícios.  

Para os solos com problemas de salinidade e sodificação, talvez, os sistemas de 

drenagem subterrânea instalados no Perímetro Irrigado de Mirorós, não estejam sendo 

suficientes. Tem-se que promover a lavagem desses solos. Para os solos com elevada 

saturação por sódio ainda é necessária a aplicação de corretivos. 

Recomenda-se ainda, nos solos classificados como Argissolos Amarelos, cuidados na 

aplicação de água e adubações, sendo em menores quantidades, mas em maior número de 

vezes.  

É importante lembrar que os solos não mostraram suscetibilidade aos processos 

erosivos. No entanto, as áreas com suscetibilidade à compactação estão mais propensas a 

esses processos, como também os Argissolos, em especial com caráter abrupto, e os 

Cambissolos pouco profundos e rasos.  

Isto posto, há sugestões de outros estudos complementares para a área de estudo, os 

quais seriam importantes para a conservação dos recursos naturais, tais quais:  

- Utilização de mais indicadores de qualidade do solo;  

- Testar outros indicadores relacionados aos processos erosivos;   

- Utilização de indicadores de qualidade da água; 

- Aspectos socioeconômicos e políticos; 

 Por fim, os dados obtidos neste trabalho ainda podem ser de grande valia nas 

pesquisas ligadas à agronomia e à engenharia de irrigação, as quais são urgentes na área de 

estudo.  
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APÊNDICE A - Graus de Limitação para Avaliação do Potencial Edafoclimático das 

Terras 
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1. Graus de limitação por suscetibilidade à erosão: e 

 

Graus de Limitação por Suscetibilidade à Erosão 

Graus de Limitação Declividade/Erodibilidade/Mudança Textural 

Abrupta/Profundidade/Cárater Vértico 

1:Nulo/Ligeiro declividade de 0 a 8% e erodibilidade fraca 

2:Moderado declividade de 0 a 8% e erodibilidade média ou mudança textural abrupta 

declividade entre 8 a 13% e erodibilidade fraca 

3:Forte declividade de 0 a 8% e erodibilidade elevada ou solos pouco profundos 

declividade de 8 a 13% e erodibilidade média ou mudança textural 

abrupta 

declividade de 13 a 20% e erodibilidade fraca 

4:Muito Forte solos rasos em declividade até 8% 

declividade de 8 a 13% e erodibilidade elevada ou solos pouco profundos 

declividade de 13 a 20% e erodibilidade média 

solos com caráter vértico 

6: Extremamente 

Forte 

solos rasos em declividade maior que 8% 

declividade de 13 a 20% e erodibilidade elevada 

declividade maior que 20% 

Fonte: Baseado no software Erodibilidade (disponível em 

http://www.sorocaba.unesp.br/professor/amsilva), Carvalho (1994), Ramalho Filho e Beek 

(1995) e Nóbrega, Wadt e Anjos (2008). 

Notas: solos pouco profundos (> 50cm e ≤ 100cm); solos rasos (≤ 50cm). 

 

GRAUS DE LIMITAÇÃO - Complementações 

• 1: Nulo/Ligeiro – terras pouco suscetíveis à erosão, que possuem boas propriedades físicas; a erosão pode ser 

controlada por práticas conservacionistas simples. Esses solos devem ocorrer em relevo plano ou suave ondulado 

(declividade entre 0% e 8%), apresentando erodibilidade do solo fraca.  

• 2: Moderado – terras com moderada suscetibilidade à erosão que, quando em relevo plano ou suave ondulado  

(declividade entre 0% e 8%), a erodibilidade do solo é média ou possuem mudança textural abrupta. Quando em 

relevo moderadamente ondulado (declividade entre 8% e 13%), a erodibilidade do solo é fraca. 

• 3: Forte – terras com forte suscetibilidade à erosão que, quando em relevo suave ondulado (declividade entre 3 

e 8%), a erodibilidade do solo é elevada ou são solos pouco profundos. Quando em relevo moderadamente 

ondulado (declividade entre 8% e 13%), a erodibilidade do solo é média ou possuem mudança textural abrupta. 

Quando em relevo ondulado (declividade entre 13% e 20%), a erodibilidade do solo é fraca. 
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• 4: Muito Forte – estão incluídos os solos rasos, quando em relevo plano ou suave ondulado (declividade até 

8%). Ou terras, quando em relevo moderadamente ondulado (declividade entre 8 e 13%), a erodibilidade do solo 

é elevada ou são solos pouco profundos. Quando em relevo ondulado (declividade entre 13% e 20%), a 

erodibilidade é média. Ou são solos com horizonte ou caráter vértico. 

• 6: Extremamente Forte – estão incluídos os solos rasos, quando em declividade maior que 8%. Ou terras, 

quando em relevo ondulado (declividade entre 13% e 20%), a erodibilidade do solo é elevada. Ou são terras com 

severa suscetibilidade à erosão, cujas práticas de controle da erosão são dispendiosas; ocorrem em relevo forte 

ondulado, montanhoso ou escarpado (declividade maior que 20%), ou associadas às condições físicas muito 

desfavoráveis. 

 

2. Graus de limitação referentes à drenagem do solo: g 

 

Graus de Limitação por Deficiência de Drenagem 

Graus de 

Limitação 

Profundidade até 

Materiais 

Impermeáveis (cm) 

Profundidade de 

Mosqueado, Cores de 

Redução e Materiais 

Semipermeáveis (cm) 

Petroplintita/ Lençol 

Freático/ Mudança 

Textural 

Abrupta/Gleização/Áreas 

com Estagnação de Água 

1:Nulo/Ligeiro > 200 e/ou > 130 e/ou petroplintita e lençol 

freático > 150 cm 

2:Moderado > 100 e ≤ 200 e/ou  > 80 e ≤ 130 e/ou petroplintita e lençol 

freático ≤ 150 cm ou solos 

com mudança textural 

abrupta 

3:Forte > 50 e ≤ 100 e/ou  > 40 e ≤ 80 - 

4:Muito Forte ≤ 50 e/ou  ≤ 40 Pode possuir 

características de gleização 

6:Extremamente 

Forte 

- - áreas planas ou 

depressões com estagnação 

de água (características de 

gleização ou acúmulo de 

matéria orgânica). 

Fonte: Adaptado de Batista et al. (2002), Cavalcanti e Silva (2005), Santos et al. (2005) e Embrapa (2006). 

Notas: Profundidade no perfil de solo (cm). Materiais impermeáveis: material rochoso firme, duripã, 

horizonte litoplíntico, horizonte plânico ou vértico. Materiais semipermeáveis: plintita, fragipã, 

rocha semi-decomposta fraturada. Petroplintita:  nódulos ou concreções ferruginosas.  
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GRAUS DE LIMITAÇÃO - Complementações 

• 1: Nulo/Ligeiro – de excessivamente drenado a bem drenado – a água é removida do solo muito 

rapidamente; ou a água é removida do solo com facilidade, geralmente, sem mosqueados, plintita ou cores de 

redução.  

• 2: Moderado - moderadamente drenado – a água é removida do solo um tanto lentamente, de maneira que o 

perfil permanece molhado pequena parte do ano. Solos que possuem mudança textural abrupta. 

• 3: Forte - imperfeitamente drenado – a água é removida do solo lentamente, de tal modo que este permanece 

molhado por período significativo, mas não durante a maior parte do ano.  

• 4: Muito Forte - mal drenado – a água é removida do solo tão lentamente que este permanece molhado por 

uma grande parte do ano. O perfil pode possuir características de gleização.  

• 6: Extremamente Forte - muito mal drenado – a água é removida do solo tão lentamente que o lençol 

freático permanece à superfície ou próximo dela durante a maior parte do ano. Normalmente, ocupam áreas 

planas ou depressões, onde há estagnação de água; são comuns as características de gleização ou acúmulo de 

matéria orgânica, com horizonte hístico.  

 

3. Graus de limitação por Profundidade Efetiva: p 

 

Graus de Limitação por Profundidade Efetiva 

Graus de Limitação Profundidade até 

Materiais 

Impermeáveis (cm) 

Profundidade até 

Materiais 

Semipermeáveis (cm) 

Profundidade até 

Materiais Permeáveis 

(cm) 

1:Nulo/Ligeiro > 200 e/ou > 130 e/ou  > 100 

2:Moderado > 100 e ≤ 200 e/ou  > 80 e ≤ 130 e/ou  > 60 e ≤ 100 

3:Forte > 50 e ≤ 100 e/ou  > 40 e ≤ 80 e/ou  ≤ 60 

4:Muito Forte > 25 ≤ 50 e/ou  ≤ 40 - 

6: Extremamente 

Forte 

≤ 25 - - 

Fonte: Adaptado de Batista et al. (2002), Cavalcanti e Silva (2005), Silva et al. (2005) e Embrapa (2006). 

Notas: Profundidade no perfil de solo (cm). Materiais impermeáveis: material rochoso firme, duripã, 

horizonte litoplíntico, horizonte plânico ou vértico. Materiais semipermeáveis: horizonte 

plíntico, fragipã, rocha semi-decomposta fraturada.  Materiais permeáveis: petroplintita, calhaus 

ou cascalhos. 
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4. Graus de limitação por Capacidade de Água Disponível: u 

 

Graus de Limitação por Capacidade de Água Disponível 

Graus de Limitação Até 30 cm de Profundidade no 

Perfil (em mm) 

Até 120 cm de Profundidade no 

Perfil (em mm) 

1:Nulo/Ligeiro > 55 e/ou > 150 

2:Moderado > 36 e ≤ 55 e/ou > 110 e ≤ 150 

3:Forte > 24 e ≤ 36 e/ou > 60 e ≤ 110 

4:Muito Forte > 15 e ≤ 24 e/ou > 50 e ≤ 60 

6: Extremamente Forte ≤ 15 e/ou ≤ 50 

Fonte: Adaptado de Valladares (2002), Batista et al. (2002) e Cavalcanti e Silva (2005). 

 

5. Graus de limitação por salinidade do solo: s 

 

Graus de Limitação por Salinidade do Solo 

Graus de Limitação Condutividade Elétrica (dS/m)  

1:Nulo/Ligeiro ≤ 2 

2:Moderado > 2 e ≤ 4 

3:Forte > 4 e ≤ 8 

4:Muito Forte > 8 e ≤ 16 

6: Extremamente Forte > 16 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2005). 

Notas: Condutividade elétrica dentro dos 120 cm do perfil, a 25oC. 

 

GRAUS DE LIMITAÇÃO - Complementações 

• 1: Nulo/Ligeiro - os efeitos da salinidade são, geralmente, negligenciáveis. 

• 2: Moderado - a  produtividade de culturas sensíveis à salinidade pode ser reduzida. 

• 3: Forte – a produtividade de culturas sensíveis à salinidade é reduzida. 

• 4: Muito forte - somente culturas tolerantes à salinidade produzem satisfatoriamente.  

• 6: Extremamente forte - somente poucas culturas, muito tolerantes à salinidade, produzem satisfatoriamente.  
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6. Graus de limitação por sodicidade do solo: z 

 

Graus de Limitação por Sodicidade do Solo 

Graus de Limitação Teor de Sódio Trocável (%)  

1:Nulo/Ligeiro ≤ 4 

2:Moderado > 4 e ≤ 15 

3:Forte > 15 e ≤ 20 

4:Muito Forte > 20 e ≤ 30 

6: Extremamente Forte > 30 

Fonte: Baseado em Bertoni e Lombardi Neto (1990) e Pizarro (1978).  

Notas: Teor de sódio trocável dentro dos 120 cm do perfil. 

 

GRAUS DE LIMITAÇÃO - Complementações 

• 1: Nulo/Ligeiro -  sem prejuízos para o rendimento das culturas. 

• 2: Moderado -  apresenta problemas simples de uso com plantas cultivadas. 

• 3: Forte -  apresenta sérios problemas para as culturas. 

• 4: Muito forte  – é difícil o cultivo de plantas.  

• 6: Extremamente forte - impede completamente seu uso com plantas cultivadas. 

 

7. Graus de limitação por rochosidade e/ou pedregosidade: r 

 

Graus de Limitação por Rochosidade e/ou Pedregosidade 

Graus de Limitação Rochosidade na Superfície Pedregosidade na Massa do 

Solo e/ou na Superfície 

1:Nulo/Ligeiro  sem ocorrência; ou a ocupa 2% e/ou ocupa 1%, distanciando de 

10 a 30m na superfície 

2:Moderado ocupa de 2 a 10%, distanciando 

de 30 a 100m 

e/ou ocupa 1 a 3%, distanciando 

de 1 a 10m na superfície 

3:Forte ocupa de 10 a 25%, distanciando 

de 10 a 30m 

e/ou ocupa 3 a 15%, distanciando 

de 0,75 a 1,5m na superfície 

4:Muito Forte ocupa de 25 a 50%, distanciando 

de 3 a 10m 

e/ou ocupa mais 15%, 

distanciando menos de 0,75 m na 

superfície 

6: Extremamente Forte ocupa mais de 50%, 

distanciando menos de 3 na 

superfície 

- 

Fonte: Santos et al. (2005). 
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GRAUS DE LIMITAÇÃO - Complementações 

• 1: Nulo/Ligeiro - não rochosa e não pedregosa ou ligeiramente pedregosa – terras sem ocorrência de 

afloramentos rochosos ou pedregosidade na superfície ou massa do solo. Ou terras onde os afloramentos 

rochosos podem ocupar menos de 2% da superfície (não interferindo na aração do solo); e/ou há ocorrência de 

pedregosidade esparsamente distribuída, ocupando menos de 1% da massa do solo e/ou da superfície e 

distanciando de 10 a 30 m (podem interferir na aração, mas com viabilidade de cultivos entre as pedras).  

• 2: Moderado - ligeiramente rochosa e moderadamente pedregosa – terras onde os afloramentos ocupam de 

2 a 10% da superfície, distanciando-se de 30 a 100m (são suficientes para interferir na aração; porém, os cultivos 

são viáveis); e/ou ocorrência de pedregosidade, ocupando de 1% a 3% da massa do solo e/ou da superfície e 

distanciando de 1,0 a 10 m, tornando difícil o maquinário (podem ser utilizadas no cultivo de lavouras perenes, 

plantios florestais, pastagens ou outros usos favoráveis).  

• 3: Forte - moderadamente rochosa e pedregosa – terras onde os afloramentos ocupam de 10 a 25% da 

superfície do terreno, distanciando-se de 10 a 30m (são suficientes para restringir cultivos entre as rochas e os 

cultivos podem ser lavouras perenes ou as terras são destinadas para silvicultura e pastagem); e/ou há ocorrência 

de pedregosidade, ocupando de 3% a 15% da massa do solo e/ou da superfície e distanciando de 0,75 a 1,5 m 

(tornam impraticável o maquinário, com exceção de máquinas especiais).  

• 4: Muito Forte - rochosa e muito pedregosa ou extremamente pedregosa – terras  onde os afloramentos 

ocupam de 25 a 50% da superfície do terreno, distanciando-se de 3 a 10m (são suficientes para tornar 

impraticável a mecanização); e/ou há ocorrência de pedregosidade, ocupando mais de 15% da massa do solo 

e/ou da superfície e distanciando de menos 0,75 m (as terras são viáveis para silvicultura, preservação da fauna e 

flora).  

• 6: Extremamente Forte - muito rochosa ou extremamente rochosa – terras onde os afloramentos ocupam 

mais de 50% da superfície do terreno, distanciando-se menos de 3 m. As terras apenas são viáveis para a 

preservação da fauna e flora.  
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8. Graus de limitação referentes ao risco de inundação: f 

 

Graus de Limitação por Risco de Inundação 

Graus de Limitação Freqüência Duração 

1:Nulo/Ligeiro sem risco; ou ocasional curta 

2:Moderado ocasional 

freqüente 

média 

curta 

3:Forte ocasional 

freqüente 

muito freqüente 

longa 

média 

curta 

4:Muito Forte  freqüente 

muito freqüente 

longa 

média 

6: Extremamente Forte muito freqüente 

permanente 

longa 

- 

Fonte: Adaptado de Prado (1996), Bucene e Zimback (2005) e Giboschi, Rodrigues e Lombardi Neto 

(2006). 

Notas: Freqüência: ocasional: com mais de 5 anos de recorrência provável; freqüente: de 1 a 5 anos. 

muito freqüente: todos os anos ou mais de uma vez ao ano; e permanente. Duração: curta: menos 

de 2 dias; média: de 2 a 30 dias; e longa: mais de 30 dias.  

 

9. Graus de limitação por Infiltração: i 

 

Graus de Limitação por Velocidade de Infiltração 

Graus de Limitação Velocidade de Infiltração (cm/h)  

1:Nulo/Ligeiro > 6 

2:Moderado > 2 e ≤ 6 

3:Forte > 0,5 e ≤ 2 

4:Muito Forte ≤ 0,5 

Fonte: Baseado em Lal (2001), Bucene e Zimback (2005) e Estados Unidos (1953).   

Notas: Velocidade de infiltração na camada superficial. 
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10. Graus de limitação por textura: t 

                                                  

Graus de Limitação por Textura 

Graus de Limitação Textura/Tipo de Argila  Consistência 

1:Nulo/Ligeiro  franca, franco-argilo-arenosa e franco-argilosa Friável 

2:Moderado franca, franco-argilo-arenosa e franco-argilosa 

franco-arenosa ou argilo-arenosa 

argilosa 

firme 

- 

Friável 

3:Forte areia franca 

argilosa 

friável 

firme/muito firme 

4:Muito Forte  areia 

areia franca 

siltosa 

muito argilosa 

argila 2:1 

- 

firme 

- 

- 

- 

Fonte: Adaptado de Bucene e Zimback (2005). 

Notas: A textura e a consistência do solo (quando úmido) são consideradas na camada até 30 cm de 

profundidade perfil.  

 

11. Graus de limitação por deficiência de fertilidade: n, a, h 

 

a) Graus de limitação referentes à disponibilidade de nutrientes: n 

 

Graus de Limitação por Disponibilidade de Nutrientes 

Graus de 

Limitação 

Saturação por Bases (V%) e CTC (cmolc kg) Ca++ + Mg++ (cmolc 

kg) 

1:Nulo/Ligeiro  V% > 50 associada a CTC > 6 e/ou  > 3 

2:Moderado V% > 50 associada a CTC > 4 e ≤ 6 

V% entre 25 e 50 associada a CTC > 6 

e/ou > 2 e  ≤ 3 

e/ou  > 3 

3:Forte V% entre 25 e 100 associada a CTC > 2 e ≤ 4 

V% entre 25 e 50 associada a CTC > 4 e ≤ 6 

e/ou > 1 e  ≤ 2 

e/ou  > 3 

4:Muito Forte  V% < 25 - 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Berg (1985) e Batista et al. (2002).    

Notas: Disponibilidade de nutrientes dentro dos 30 cm do perfil. CTC (Capacidade de Troca Catiônica).  

           Ca++ + Mg++  (soma cálcio e magnésio). 
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b) Graus de limitação referentes ao alumínio trocável: a 

 

Graus de Limitação por Alumínio Trocável 

Graus de Limitação Alumínio Trocável (cmolc kg) 

1:Nulo/Ligeiro ≤ 3 

2:Moderado > 3 e ≤ 1 

3:Forte > 1 e  ≤ 3 

4:Muito Forte > 3 

Fonte: Batista et al. (2002). 

Notas: Alumínio trocável dentro dos 30 cm do perfil. 

 

c) Graus de limitação referentes ao pH: h 

 

Graus de Limitação por pH 

Graus de Limitação pH (em água) 

1:Nulo/Ligeiro > 5 e ≤ 7 

2: Moderado > 4,5 e ≤ 5 ou > 7 e ≤ 8 

3:Forte > 4 e ≤ 4,5 ou > 8 e ≤ 8,5 

4:Muito Forte ≤ 4 e > 8,5 

Fonte: Adaptado de Batista et al. (2002), Cavalcanti e Silva (2005) e Silva et al. (2005).   

Notas: pH dentro dos 30 cm do perfil. 
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APÊNDICE B - Graus de Limitação para Avaliação do Potencial das Terras para 

Irrigação 
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1. Graus de limitação por suscetibilidade à erosão: e 

 

Graus de Limitação por Suscetibilidade à Erosão 

Graus de Limitação Declividade/Erodibilidade/Mudança Textural 

Abrupta/Profundidade/Caráter Vértico 

1:Nulo/Ligeiro declividade de 0 a 8% e erodibilidade fraca 

2:Moderado declividade de 0 a 8% e erodibilidade média ou mudança textural abrupta 

declividade de 8 a 13% e erodibilidade fraca 

3:Forte declividade de 0 a 8% e erodibilidade elevada ou solos pouco profundos 

declividade de 8 a 13% e erodibilidade média ou mudança textural 

abrupta 

declividade de 13 a 20% e erodibilidade fraca 

4:Muito Forte solos rasos em declividade até 8% 

declividade de 8 a 13% e erodibilidade elevada ou solos pouco profundos 

declividade de 13 a 20% e erodibilidade média 

solos com caráter vértico 

6: Extremamente 

Forte 

solos rasos em declividade maior que 8% 

declividade de 13 a 20% e erodibilidade elevada 

declividade maior que 20% 

Fonte: Baseado no software Erodibilidade (disponível em 

http://www.sorocaba.unesp.br/professor/amsilva), Carvalho (1994), Ramalho Filho e Beek 

(1995) e Nóbrega, Wadt e Anjos (2008). 

Notas: solos pouco profundos (> 50cm e ≤ 100cm); solos rasos (≤ 50cm). 

 

GRAUS DE LIMITAÇÃO - Complementações 

• 1: Nulo/Ligeiro – terras pouco suscetíveis à erosão, que possuem boas propriedades físicas; a erosão pode ser 

controlada por práticas conservacionistas simples. Esses solos devem ocorrer em relevo plano ou suave ondulado 

(declividade entre 0% e 8%), apresentando erodibilidade do solo fraca.  

• 2: Moderado – terras com moderada suscetibilidade à erosão que, quando em relevo plano ou suave ondulado  

(declividade entre 0% e 8%), a erodibilidade do solo é média ou possuem mudança textural abrupta. Quando em 

relevo moderadamente ondulado (declividade entre 8% e 13%), a erodibilidade do solo é fraca. 

• 3: Forte – terras com forte suscetibilidade à erosão que, quando em relevo suave ondulado (declividade entre 3 

e 8%), a erodibilidade do solo é elevada ou são solos pouco profundos. Quando em relevo moderadamente 

ondulado (declividade entre 8% e 13%), a erodibilidade do solo é média ou possuem mudança textural abrupta. 

Quando em relevo ondulado (declividade entre 13% e 20%), a erodibilidade do solo é fraca. 
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• 4: Muito Forte – estão incluídos os solos rasos, quando em relevo plano ou suave ondulado (declividade até 

8%). Ou terras, quando em relevo moderadamente ondulado (declividade entre 8 e 13%), a erodibilidade do solo 

é elevada ou são solos pouco profundos. Quando em relevo ondulado (declividade entre 13% e 20%), a 

erodibilidade é média. Ou são solos com horizonte ou caráter vértico. 

• 6: Extremamente Forte – estão incluídos os solos rasos, quando em declividade maior que 8%. Ou terras, 

quando em relevo ondulado (declividade entre 13% e 20%), a erodibilidade do solo é elevada. Ou são terras com 

severa suscetibilidade à erosão, cujas práticas de controle da erosão são dispendiosas; ocorrem em relevo forte 

ondulado, montanhoso ou escarpado (declividade maior que 20%), ou associadas às condições físicas muito 

desfavoráveis. 

 

2. Graus de limitação referentes à drenagem do solo: g 

 

Graus de Limitação por Deficiência de Drenagem 

Graus de 

Limitação 

Profundidade até 

Materiais 

Impermeáveis (cm) 

Profundidade de 

Mosqueado, Cores de 

Redução e Materiais 

Semipermeáveis (cm) 

Petroplintita/ Lençol 

Freático/ Mudança 

Textural 

Abrupta/Gleização/Áreas 

com Estagnação de Água 

1:Nulo/Ligeiro > 200 e/ou > 130 e/ou petroplintita e lençol 

freático > 150 cm 

2:Moderado > 140 e ≤ 200 e/ou  > 80 e ≤ 130 e/ou petroplintita e lençol 

freático ≤ 150 cm ou solos 

com mudança textural 

abrupta 

3:Forte > 100 e ≤ 140 e/ou  > 40 e ≤ 80 - 

4:Muito Forte > 80 e ≤ 100 e/ou  ≤ 40 pode possuir 

características de gleização 

6:Extremamente 

Forte 

≤ 80 - áreas planas ou 

depressões com estagnação 

de água (características de 

gleização ou acúmulo de 

matéria orgânica). 

Fonte: Adaptado de Batista et al. (2002), Cavalcanti e Silva (2005), Santos et al. (2005) e Embrapa (2006). 

Notas: Profundidade no perfil de solo (cm). Materiais impermeáveis: material rochoso firme, duripã, 

horizonte litoplíntico, horizonte plânico ou vértico. Materiais semipermeáveis: plintita, fragipã, 

rocha semi-decomposta fraturada. Petroplintita:  nódulos ou concreções ferruginosas. 
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GRAUS DE LIMITAÇÃO - Complementações 

• 1: Nulo/Ligeiro  – a água é removida do solo muito rapidamente; ou a água é removida do solo com facilidade, 

geralmente, sem mosqueados de redução ou plintita.  

• 2: Moderado – a água é removida do solo um tanto lentamente, de maneira que o perfil permanece molhado 

pequena parte do ano. Solos que possuem mudança textural abrupta.  

• 3: Forte – a água é removida do solo lentamente, de tal modo que este permanece molhado por período 

significativo, mas não durante a maior parte do ano.  

• 4: Muito Forte – a água é removida do solo tão lentamente que este permanece molhado por uma grande parte 

do ano. O perfil pode possuir características de gleização.  

• 6: Extremamente Forte –a água é removida do solo tão lentamente que o lençol freático permanece à 

superfície ou próximo dela durante a maior parte do ano. Normalmente, ocupam áreas planas ou depressões, 

onde há estagnação de água; são comuns as características de gleização ou acúmulo de matéria orgânica, com 

horizonte hístico.  

 

3. Graus de limitação por Profundidade Efetiva: p 

 

Graus de Limitação por Profundidade Efetiva 

Graus de Limitação Profundidade até 

Materiais 

Impermeáveis (cm) 

Profundidade até 

Materiais 

Semipermeáveis (cm) 

Profundidade até 

Materiais Permeáveis 

(cm) 

1:Nulo/Ligeiro > 200 e/ou > 130 e/ou  > 100 

2:Moderado > 100 e ≤ 200 e/ou  > 80 e ≤ 130 e/ou  > 60 e ≤ 100 

3:Forte > 50 e ≤ 100 e/ou  > 40 e ≤ 80 e/ou  ≤ 60 

4:Muito Forte > 25 ≤ 50 e/ou  ≤ 40 - 

6: Extremamente 

Forte 

≤ 25 - - 

Fonte: Adaptado de Batista et al. (2002), Cavalcanti e Silva (2005), Silva et al (2005) e Embrapa (2006). 

Notas: Profundidade no perfil de solo (cm). Materiais impermeáveis: material rochoso firme, duripã, 

horizonte litoplíntico, horizonte plânico ou vértico. Materiais semipermeáveis: horizonte 

plíntico, fragipã, rocha semi-decomposta fraturada. Materiais permeáveis: petroplintita, calhaus 

ou cascalhos. 
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4. Graus de limitação por Capacidade de Água Disponível: u 

 

Graus de Limitação por Capacidade de Água Disponível 

Graus de Limitação Até 30 cm de Profundidade no 

Perfil (em mm) 

Até 120 cm de Profundidade no 

Perfil (em mm) 

1:Nulo/Ligeiro > 55 e/ou > 150 

2:Moderado > 36 e ≤ 55 e/ou > 110 e ≤ 150 

3:Forte > 24 e ≤ 36 e/ou > 60 e ≤ 110 

4:Muito Forte > 15 e ≤ 24 e/ou > 50 e ≤ 60 

6: Extremamente Forte ≤ 15 e/ou ≤ 50 

Fonte: Adaptado de Valladares (2002), Batista et al. (2002) e Cavalcanti e Silva (2005). 

 

5. Graus de limitação por salinidade do solo: s 

 

Graus de Limitação por Salinidade do Solo 

Graus de Limitação Condutividade Elétrica (dS/m) 

1:Nulo/Ligeiro ≤ 1 

2:Moderado > 1 e ≤ 2 

3:Forte > 2 e ≤ 4 

4:Muito Forte > 4 e ≤ 8 

6: Extremamente Forte > 8 

Fonte: Adaptado de Batista et al. (2002) e Valladares (2002). 

Notas: Condutividade elétrica dentro dos 120cm do perfil, a 25o. 

 

6. Graus de limitação por sodicidade do solo: z 

 

Graus de Limitação por Sodicidade do Solo 

Graus de Limitação Teor de Sódio Trocável (%)  

1:Nulo/Ligeiro ≤ 4 

2:Moderado > 4 e ≤ 10 

3:Forte > 10 e ≤ 20 

4:Muito Forte > 20 e ≤ 30 

6: Extremamente Forte > 30 

Fonte: Adaptado de Bertoni e Lombardi Neto (1990), Batista et al. (2002) e Pizarro (1978). 

Notas: Teor de sódio trocável dentro dos 120cm do perfil. 
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GRAUS DE LIMITAÇÃO - Complementações 

• 1: Nulo/Ligeiro - sem prejuízos para o rendimento das culturas. 

• 2: Moderado - apresenta problemas simples de uso com plantas cultivadas. 

• 3: Forte - apresenta sérios problemas para as culturas. 

• 4: Muito forte  - é difícil o cultivo de plantas.  

• 6: Extremamente forte - impede completamente seu uso com plantas cultivadas. 

 

7. Graus de limitação por rochosidade e/ou pedregosidade: r 

 

Graus de Limitação por Rochosidade e/ou Pedregosidade 

Graus de Limitação Rochosidade na Superfície Pedregosidade na Massa do 

Solo e/ou na Superfície 

1:Nulo/Ligeiro  sem ocorrência; ou ocupa 2% e/ou ocupa 1%, distanciando de 

10 a 30m na superfície 

2:Moderado ocupa de 2 a 10%, distanciando 

de 30 a 100m 

e/ou ocupa 1 a 3%, distanciando 

de 1 a 10m na superfície 

3:Forte ocupa de 10 a 25%, distanciando 

de 10 a 30m 

e/ou ocupa 3 a 15%, distanciando 

de 0,75 a 1,5m na superfície 

4:Muito Forte ocupa de 25 a 50%, distanciando 

de 3 a 10m 

e/ou ocupa mais 15%, 

distanciando menos de 0,75 na 

superfície 

6: Extremamente Forte ocupa mais de 50%, 

distanciando menos de 3 na 

superfície 

- 

 

Fonte: Santos et al. (2005). 

 

GRAUS DE LIMITAÇÃO - Complementações 

• 1: Nulo/Ligeiro - não rochosa e não pedregosa ou ligeiramente pedregosa – terras sem ocorrência de 

afloramentos rochosos ou pedregosidade na superfície ou massa do solo. Ou terras onde os afloramentos 

rochosos podem ocupar menos de 2% da superfície (não interferindo na aração do solo); e/ou há ocorrência de 

pedregosidade esparsamente distribuída, ocupando menos de 1% da massa do solo e/ou da superfície e 

distanciando de 10 a 30 m (podem interferir na aração, mas com viabilidade de cultivos entre as pedras).  

• 2: Moderado - ligeiramente rochosa e moderadamente pedregosa – terras onde os afloramentos ocupam de 

2 a 10% da superfície, distanciando-se de 30 a 100m (são suficientes para interferir na aração; porém, os cultivos 

são viáveis); e/ou ocorrência de pedregosidade, ocupando de 1% a 3% da massa do solo e/ou da superfície e 

distanciando de 1,0 a 10 m, tornando difícil o maquinário (podem ser utilizadas no cultivo de lavouras perenes, 

plantios florestais, pastagens ou outros usos favoráveis).  

• 3: Forte - moderadamente rochosa e pedregosa – terras onde os afloramentos ocupam de 10 a 25% da 

superfície do terreno, distanciando-se de 10 a 30m (são suficientes para restringir cultivos entre as rochas e os 

cultivos podem ser lavouras perenes ou as terras são destinadas para silvicultura e pastagem); e/ou há ocorrência 
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de pedregosidade, ocupando de 3% a 15% da massa do solo e/ou da superfície e distanciando de 0,75 a 1,5 m 

(tornam impraticável o maquinário, com exceção de máquinas especiais).  

• 4: Muito Forte - rochosa e muito pedregosa ou extremamente pedregosa – terras  onde os afloramentos 

ocupam de 25 a 50% da superfície do terreno, distanciando-se de 3 a 10m (são suficientes para tornar 

impraticável a mecanização); e/ou há ocorrência de pedregosidade, ocupando mais de 15% da massa do solo 

e/ou da superfície e distanciando de menos 0,75 m (as terras são viáveis para silvicultura, preservação da fauna e 

flora).  

• 6: Extremamente Forte - muito rochosa ou extremamente rochosa – terras onde os afloramentos ocupam 

mais de 50% da superfície do terreno, distanciando-se menos de 3 m. As terras apenas são viáveis para a 

preservação da fauna e flora.  

 

8. Graus de limitação referentes ao risco de inundação: f 

 

Graus de Limitação por Risco de Inundação 

Graus de Limitação Freqüência Duração 

1:Nulo/Ligeiro  sem risco; ou ocasional curta 

2:Moderado ocasional 

freqüente 

média 

curta 

3:Forte ocasional 

freqüente 

muito freqüente 

longa 

média 

curta 

4:Muito Forte  freqüente 

muito freqüente 

longa 

média 

6: Extremamente Forte muito freqüente 

permanente 

longa 

- 

Fonte: Adaptado de Prado (1996), Bucene e Zimback (2005) e Giboschi, Rodrigues e Lombardi Neto 

(2006). 

Notas: Freqüência: ocasional: com mais de 5 anos de recorrência provável; freqüente: de 1 a 5 anos. 

muito freqüente: todos os anos ou mais de uma vez ao ano; e permanente. Duração: curta: menos 

de 2 dias; média: de 2 a 30 dias; e longa: mais de 30 dias.  
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9. Qualidade da Água de Irrigação: q 

 

Graus de Limitação quanto ao Risco de Salinização e de Sodificação pela Qualidade da Água de Irrigação 

Graus de Limitação Risco de Salinização –

Condutividade Elétrica (dS/m) 

Risco de Sodificação - RAS 

 

1:Nulo/Ligeiro C1 (≤ 250)  S1 (≤ 10) 

2:Moderado C1 (≤ 250)  S1 (≤ 10) 

3:Forte C2 (> 250 e ≤ 750) S2 (> 10 e ≤ 18) 

4:Muito Forte C3 (> 750 e ≤ 2250) S3 (> 18 e ≤ 26) 

6:Extremamente Forte C4 (> 2250) S4 (> 26) 

Fonte: Richards (1954), Arevalo e Botero (1990). 

Notas: RAS- Relação de Adsorção de Sódio. 

 

GRAUS DE LIMITAÇÃO - Complementações 

• 1: Nulo/Ligeiro – água de irrigação classificada como C1S1.  

• 2: Moderado – água de irrigação classificada como C1S.  

• 3: Forte – água de irrigação classificada como C2S2. 

• 4: Muito Forte – água de irrigação classificada como C3S3. 

• 6: Extremamente Forte – água de irrigação classificada como C4S4. 

 

10. Graus de limitação por Infiltração: i 

 

Graus de Limitação por Velocidade de Infiltração 

Graus de Limitação Velocidade de Infiltração (cm/h)  

1:Nulo/Ligeiro > 12,5 

2:Moderado > 6 e ≤ 12,5 

3:Forte > 2 e ≤ 6 

4:Muito Forte ≤ 2 

Fonte: Baseado em Bucene e Zimback (2005) e Estados Unidos (1953).   

Notas: Velocidade de infiltração na camada superficial. 
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11. Graus de limitação por textura: t 

 

Graus de Limitação por Textura 

Graus de Limitação Textura/Tipo de Argila Consistência 

1:Nulo/Ligeiro  franca, franco-argilo-arenosa e franco-argilosa friável 

2:Moderado franca, franco-argilo-arenosa e franco-argilosa 

franco-arenosa ou argilo-arenosa 

argilosa 

firme 

- 

friável 

3:Forte areia franca 

argilosa 

friável 

firme/muito firme 

4:Muito Forte  areia 

areia franca 

siltosa 

muito argilosa 

argila 2:1 

- 

firme 

- 

- 

- 

Fonte: Adaptado de Bucene e Zimback (2005). 

Notas: A textura e a consistência do solo (quando úmido) são consideradas na camada até 30 cm de 

profundidade perfil.  

 

12. Graus de limitação por deficiência de fertilidade: n, a, h 

a) Graus de limitação referentes à disponibilidade de nutrientes: n 

 

Graus de Limitação por Disponibilidade de Nutrientes 

Graus de 

Limitação 

Saturação por Bases (V%) e CTC (cmolc 

kg) 

Ca++ + Mg++ (cmolc kg) 

1:Nulo/Ligeiro  V% > 50 associada a CTC > 6 e/ou  > 3 

2:Moderado V% > 50 associada a CTC > 4 e ≤ 6 

V% entre 25 e 50 associada a CTC > 6 

e/ou > 2 e  ≤ 3 

e/ou  > 3 

3:Forte V% entre 25 e 100 associada a CTC > 2 e ≤ 4 

V% entre 25 e 50 associada a CTC > 4 e ≤ 6 

e/ou > 1 e  ≤ 2 

e/ou  > 3 

4:Muito Forte  V% < 25 - 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Berg (1985) e Batista et al. (2002).    

Notas: Disponibilidade de nutrientes dentro dos 30 cm do perfil. CTC (Capacidade de Troca Catiônica).  

            Ca++ + Mg++  (soma cálcio e magnésio). 
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b) Graus de limitação referentes ao alumínio trocável: a 

 

Graus de Limitação por Alumínio Trocável 

Graus de Limitação Alumínio Trocável (cmolc kg) 

1:Nulo/Ligeiro ≤ 3 

2:Moderado > 3 e ≤ 1 

3:Forte > 1 e  ≤ 3 

4:Muito Forte > 3 

Fonte: Batista et al. (2002). 

Notas: Alumínio trocável dentro dos 30 cm do perfil. 

 

c) Graus de limitação referentes ao pH: h 

 

Graus de Limitação por pH 

Graus de Limitação pH (em água) 

1:Nulo/Ligeiro > 5 e ≤ 7 

2: Moderado > 4,5 e ≤ 5 ou > 7 e ≤ 8 

3:Forte > 4 e ≤ 4,5 ou > 8 e ≤ 8,5 

4:Muito Forte ≤ 4 e > 8,5 

Fonte: Adaptado de Batista et al. (2002), Cavalcanti e Silva (2005) e Silva et al. (2005).   

Notas: pH dentro dos 30 cm do perfil. 
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APÊNDICE C - Mapa de Classes de Solos CODEVASF (Classificação Atualizada) com a 

Localização das Trincheiras e Tradagens do Perímetro Irrigado de Mirorós 
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±
CLASSES DE SOLOS:

CXbd: CXbd latossólico A moderado textura média 

CXbe1: CXbe típico A moderado textura média/argilosa 

CXbe2: CXbe típico A moderado textura média/média e argilosa 

CXbe3: CXbe típico A moderado argilosa

CXve1: CXve típico A fraco textura argilosa

CXve2: CXve léptico A moderado textura média/argilosa 

CXve3: CXve lítico A moderado textura argilosa

GXve + RYve: GXve neofluvissólico A indiscriminado textura arenosa/argilosa + RYve típico 

LVAe: LVAe argissólico A moderado textura média/argilosa

PAd: PAd abrúptico A fraco textura média/argilosa 

PAe1: PAe típico A moderado textura média/argilosa

PAe2: PAe abrúptico A moderado textura média/argilosa + PAe típico A moderado textura média/argilosa

PAe3: PAe abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PVAd: PVAd típico A moderado textura média/argilosa + PVAd abrúptico A fraco textura média/argilosa

PVAe1: PVAe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVAe2: PVAe típico A moderado textura média/argilosa

PVAe3: PVAe abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PVAe4: PVAe típico A moderado textura média/argilosa + PVAe abrúptico A moderado textura média/argilosa4

PVAe5: PVAe típico A fraco textura média/argilosa e média + PVAe típico A moderado textura média/média e argilosa5

PVd1: PVd típico A moderado textura média/argilosa 

PVd2: PVd típico A moderado textura média/média e argilosa

PVd3: PVd abrúptico A moderado textura média

PVd4: PVd típico A fraco textura média

PVe1: PVe típico A moderado textura média/argilosa

PVe2: PVe2 típico A moderado textura média/média e argilosa

PVe3: PVe típico A moderado textura média 

PVe4: PVe abrúptico A moderado textura média/média e argilosa 

PVe5: PVe abrúptico A moderado textura média/argilosa + PVe abrúptico plíntico A moderado textura média/média e argilosa

RQo: RQo típico A fraco textura arenosa

Sem Possibilidade de Classificação

PROJEÇÃO UTM - ZONA 23S
DATUM: SIRGAS 2000

0 1.000 2.000500 m

  SIMBOLOGIA DAS CLASSES DE SOLOS:
  
  CXbd: CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico
  CXbe: CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico
  CXve: CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
  GXve: GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
  RYve: NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico
  LVAe: LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico
  PAd  : ARGISSOLO AMARELO Distrófico
  PAe  : ARGISSOLO AMARELO Eutrófico
  PVAd: ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico
  PVAe: ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico
  PVd  : ARGISSOLO VERMELHO Distrófico
  PVe  : ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico
  RQo:  NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico

LEGENDA

Área de Estudo

Barragem

Tradagens CODEVASF

Trincheiras CODEVASF

Curso d'água Intermitente

Curso d'água Perene

Represa

M55

M58

M04

M59

M57
M59

M61
M24

M62

M01

M02 M06

M14

M65

M26

M64

M63

T327

T326

M78

M09

M11

M10

M18

M03

M20

M23

M28

M32

M31

T354

M66

M45

M68

M44

M70 M71

M73

Fonte: CODEVASF (1980b). Atualização dos dados e elaboração: Patrícia. S.S. Klein. 
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Pontos Trincheiras CODEVASF – Coordenadas UTM (E,N), ZONA 23 S, Datum Córrego Alegre 
 
M01|795570|8737580 
M02|795700|8738830 
M03|795880|8741970 
M04|794050|8736050 
M06|795200|8738450 
M09|796370|8741130 
M10|796920|8741170 
M11|797370|8741200 
M14|796450|8739150 
M18|797250|8742110 
M20|796200|8742970 
M23|796100|8743600 
M24|796150|8735720 
M28|795200|8744000 
M31|795650|8745150 
M32|796250|8744650 
M44|802000|8731950 
M45|800930|8734280 
M55|793800|8734230 
M56|795950|8734440 
M57|794970|8734920 
M58|793720|8735030 
M59|794070|8735720 
M61|796600|8735600 
M62|797280|8735700 
M64|797750|8737200 
M65|796700|8737950 
M66|800100|8734530 
M63|798280|8736350 
M68|800680|8733620 
M70|802000|8731450 
M71|802300|8730250 
M73|803250|8730000 
M78|797970|8740500 
T326|794630|8739800 
T327|794800|8739680 
T354|796570|8745180 
 

 

Pontos Trincheiras CODEVASF – Coordenadas UTM (E,N), ZONA 23 S, Datum SIRGAS 2000 
 

M01|795540|8737573 
M02|795670|8738823 
M03|795850|8741963 
M04|794020|8736043 
M06|795170|8738443 
M09|796340|8741123 
M10|796890|8741163 
M11|797340|8741193 
M14|796420|8739143 
M18|797220|8742103 
M20|796170|8742963 
M23|796070|8743593 
M24|796120|8735713 
M28|795170|8743993 
M31|795620|8745143 
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M32|796220|8744643 
M44|801970|8731943 
M45|800900|8734273 
M55|793770|8734223 
M56|795920|8734433 
M57|794940|8734913 
M58|793690|8735023 
M59|794040|8735713 
M61|796570|8735593 
M62|797250|8735693 
M63|798250|8736343 
M64|797720|8737193 
M65|796670|8737943 
M66|800070|8734523 
M68|800650|8733613 
M70|801970|8731443 
M71|802270|8730243 
M73|803220|8729993 
M78|797940|8740493 
T326|794600|8739793 
T327|794770|8739673 
T354|796540|8745173 
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APÊNDICE D - Classificação Taxonômica dos Solos Estabelecida pela CODEVASF e 

Classificação Taxonômica dos Solos CODEVASF (Atualizada) do Perímetro Irrigado de 

Mirorós 
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A primeira classificação é estabelecida pela CODEVASF e, na em seqüência, tem-se a classificação 

atualizada; são referentes a 34 perfis de solos (identificados pela letra M mais o número) e 3 tradagens 

(identificados pela letra T mais o número), além do NEOSSOLO QUARTZARÊNICO. 

 

M01 LATOSSOLO VERMELHO ESCURO Eutrófico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

M01 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano. 

 

M02 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico A fraco textura arenosa/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M02 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A fraco textura média/argilosa e média fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado.  

 

M03 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Equivalente Eutrófico A moderado textura média/média e 

argilosa fase hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M03 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano a ondulado. 

 

M04 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico A fraco textura arenosa/média fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M04 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo 

plano. 

 

M06 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico A fraco textura arenosa/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M06 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/ média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

 

M09 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Equivalente Eutrófico A moderado textura média/média e 

argilosa fase hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M09 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

 

M10 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Equivalente Eutrófico A moderado textura média/argilosa fase 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M10 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 
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M11 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Equivalente Eutrófico A moderado textura média/média e 

argilosa fase hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M11 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

 

M14 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Equivalente Eutrófico A moderado textura média/média e 

argilosa fase hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M14 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado.  

 

M18 CAMBISSOLO Eutrófico Ta A moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave 

ondulado. 

M18 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. 

 

M20 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico A fraco textura arenosa/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M20 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano a ondulado. 

 

M23 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Equivalente Eutrófico A moderado textura média/média e 

argilosa fase hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M23 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano.  

 

M24 LATOSSOLO VERMELHO ESCURO Eutrófico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

M24 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico argissólico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano. 

 

M26 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Álico A fraco textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano.  

M26 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano.   

 

M28 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Equivalente Eutrófico A fraco textura arenosa/média e argilosa 

fase hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M28 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado. 
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M31 PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Equivalente Eutrófico A fraco textura arenosa/argilosa fase 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M31 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado. 

 

M32 CAMBISSOLO Eutrófico Ta A moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave 

ondulado. 

M32 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

 

M44 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico A fraco textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M44 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/ média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano a ondulado. 

 

M45 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico A fraco textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M45 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A fraco textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo 

plano e suave ondulado. 

 

M55 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Álico A fraco textura arenosa/média fase caatinga hipoxerófila 

relevo suave ondulado.  

M55 ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A fraco textura média fase caatinga hipoxerófila relevo 

plano. 

 

M56 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico A fraco textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M56 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico plíntico A moderado textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

 

M57 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Álico A fraco textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano.  

M57 ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano.  

 

M58 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Álico A fraco textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano.  

M58 ARGISSOLO AMARELO Distrófico abrúptico A fraco textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano e suave ondulado. 
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M59 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Álico A fraco textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano.  

M59 ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A fraco textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

 

M61 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Álico A fraco textura arenosa/média fase caatinga hipoxerófila 

relevo suave ondulado.  

M61 ARGISSOLO VERMELHO Distrófico abrúptico A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano.  

 

M62 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico A fraco textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M62 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

 

M63 CAMBISSOLO Eutrófico Ta raso A moderado associado a afloramentos de calcário caatinga. 

M63 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico lítico A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano a ondulado. 

 

M64 CAMBISSOLO Eutrófico latossólico Tb A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo 

suave ondulado. 

M64 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

 

M65 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Álico A fraco textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano. 

M65 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico abrúptico A fraco textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano.  

 

M66 CAMBISSOLO Eutrófico Ta A moderado textura média/argilosa moderadamente profundo fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M66 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

 

M68 CAMBISSOLO Eutrófico latossólico Tb A moderado argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave 

ondulado. 

M68 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo 

plano e suave ondulado. 
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M70 CAMBISSOLO Eutrófico Tb A moderado textura média/média e argilosa fase hipoxerófila relevo suave 

ondulado. 

M70 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano.  

 

M71 LATOSSOLO VERMELHO Distrófico A fraco textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo 

suave ondulado. 

M71 ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano.  

 

M73 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico A fraco textura arenosa/média fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M73 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico  A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila 

relevo suave ondulado.  

 

M78 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico A fraco textura arenosa/média fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

M78 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado.  

 

T354 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico A fraco textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado. 

T354 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano e suave ondulado.  

 

T 326 SOLO ALUVIAL Hidromórfico orgânico textura arenosa/argilosa. 

T 326 NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico típico A indiscriminado textura arenosa/argilosa fases floresta 

subcaducifólia de várzea e campo hidrófilo de várzea relevo plano. 

 

T327 SOLO ALUVIAL Hidromórfico glay orgânico textura arenosa/argilosa. 

T327 GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico neofluvissólico A indiscriminado textura arenosa/argilosa fases 

floresta subcaducifólia de várzea e campo hidrófilo de várzea relevo plano. 

 

AQ AREIA QUARTZOSA Distrófica A fraco caatinga hipoxerófila textura arenosa relevo ondulado.  

AQ NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico A fraco textura arenosa fase caatinga hipoxerófila relevo 

suave ondulado e ondulado. 
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APÊNDICE E – Mapa de Classes de Solos com a Localização das Trincheiras do 

Perímetro Irrigado de Mirorós 
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CLASSES DE SOLOS:

CXbe1: CXbe típico A moderado textura média/argilosa

CXbe2: CXbe típico A moderado textura média/média e argilosa 

CXbe3: CXbe típico A moderado textura média

CXbe4: CXbe solódico A moderado textura média/média e argilosa 

CXve + CXbe: CXve lítico A moderado textura argilosa + CXbe Eutrófico típico 

CXve1: CXve típico A moderado textura argilosa 

CXve2: CXve léptico A moderado textura média/argilosa 

CXve3: CXve lítico A moderado textura média/argilosa 

CXve4: CXve típico A moderado textura média/argilosa + CXve lítico

CXve5: CXve léptico A moderado textura argilosa + CXve típico A fraco textura média

CXve6: CXve léptico A moderado textura média/argilosa  + CXve lítico

CXve7: CXve léptico A moderado textura média + CXve A moderado textura média/média e argilosa + CXve solódico

GXve + RYve: GXve neofluvissólico A indiscriminado textura arenosa/argilosa + RYve típico 

LVAe: LVAe argissólico A moderado textura média/argilosa

PAe1: PAe abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PAe2: PAe abrúptico A fraco textura média 

PAe3: PAe abrúptico plíntico A fraco textura média/argilosa 

PAe4: PAe típico A moderado textura média/argilosa e muito argilosa + PAe típico A moderado textura média/argilosa 

PVAe + CXve: PAe típico A moderado textura média/média e argilosa + CXve solódico A moderado textura média/argilosa

PVAe + PAe: PVAe típico A moderado textura média/argilosa e média + PAe abrúptico A fraco textura média/muito argilosa e argilosa

PVAe1:PVAe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVAe2: PVAe Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PVAe3: PVAe típico A moderado textura média/argilosa + PVAe abrúptico 

PVe (CXbe)1: PVe típico A moderado textura média (CXbe típico A moderado textura média/média e argilosa)

PVe (CXbe)2: PVe abrúptico plíntico A moderado textura média/argilosa (CXbe típico A moderado textura média/argilosa) 

PVe (PVAe): PVe típico A moderado textura média/argilosa (PVAe abrúptico A moderado textura média/argilosa)

PVe1:PVe típico A moderado textura média/argilosa 

PVe2: PVe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVe3: PVe típico A moderado textura média 

PVe4: PVe abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PVe5: PVe abrúptico solódico A moderado textura média/argilosa 

PVe6: PVe típico A moderado textura média/argilosa + PVe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVe7: PVe abrúptico A moderado textura média/média e argilosa + PVe abrúptico solódico 

RQo: RQo  típico A fraco textura arenosa

VCo: VCo típico A moderado textura argilosa 

Sem Possibilidade de Classificação

PROJEÇÃO UTM - ZONA 23S
DATUM: SIRGAS 2000

0 1.000 2.000500 m

LEGENDA

Área de Estudo

Barragem

Trincheiras

Curso d'água Intermitente

Curso d'água Perene

Represa

  SIMBOLOGIA DAS CLASSES DE SOLOS:
  
  CXbe: CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico
  CXve: CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
  GXve: GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
  RYve: NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico
  LVAe: LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico
  PAe  : ARGISSOLO AMARELO Eutrófico
  PVAe: ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico
  PVe  : ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico
  RQo:  NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico
  VCo:   VERTISSOLO HÁPLICO Órtico
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Pontos Trincheiras – Coordenadas UTM (E,N), ZONA 23 S, Datum Córrego Alegre 
  
P01|794066|8733616 
P02|793796|8734214 
P03|794953|8734910 
P04|793714|8735024 
P05|793996|8735692 
P06|796283|8734668 
P07|795915|8734482 
P08|795110|8735758 
P09|795226|8735812 
P10|796742|8735712 
P11|796590|8735608 
P12|797196|8735890   
P13|797751|8737190 
P14|797279|8737040 
P15|796498|8745204 
P16|796632|8744906 
P17|796259|8744678 
P18|796334|8744658 
P19|795892|8745340 
P20|795658|8745192 
P21|796251|8744400   
P22|796919|8737808 
P23|797004|8737782 
P24|794093|8733698 
P25|794291|8733474 
P26|795549|8733916 
P27|795502|8733784 
P28|795690|8733920   
P29|793787|8733790 
P30|794040|8736098 
P31|795677|8737712 
P32|795705|8738838 
P33|795705|8738714 
P34|796465|8739060 
P35|796804|8739120 
P36|796072|8741026 
P37|795874|8741960 
P38|796075|8741796 
P39|796343|8741123 
P40|796935|8741190 
P41|796946|8742248 
P42|797246|8742130 
P43|796196|8743702 
P44|796187|8742926 
P45|796216|8742960 
P46|797389|8741172 
P47|798027|8740310 
P48|797993|8740440 
P49|796524|8743614 
P50|800300|8734778 
P51|800119|8734538 
P52|800653|8733566 
P53|799717|8734298 
P54|801983|8731464 
P55|802236|8730310 
P56|796137|8735710 
P57|796492|8741190   
P58|797218|8740484 
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P59|803106|8729966 
P60|801996|8730798 
P61|801582|8732504 
P62|800874|8734170 
P63|794260|8734600 
 
Pontos Trincheiras – Coordenadas UTM (E,N), ZONA 23 S, Datum SIRGAS 2000 
 
P01|794036|8733609 
P02|793766|8734207 
P03|794923|8734903 
P04|793684|8735017 
P05|793966|8735685 
P06|796253|8734661 
P07|795885|8734475 
P08|795080|8735751 
P09|795196|8735805 
P10|796712|8735705 
P11|796560|8735601 
P12|797166|8735883   
P13|797721|8737183 
P14|797249|8737033 
P15|796468|8745197 
P16|796602|8744899 
P17|796229|8744671 
P18|796304|8744651 
P19|795862|8745333 
P20|795628|8745185 
P21|796221|8744393   
P22|796889|8737801 
P23|796974|8737775 
P24|794063|8733691 
P25|794261|8733467 
P26|795519|8733909 
P27|795472|8733777 
P28|795660|8733913    
P29|793757|8733783 
P30|794010|8736091 
P31|795647|8737705 
P32|795675|8738831 
P33|795675|8738707 
P34|796435|8739053 
P35|796774|8739113 
P36|796042|8741019 
P37|795844|8741953 
P38|796045|8741789 
P39|796313|8741116 
P40|796905|8741183 
P41|796916|8742241 
P42|797216|8742123 
P43|796166|8743695 
P44|796157|8742919 
P45|796186|8742953 
P46|797359|8741165 
P47|797997|8740303 
P48|797963|8740433 
P49|796494|8743607 
P50|800270|8734771 
P51|800089|8734531 
P52|800623|8733559 
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P53|799687|8734291 
P54|801953|8731457 
P55|802206|8730303 
P56|796107|8735703 
P57|796462|8741183   
P58|797188|8740477 
P59|803076|8729959 
P60|801966|8730791 
P61|801552|8732497 
P62|800844|8734163 
P63|794230|8734593 
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APÊNDICE F – Classificação Taxonômica dos Solos do Perímetro Irrigado de Mirorós 
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Foram analisados 64 perfis de solos (identificados pela letra P mais o número) de acordo com Embrapa 

(2006), obtendo-se a seguinte a legenda: 

P01 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A fraco textura média fase caatinga hipoxerófila relevo 

suave ondulado a ondulado. 

P02 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo 

plano. 

P03 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/média argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

P04 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico plíntico A fraco textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P05 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

P06 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico plíntico A moderado textura média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P07 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P08 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A fraco textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

P09 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano. 

P10 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico plíntico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P11 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico solódico A moderado textura média/argilosa 

média/argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano. 

P12 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico A moderado textura média/argilosa fases caatinga 

hipoxerófila e muito rochosa relevo plano.  

P13 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano.  

P14 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

P15 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano e suave ondulado. 

P16 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P17 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P18 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A fraco textura média/argilosa fases caatinga hipoxerófila e 

muito rochosa relevo plano e suave ondulado. 

P19 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo suave ondulado a ondulado. 
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P20 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado. 

P21 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

P22 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

P23 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano.  

P24 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado suave ondulado a ondulado.   

P25 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico A moderado textura argilosa fases caatinga hipoxerófila e 

muito rochosa relevo ondulado suave ondulado a ondulado. 

P26 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico solódico (típico) A moderado textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.  

P27 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila 

relevo suave ondulado. 

P28 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado.   

P29 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A fraco textura média fase caatinga hipoxerófila relevo 

plano e suave ondulado. 

P30 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo 

plano. 

P31 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano. 

P32 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A fraco textura média/muito argilosa e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P33 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P34 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A fraco textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano e suave ondulado. 

P35 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P36 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano a ondulado. 

P37 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa e muito argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado. 

P38 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico plíntico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano a ondulado. 

P39 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico solódico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 
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P40 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P41 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico A moderado textura média/argilosa fases caatinga 

hipoxerófila e muito rochosa relevo plano e suave ondulado.  

P42 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P43 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano. 

P44 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico solódico A moderado textura média/ média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado. 

P45 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano a ondulado. 

P46 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P47 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P48 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P49 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico solódico A moderado textura média/ média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P50 VERTISSOLO HÁPLICO Órtico típico A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo 

suave ondulado e ondulado. 

P51 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico lítico A moderado textura média/argilosa  fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado.  

P52 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico lítico A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano a suave ondulado. 

P53 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fases caatinga 

hipoxerófila e muito rochosa relevo plano a ondulado.  

P54 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A fraco textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano. 

P55 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano. 

P56 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico argissólico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano  

P57 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano. 

P58 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado. 

P59 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo 

plano e suave ondulado. 
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P60 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A fraco textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano. 

P61 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano a ondulado. 

P62 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano e suave ondulado. 

P63 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano. 

P64 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado. 
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APÊNDICE G - Quadros-Guia para as Classificações das Terras do Perímetro Irrigado 

de Mirorós 
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QUADRO 1. Quadro-Guia de Fatores Limitantes e Graus de Limitação na Definição da Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático 
 

FATORES 
LIMITANTES 

CLASSE 1 
MUITO BOA 

PARA 
AGRICULTURA 

CLASSE 2 BOA 
PARA 

AGRICULTURA 

CLASSE 3 
REGULAR PARA 
AGRICULTURA 

CLASSE 4 
TEMERÁRIA 

PARA 
AGRICULTURA  

 

CLASSE 5 
PASTAGEM OU 
SILVICULTURA  

 

CLASSE 6 
PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL 

 Graus de limitação Graus de limitação Graus de limitação Graus de limitação Graus de limitação Graus de limitação 
Suscetibilidade à 

Erosão 
Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte   Extremamente Forte 

Deficiência de 
Drenagem 

Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Profundidade 
Efetiva 

Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Capacidade de 
Água Disponível 

Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Salinidade Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 
Sodicidade Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Rochosidade e/ou 
Pedregosidade 

Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Risco de 
Inundação 

Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Velocidade de 
Infiltração 

Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte - - 

Textura Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte - - 
Disponibilidade de 

Nutrientes 
Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte - - 

Alumínio Trocável Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte - - 
pH Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte - - 

Notas: Classe 5 pode possuir mais de um fator de Peso 2, com grau muito forte. Pode ser seguido por outros fatores com graus muito forte e forte. 
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QUADRO 2. Quadro-Guia de Fatores Limitantes e Graus de Limitação na Definição da Classificação das Terras para a Irrigação 
 

FATORES 
LIMITANTES 

CLASSE 1 
ÁRAVEL 

CLASSE 2 
ÁRAVEL 

CLASSE 3 
ÁRAVEL 

CLASSE 4 
ÁRAVEL 

 

CLASSE 5 
PROVISÓRIA  

 

CLASSE 6 
NÃO ÁRAVEL 

 Graus de limitação Graus de limitação Graus de limitação Graus de limitação Graus de limitação Graus de limitação 
Suscetibilidade à 

Erosão 
Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Deficiência de 
Drenagem 

Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Profundidade Efetiva Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 
Capacidade de Água 

Disponível 
Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Salinidade Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte  Extremamente Forte 
Sodicidade Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Rochosidade e/ou 
Pedregosidade 

Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Risco de Inundação Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 
Qualidade da Água 

de Irrigação 
Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte Muito Forte  Extremamente Forte 

Velocidade de 
Infiltração 

Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte - - 

Textura Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte - - 
Disponibilidade de 

Nutrientes 
Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte - - 

Alumínio Trocável Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte - - 
pH Nulo/Ligeiro Moderado Forte Muito Forte - - 

Notas: Classe 5 pode possuir mais de um fator de Peso 2, com grau muito forte. Pode ser seguido por outros fatores com graus muito forte e forte. 
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APÊNDICE H – Classificações das Terras no Potencial Edafoclimático e no Potencial 

para Irrigação do Perímetro Irrigado de Mirorós 
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Primeiramente, tem-se a avaliação do potencial para irrigação referente às trincheiras (identificadas pela 

letra M) e tradagens (identificadas pela letra T) da CODEVASF. 

 Em seguida, as avaliações do potencial edafoclimático e do potencial para irrigação das trincheiras 

atuais (identificadas pela letra P). 

 As avaliações possuem seus respectivos graus de fatores limitantes. Ademais, há informações 

adicionais e de uso da terra. Essas avaliações são apresentadas em ordem crescente. Deve-se lembrar que a 

localização das trincheiras encontram-se em APÊNDICE C e APÊNDICE E.  

 

TRINCHEIRAS E TRADAGENS CODEVASF 

 

M01 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: petroplintita 180 cm; densidade do solo: 1,44 g/cm3; velocidade de infiltração: 9,9 cm/h. 

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t1; n2; a1; h2 

2 e2u2i2n2h2 / ab 

 

M02 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A fraco t extura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: petroplintita 80cm; densidade do solo: 1,61 g/cm3; velocidade de infiltração: 8,3 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n2; a1; h1 

2 e2p2g2u2t2n2 / ab 

 

M03 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico típico A moderado t extura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano a ondulado  

Informações adicionais: mosqueado 94 cm; petroplintita 195 cm; densidade do solo: 1,66 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 5,2 cm/h.    

Uso da Terra: pastagem natural 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a1; h1 

3 e3i3g2u2t2 / mm 

 

M04 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,54 g/cm3; velocidade de infiltração: 18,9 cm/h.                                   

Uso da Terra: pastagem natural 
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Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s2; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n3; a1; h1 

3 n3e2u2s2t2 / am 

 

M06 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A m oderado textura média/média e 

argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: cascalho 180 cm; densidade do solo: 1,48 g/cm3; velocidade de infiltração: 9,0 cm/h.  

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n2; a1; h1 

2 e2u2i2t2n2 / ab 

 

M09 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A m oderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: mosqueado 82 cm; densidade do solo: 1,51 g/cm3; velocidade de infiltração: 3,1 cm/h.   

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i3; t1; n1; a1; h1 

3 e3i3p2g2u2 / mm 

 

M10 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A m oderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: mosqueado 140cm; petroplintita 180cm; densidade do solo: 1,60 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 18,2 cm/h.    

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: Irrigação: e2; g2; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n2; a1; h1 

2 e2u2t2n2  / ab 

 

M11 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: mosqueado 95cm; densidade do solo: 1,57 g/cm3; velocidade de infiltração: 15,2 cm/h.    

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a1; h1 

2 e2g2p2u2t2 / ab 
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M14 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderad o textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: mosqueado 50 cm; petroplintita 60cm; horizonte  E; densidade do solo: 1,61 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 11,9 cm/h.      

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g3; p3; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n2; a1; h1 

3 g3p3e2u2i2t2n2 / ma 

 

M18 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A m oderado textura média/média e 

argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: densidade do solo: 1,49 g/cm3; velocidade de infiltração: 6,5 cm/h.    

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

2 e2g2p2u2i2t2 / ab 

 

M20 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico A modera do textura média/ média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado  

Informações adicionais: densidade do solo: 1,58 g/cm3; velocidade de infiltração: 24,9 cm/h.    

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n2; a1; h1 

3 e3g2u2n2t2 / ab 

 

M23 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: mosqueado 30cm; plintita 74cm; densidade do solo: 1,56 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 15,2 cm/h.    

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g4; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n2; a1; h1 

4 g4p2e2u2t2n2 / ma 

 

M24 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico argissólic o A moderado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,52 g/cm3; velocidade de infiltração: 10,5 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem natural 
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Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t1; n2; a1; h1 

2 e2u2i2n2 / ab 

 

M26 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano   

Informações adicionais: densidade do solo: 1,48 g/cm3; velocidade de infiltração: 15,2 cm/h.  

Uso da Terra: pastagem natural.  

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: Irrigação: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t1; n3; a3; h2 

3 n3a3e2g2p2u2h2 / am 

 

M28 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado  

Informações adicionais: mosqueado 118 cm; cascalho 170 cm; horizonte E; densidade do solo: 1,42 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 11,9 cm/h.      

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n3; a1; h2 

3 e3n3u2g2p2i2t2h2 / mm 

 

M31 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado  

Informações adicionais: mosqueado 53cm; densidade do solo: 1,59 g/cm3; velocidade de infiltração: 11,9 cm/h.      

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g3; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n3; a1; h3 

3 e3g3n3h3p2u2i2t2 / ma 

 

M32 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: mosqueado 66 cm; densidade do solo: 1,40 g/cm3; velocidade de infiltração: 21,5 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g3; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a1; h1 

3 g3e2p2u2t2 / mm 

 

M44 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,42 g/cm3; velocidade de infiltração: 7,2 cm/h. 
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Uso da Terra: pastagem, cultivo de mamona e feijão (sequeiro). 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

3 e3u2i2t2 / mm 

 

M45 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A fraco textura argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: mosqueado e petroplintita 105cm; densidade do solo: 1,37 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 8,5 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem, cultivo de mamona e feijão (sequeiro). 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e1; g2; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

2 g2u2i2t2 / ab 

 

M55 ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A fraco te xtura média fase caatinga hipoxerófila relevo 

plano 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,43 g/cm3; velocidade de infiltração: 18,9 cm/h.                                  

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; i1; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n3; a3; h2 

3 n3a3e2u2t2h2 / am 

 

M56 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico plíntico  A moderado textura média/média e 

argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: plintita 90cm; densidade do solo: 1,44 g/cm3; velocidade de infiltração: 24,9 cm/h.                                  

Uso da Terra: cultivo de feijão, milho e mamona. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n2; a3; h2  

3 e3a3g2p2u2t2n2h2 / mm 

 

M57 ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado  textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: densidade do solo: 1,40 g/cm3; velocidade de infiltração: 9,9 cm/h.                                  

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n3; a3; h3 

3 n3a3h3e2u2i2t2 / am 
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M58 ARGISSOLO AMARELO Distrófico abrúptico A fraco textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: mosqueado e plintita 140 cm; densidade do solo: 1,38 g/cm3; velocidade de infiltração: 

30 cm/h.                                     

Uso da Terra: pastagem natural.  

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/ i1; t2; n3; a3; h3  

3 n3a3h3e2g2p2u2t2 / am 

 

M59 ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A fraco te xtura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: petroplintita 172 cm; densidade do solo: 1,42 g/cm3; velocidade de infiltração: 18,9 

cm/h.                                   

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f; q1/t1; i2; n3; a2; h3 

3 n3h3e2u2i2a2 / am 

 

M61 ARGISSOLO VERMELHO Distrófico abrúptico A moder ado textura média fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano   

Informações adicionais: densidade do solo: 1,44 g/cm3; velocidade de infiltração: 24,9 cm/h.                                  

Uso da Terra: pastagem natural.       

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n3; a3; h3 

3 n3a3h3e2g2u2t2 / am 

 

M62 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: plintita 175cm; densidade do solo: 1,35 g/cm3; velocidade de infiltração: 24,9 cm/h.                                   

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p1; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n2; a1; h2; q1   

2 e2g2u2t2n2h2 / ab 

 

M63 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico lítico A modera do textura argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano a ondulado. 

Informações adicionais: contanto lítico a 34 cm; afloramento de calcário Caatinga em abundância; sem coleta de 

amostras de solos; sem velocidade de infiltração. 

Uso da Terra: pastagem natural. 
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Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e4; g6; p4; u; s; z; r6; f1; q1/i; t; n; a; h 

6 r6g6e4p4 / BA  

 

M64 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,32 g/cm3; velocidade de infiltração: 22,9 cm/h.   

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e1; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a1; h1 

2 g2p2u2t2 / ab 

 

M65 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico abrúptico  A fraco textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: densidade do solo: 1,54 g/cm3; velocidade de infiltração: 15,2 cm/h.  

Uso da Terra: pastagem natural.  

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: Irrigação: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n3; a3; h3 

3 n3a3h3e2g2p2u2t2 / am 

 

M66 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico A moder ado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado 

Informações adicionais: contato lítico a 75cm, afloramento de calcário Caatinga; densidade do solo: 1,23 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 10 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e4; g6; p3; u3; s1; z1; r3; f1; q1/i2; t2; n1; a2; h1 

6 g6e4p3u3r3i2t2a2 / bA 

 

M68 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A moderado a rgilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,36 g/cm3; velocidade de infiltração: 8,5 cm/h. 

Uso da Terra: cultivo de mamona, milho e feijão (sequeiro). 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r3; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

3 r3e2g2p2u2i2t2 / am 
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M70 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: mosqueado e petroplintita 90cm;  densidade do solo: 1,43 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 21,5 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem, cultivo de mamona e feijão (sequeiro)  

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a1; h1 

2 e2g2p2u2t2 / ab 

 

M71 ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado  textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,52 g/cm3; velocidade de infiltração: 9,8 cm/h. 

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n2; a1; h1 

2 e2u2i2t2n2 / ab 

 

M73 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico A moderado textura média fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: densidade do solo: 1,41 g/cm3; velocidade de infiltração: 22,9 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n3; a2; h3 

3 n3h3e2u2a2t2 / am 

 

M78 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: densidade do solo: 1,44 g/cm3; velocidade de infiltração; 18,9 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n2; a1; h1 

2 e2u2t2n2 / ab 

 

T326 NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico típico A indiscriminado textura arenosa/argilosa fases floresta 

subcaducifólia de várzea e campo hidrófilo de várzea relevo plano  

Informações adicionais: sem densidade do solo; sem velocidade de infiltração. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes:  u ; e ; g6; p2; s1; z ;  r1; f6/i ; t4; n1; a1; h2 

PA – C6 

6 f6g6t4p2h2 
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Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: u ; e ; g6; p2; s2; z ;  r1; f6; q1/i ; t4; n1; a1; h2 

6 f6g6t4p2s2h2 / BA 

 

T327 GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico neofluvissólico A indiscriminado textura arenosa/argilosa 

fases floresta subcaducifólia de várzea e campo hidrófilo de várzea relevo plano 

Informações adicionais: sem densidade do solo; sem velocidade de infiltração. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e ; g6; p3; u ; s1; z1; r1; f6/ i ; t3; n3; a1; h1 

PA – C6 

6 f6g6p3t3n3 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e ; g6; p3; u ; s1; z1; r1; f6; q1/ i ; t3; n3; a1; h1 

6 f6g6p3t3n3 / BA 

 

T354 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: sem densidade do solo; velocidade de infiltração: 9,9 cm/h.          

Uso da Terra: pastagem natural. 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n2; a1; h1 

3 e3g2p2u2i2t2n2 / mm 

 

 

TRINCHEIRAS ATUAIS 

 

P01 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A fraco textura média fase caatinga hipoxerófila 

relevo suave ondulado 

Informações adicionais: plintita 120cm; afloramento de calcário Salitre; densidade do solo: 1,4 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 21 cm/h.                                 

Uso da Terra: desmatamento recente. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r2; f1/i1; t1; n1; a1; h1 

B – C6 

2 r2e2g2p2u2            

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r2; f1; q1/i1; t1; n1; a1; h1 

2 e2g2p2u2r2 / ab 
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P02 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,57 g/cm3; velocidade de infiltração: 8,4 cm/h.                                  

Uso da Terra: cultura de banana irrigada.  

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z2; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

B – C6 

2 e2u2z2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z2; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

2 e2u2i2z2t2 / ab 

 

P03 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado text ura média/média argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: plintita 115cm; densidade do solo: 1,67 g/cm3; velocidade de infiltração: 1,2 cm/h.                       

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r1; f1/i3; t2; n1; a2; h1; t2 

R – C6 

3 i3e2g2p2u2z2t2a2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r1; f1; q1/i4; t2; n1; a2; h1 

4 i4e2g2p2u2z2t2a2  / ma 

 

P04 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico plíntico A fraco textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: plintita 120cm; densidade do solo: 1,39 g/cm3; velocidade de infiltração: 32 cm/h.                                 

Uso da Terra: cultura de manga irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r1; f1/i1; t2; n1; a2; h3  

R – C6 

3 h3e2g2p2u2z2t2a2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a2; h3 

3 h3e2g2p2u2z2t2a2 / am 

  

P05 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: plintita 110cm; caráter solódico; densidade do solo: 1,48 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 3,6 cm/h.                                    
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Uso da Terra: cajarana e malva.   

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r1; f1/i2; t2; n1; a2; h3 

R – C6 

3 h3u2e2g2p2z2i2t2a2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a2; h3 

3 i3h3e2g2p2u2z2t2a2 / mm 

 

P06 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico plíntico A m oderado textura média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: plintita 69cm densidade do solo: 1,55 g/cm3; velocidade de infiltração: 8,4 cm/h.                                  

Uso da Terra: desmatado, solo exposto.  

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g3; p3; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

R– C6 

3 g3p3e2u2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g3; p3; u2; i1; s1; z1; r1; f1; q1/i2/t2; n1; a1; h1; t2 

3 g3p3e2u2i2t2 / mm 

  

P07 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: plintita 90 cm; densidade do solo: 1,70 g/cm3; velocidade de infiltração: 2,4 cm/h.                                  

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u1; s1; z1; r1; f1/ i2; t2; n1; a1; h1  

B– C6 

2 i2e2g2p2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u1; s1; z1; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a1; h1  

3 i3e2g2p2t2 / am 

 

P08 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A fraco textura  média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: densidade do solo: 1,44 g/cm3; velocidade de infiltração: 24,9 cm/h.                                  

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila; densidade do solo: 1,55 g/cm3; sem velocidade de infiltração.                              
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Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a3; h1 

R – C6 

3 a3e2u2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; i2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a3; h1 

3 a3e2u2t2 / am 

 

P09 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: caráter solódico; densidade do solo: 1,68 g/cm3; velocidade de infiltração: 1,2 cm/h.                                  

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u1; s1; z2; r1; f1/i3; t2; n1; a1; h1 

R – C6 

3 i3e2z2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u1; s1; z2; r1; f1; q1/i4; t2; n1; a1; h1 

4 i4e2z2t2 / ma 

 

P10 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico plíntico A m oderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: plintita 95cm; densidade do solo: 1,48 g/cm3; velocidade de infiltração: 3,6 cm/h.                                  

Uso da Terra: lote abandonado, cajarana, malva; anteriormente, cultivo de milho (sem irrigação).  

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h1 

R – C6 

3 e3g2p2u2i2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a1; h1 

3 e3i3g2p2u2t2 / mm 

  

P11 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico solódico A m oderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano   

Informações adicionais: caráter solódico; densidade do solo: 1,68 g/cm3; velocidade de infiltração: 0,1 cm/h.                          

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p1; u2; s1; z2; r1; f1/i4; t2; n1; a2; h1; t2  

T – C6 

4 i4e2g2u2z2t2a2 
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Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p1; u2; s1; z3; r1; f1; q1/i4; t2; n1; a2; h1 

4 i4z3e2g2u2t2a2 / ma 

 

P12 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico A moderado textura média/argilosa fases caatinga 

hipoxerófila e muito rochosa relevo plano 

Informações adicionais: contanto lítico a 84 cm, afloramento de calcário Caatinga; densidade do solo: 1,49 

g/cm3; velocidade de infiltração: 7,2 cm/h.                                 

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g3; p3; u3; s1; z2; r6; f1/i1; t2; n1; a1; h2 

PA– C6 

6 r6e3g3p3u3z2t2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g4; p3; u3; s2; z2; r6; f1; q1/ i2; t2; n1; a1; h2 

6 r6g4e3p3u3i2s2z2t2h2 / bA 

 

P13 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: densidade do solo: 1,38 g/cm3; sem velocidade de infiltração.   

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a2; h1; t2 

B – C6 

2 e2p2u2t2a2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a2; h1 

 2 e2g2p2u2t2a2 / ab 

 

P14 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,39 g/cm3; velocidade de infiltração: 2,4 cm/h.   

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1/i2; t2; n1; a2; h1; t2  

B– C6 

2 e2g2p2u2i2t2a2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a2; h1 

3 i3e2g2p2u2t2a2 / am 
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P15 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,66 g/cm3; velocidade de infiltração: 7,2 cm/h.      

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g1; p2; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

R – C6 

3 e3p2u2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s2; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

3 e3g2p2u2s2i2t2 / mm 

 

P16 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: mosqueado 100 cm; horizonte E; densidade do solo: 1,29 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 30 cm/h.      

Uso da Terra: pastagem e cultivo de mamona sem irrigação.  

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

B – C6 

2 e2g2p2u2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a1; h1 

2 e2g2p2u2t2 / ab 

 

P17 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado   

Informações adicionais: contato lítico a 139 cm; densidade do solo: 1,67 g/cm3; velocidade de infiltração: 7,2 

cm/h.  

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1; t2 

B – C6 

2 e2g2p2u2z2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

2 e2g2p2u2z2i2t2 / ab 
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P18 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A fraco textura média/argilosa fases caatinga 

hipoxerófila e muito rochosa relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: afloramento de calcário Caatinga; densidade do solo: 1,38 g/cm3; sem velocidade de 

infiltração. Associação com CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico lítico. 

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r6; f1/i1; t2; n1; a1; h1; t2 

PA – C6 

6 r6e2g2p2u2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r6; f1; q1/i1; t2; n1; a1; h1 

6 r6e2g2p2u2t2 / bA 

 

P19 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado a ondulado 

Informações adicionais: mosqueado 114cm; densidade do solo: 1,65 g/cm3; velocidade de infiltração: 7,2 cm/h.      

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s1; z1; r3; f1/i1; t2; n1; a1; h2 

R – C6 

3 r3e3p2g2u2t2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s1; z1; r3; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h2 

3 r3e3g2p2u2i2t2h2 / mm 

 

P20 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A mo derado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado  

Informações adicionais: mosqueado 50 cm; caráter solódico; densidade do solo: 1,69 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 9,6 cm/h.    

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g3; p2; u2; s1; z2; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h2 

R – C6 

3 e3g3p2u2z2t2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g3; p2; u2; s2; z2; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h2 

3 e3g3p2u2s2z2i2t2h2 / mm 
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P21 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: mosqueado 106cm; contato lítico a 154 cm; densidade do solo: 1,81 g/cm3; velocidade 

de infiltração: 0,05 cm/h.        

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u1; s1; z1; r1; f1/i4; t2; n1; a1; h2 

T – C6 

4 i4e2g2p2t2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u1; s1; z1; r1; f1; q1/i4; t2; n1; a1; h2 

4 i4e2g2p2t2h2 / ma 

 

P22 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moder ado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: contato lítico a 155 cm; densidade do solo: 1,54 g/cm3; velocidade de infiltração: 9,6 

cm/h.  

Uso da Terra: pastagem. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n2; a1; h2; t2 

B – C6 

2 e2g2p2u2n2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n2; a1; h2 

2 e2g2p2u2i2t2n2h2 / ab 

 

P23 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A mo derado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: contato lítico a 158 cm; densidade do solo: 1,67 g/cm3; velocidade de infiltração: 0,1 

cm/h.   

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s2; z2; r1; f1/i4; t2; n1; a1; h2 

T – C6 

4 i4e2g2p2u2s2z2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: Irrigação: e2; g2; p2; u2; s3; z2; r1; f1; q1/i4; t2; n1; a1; h2 

4 i4s3e2g2p2u2z2h2t2  / ma 
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P24 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa e média fase 

caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado   

Informações adicionais: afloramento de calcário Salitre; densidade do solo: 1,6 g/cm3; velocidade de infiltração: 

12 cm/h.                                 

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s2; z2; r2; f1/i1; t2; n1; a1; h1  

R – C6 

3 e3g2p2u2s2z2r2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s3; z2; r2; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

3 e3s3g2p2u2z2r2i2t2 / mm 

 

P25 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico A moderado textura argilosa fases caatinga 

hipoxerófila e muito rochosa relevo suave ondulado 

Informações adicionais: contato lítico a 87 cm, afloramento de calcário Salitre; densidade do solo: 1,5 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 7,2 cm/h.                                 

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g3; p3; u2; s2; z1; r6; f1/ i1; t2; n1; a1; h1  

PA– C6                   

6 r6e3g3p3u2s2t2       

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g6; p3; u2; s3; z1; r6; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

6 r6g6e3p3s3u2i2t2 / BA 

 

P26 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico solódico (típico) A moderado textura média/média e argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado 

Informações adicionais: caráter solódico e caráter salino; afloramento de calcário Salitre; densidade do solo: 

1,61 g/cm3; velocidade de infiltração: 12 cm/h.                                 

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s3; z2; r1; f1/i2; t1; n1; a1; h1  

R – C6 

3 s3e2g2p2u2z2i2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s4; z2; r1; f1; q1/i2; t1; n1; a1; h1  

4 s4e2g2p2u2i2z2 / ma 
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P27 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila 

relevo suave ondulado   

Informações adicionais: contato lítico a 98 cm, afloramento de calcário Salitre; densidade do solo: 1,37 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 7,2 cm/h.                                 

Uso da Terra: cultura de pinha irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g3; p3; u2; s1; z1; r3; f1/ i1; t1; n1; a1; h2 

R – C6 

3 e3g3p3r3u2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g4; p3; u2; s1; z1; r3; f1; q1/i2; t1; n1; a1; h2 

4 g4e3p3r3u2i2h2 / ma 

 

P28 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado t extura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado   

Informações adicionais: contanto lítico a 115 cm, afloramento de calcário Salitre; densidade do solo: 1,39 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 21 cm/h.                                 

Uso da Terra: desmatado.  

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r2; f1/ i1; t1; n1; a1; h1 

B – C6 

2 e2g2p2u2r2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g3; p2; u2; s1; z1; r2; f1; q1/i1; t1; n1; a1; h1  

3 g3e2p2u2r2 / mm 

 

P29 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A fraco t extura média fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,38 g/cm3; sem velocidade de infiltração.                                  

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p1; u3; s1; z2; r1; f1/i1; t2; n1; a2; h2;   

R – C6 

3 u3e2z2t2a2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p1; u3; i1; s1; z2; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a2; h2  

3 u3e2z2t2a2h2 / am 
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P30 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,48 g/cm3; velocidade de infiltração: 3,6 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem.   

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z2; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h1 

B – C6 

2 e2u2z2i2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s2; z2; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a1; h1 

3 i3e2u2s2z2t2 / am 

 

P31 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,56 g/cm3; velocidade de infiltração: 8,4 cm/h. 

Uso da Terra: lote abandonado há sete anos (aproximadamente), com recuperação de caatinga. Anteriormente, 

era agricultura irrigada por pivô central (a primeira área a ser irrigada, existente desde a década de 1980).  

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z2; r1; f1/i1; t1; n1; a2; h1; t1 

B – C6 

2 e2u2z2a2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z2; r1; f1; q1/i2; t1; n1; a2; h1 

2 e2u2z2i2a2 / ab 

 

P32 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A fraco textu ra média/muito argilosa e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: cascalho e petroplintita 72cm; caráter solódico; horizonte E; densidade do solo: 1,30 

g/cm3; velocidade de infiltração: 30 cm/h.  

Uso da Terra: lote abandonado, malva, cajarana; anteriormente culturas de milho (sem irrigação). 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s2; z2; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

B – C6 

2 e2g2p2u2s2z2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s3; z2; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a1; h1 

3 s3e2g2p2u2z2t2 / mm 
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P33 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A m oderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: petroplintita 108cm; caráter solódico; caráter salino; densidade do solo: 1,41 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 5,4 cm/h.  

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p1; u2; s3; z2; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h1; t2 

R – C6 

3 s3e2g2u2z2i2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s4; z3; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a1; h1 

4 s4z3i3e2p2g2u2t2 / ma 

 

P34 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A fraco textu ra média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: mosqueado e petroplintita 49 cm; horizonte E; densidade do solo: 1,30 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 30 cm/h.   

Uso da Terra: desmatado. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Informações adicionais: mosqueado e petroplintita 49cm; horizonte E.  

Fatores Limitantes: e2; p3; g3; u2; s1; z2; r1; f1/i1; t2; n1; a2; h1 

R – C6 

3 g3p3e2u2z2t2a2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; p3; g3; u2; s1; z2; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a2; h1 

3 g3p3e2u2z2t2a2 / ma 

 

P35 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderad o textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: mosqueado, petroplintita e cascalho 84cm; caráter solódico;  horizonte  E; densidade do 

solo: 1,29 g/cm3; velocidade de infiltração: 27 cm/h.   

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s2; z2; r1; f1/i1; t1; n1; a2; h1 

B – C6 

2 a2u2e2p2g2s2z2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s3; z2; r1; f1; q1/ i1; t1; n1; a2; h1 

3 s3e2g2p2u2z2a2 / mm 
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P36 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico típico A moderado textu ra média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano a ondulado  

Informações adicionais: mosqueado 123 cm; densidade do solo: 1,60 g/cm3; sem velocidade de infiltração.    

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e4; g2; p1; u2; s1; z1; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h1; t2 

T – C6 

4 e4g2u2i2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e4; g2; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

4 e4g2u2i2t2 / ma 

 

P37 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico típico A moderado textu ra média/argilosa e muito argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado  

Informações adicionais: mosqueado 26 cm; densidade do solo: 1,63 g/cm3; velocidade de infiltração: 6 cm/h.      

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g4; p1; u2; s1; z1; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h1; t2 

T – C6 

4 g4e3u2i2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g4; p1; u2; s2; z1; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a1; h1 

4 g4e3i3u2s2t2 / ma 

 

P38 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano a ondulado  

Informações adicionais: mosqueado 38 cm; petroplintita 100 cm; densidade do solo: 1,60 g/cm3; sem velocidade 

de infiltração.     

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e4; g4; p2; u1; s1; z2; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h1 

T – C6 

4 e4g4p2z2i2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g4; p2; u1; s1; z2; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h1; q1 

4 e4g4p2s2z2i2t2 / ma 
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P39 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico solódico A moderado textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: mosqueado 13cm; caráter solódico; caráter salino; densidade do solo: 1,75 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 0,6 cm/h.    

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; p2; g4; u1; s3; z2; r1; f1/i3; t2; n1; a1; h1; t2 

T – C6 

4 g4e3s3i3p2z2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; p2; g4; u1; i4; s4; z3; r1; f1; q1/i4; t2; n1; a1; h1 

5 g4s4i4e3z3p2t2 / ba 

 

P40 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: mosqueado e petroplintita 129cm; densidade do solo: 1,83 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 9,6 cm/h.    

Uso da Terra: cultura de banana irrigada; está abandonada recentemente. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u1; s2; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h2 

B – C6 

2 e2g2p2s2t2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u1; s3; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h2 

3 s3e2g2p2i2t2h2 / mm 

 

P41 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico lítico A modera do textura média/argilosa fases caatinga 

hipoxerófila e muito rochosa relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: contanto lítico a 41 cm; afloramento de calcário Caatinga; densidade do solo: 1,24 

g/cm3; sem velocidade de infiltração. 

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e4; g4; p4; u4; s1; z1; r6; f1/ n1; a1; h2; t2 

PA – C6 

6 r6e4g4p4u4t2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e4; g6; p4; u4; s1; z1; r6; f1; q1; t2/ i2; n1; a1; h2 

6 r6g6p4u4i2t2h2 / BA 
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P42 AGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A modera do textura média/média e argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: caráter solódico; contato lítico a 142 cm; densidade do solo: 1,75 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 4,8 cm/h.    

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s2; z2; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h2 

B – C6 

2 e2g2p2u2s2z2i2t2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s4; z2; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a1; h2 

3 i3s3g2e2p2u2z2t2h2 / mm 

 

P43 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A mo derado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: mosqueado 30 cm; caráter solódico; lençol freático138cm; densidade do solo: 1,85 

g/cm3; velocidade de infiltração: 9,6 cm/h.    

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g4; p2; u1; s1; z2; r1; f1/ i1; t2; n1; a1; h2 

T – C6 

4 g4e2p2z2t2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g4; p2; u1; s1; z2; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h2 

4 g4e2p2i2z2t2h2 / ma 

 

P44 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico solódico A moderado textura média/média e 

argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado  

Informações adicionais: caráter solódico; densidade do solo: 1,64 g/cm3; velocidade de infiltração: 3,2 cm/h.    

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g2; p1; u2; s1; z2; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h1 

R – C6 

3 e3g2u2z2i2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p1; u2; s2; z2; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a1; h1 

3 i3e3g2u2s2z2t2 / mm 
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P45 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico A modera do textura média/ média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano a ondulado 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,60 g/cm3; velocidade de infiltração: 8,4 cm/h.    

Uso da Terra: culturas anuais, sem irrigação; solo exposto no momento.   

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g2; p1; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

R – C6 

3 e3g2u2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p1; u2; s2; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

3 e3g2u2s2i2t2 / mm 

 

P46 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A m oderado textura média/argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: mosqueado 28cm; densidade do solo: 1,73 g/cm3; velocidade de infiltração: 12 cm/h.    

Uso da Terra: cultura de mamão irrigado. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g4; p1; u2; s1; z2; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

T – C6 

4 g4e2u2z2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g4; p1; u2; s1; z2; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

4 g4e2u2z2i2t2 / ma 

 

P47 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado text ura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: caráter solódico; densidade do solo: 1,50 g/cm3; velocidade de infiltração: 8,4 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem.   

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s2; z2; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

B – C6 

2 e2u2s2z2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s3; z2; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

3 s3e2u2z2i2t2 / mm 

 

P48 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: caráter sódico; caráter salino; densidade do solo: 1,54 g/cm3; velocidade de infiltração: 

4,8 cm/h. 
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Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s3; z3; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h1 

R – C6 

3 s3z3e2u2i2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s4; z3; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a1; h1 

4 s4z3i3e2u2t2 / ma 

 

P49 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico solódico A moderado textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: mosqueado 24 cm; caráter solódico, afloramento de calcário Caatinga; densidade do 

solo: 1,76 g/cm3; velocidade de infiltração: 0,6 cm/h. 

Uso da Terra: cultura de banana irrigada. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g4; p2; u1; s1; z2; r3; f1/i3; t2; n1; a1; h1 

T – C6 

4 g4r3i3e2p2z2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g4; p2; u1; s2; z2; r3; f1; q1/i4; t2; n1; a1; h1 

4 g4i4r3e2p2s2z2t2 / ma 

 

P50 VERTISSOLO HÁPLICO Órtico típico A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila 

relevo suave ondulado e ondulado 

Informações adicionais: horizonte vértico a 25 cm; contato lítico a 145 cm; densidade do solo: 1,34 g/cm3; 

velocidade de infiltração: 2,8 cm/h. 

Uso da Terra: cultivo de mamona (sequeiro). 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e4; g4; p6; u2; s1; z2; r1; f1/i2; t4; n1; a1; h1 

PA – C6 

6 p6e4g4t4u2z2i2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e4; g6; p6; u2; s2; z2; r1; f1; q1/i3; t4; n1; a1; h1 

6 g6p6e4t4i3u2s2z2 / BA 

 

P51 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico lítico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo suave ondulado  

Informações adicionais: contanto lítico a 48cm, afloramento de calcário Caatinga; densidade do solo: 1,20 

g/cm3; velocidade de infiltração: 14 cm/h. 

Uso da Terra: malva, cultivo de milho (sequeiro). 
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Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e4; g4; p4; u4; s1; z2; r3; f1/ i1; t2; n1; a1; h2 

P ou S – C6 

5 e4g4p4u4r3z2h2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e4; g6; p4; u4; s1; z2; r3; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h2 

6 g6e4p4u4r3i2z2h2t2 / BA 

 

P52 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico lítico A modera do textura argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: contanto lítico a 49 cm, afloramento de calcário Caatinga; densidade do solo: 1,24 

g/cm3; velocidade de infiltração: 6 cm/h. 

Uso da Terra: cultivo de mamona e milho (sequeiro). 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e4; g4; p4; u4; s1; z1; r3; f1/i2; t2; n1; a1; h2 

P ou S – C6 

5 e4g4p4u4r3i2t2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e4; g6; p4; u4; s1; z1; r3; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h2 

6 g6e4p4u4r3i2t2h2 / BA 

 

P53 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura média/argilosa fases caatinga 

hipoxerófila e muito rochosa relevo plano a ondulado 

Informações adicionais: contanto lítico a 124 cm; afloramento de calcário Caatinga; densidade do solo: 1,38 

g/cm3; velocidade de infiltração: 21 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r6; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

PA – C6 

6 r6e2p2u2z2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r6; f1; q1/i1; t2; n1; a1; h1 

6 r6e2g2p2u2z2t2 / bA 

 

P54 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A fraco text ura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: petroplintita 115 cm; densidade do solo: 1,33 g/cm3; velocidade de infiltração: 26 cm/h.  

Uso da Terra: malva, pastagem.  
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Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p1; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t1; n1; a1; h1 

B – C6 

2 e2g2u2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p1; u2; s2; z1; r1; f1; q1/i1; t1; n1; a1; h1 

2 e2g2u2s2 / ab 

 

P55 ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico A moderado text ura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: mosqueado e plintita 125 cm; densidade do solo: 1,53 g/cm3; sem velocidade de 

infiltração. 

Uso da Terra: caatinga hipoxerófila. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a2; h1 

B – C6 

2 e2g2p2u2t2a2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a2; h1 

2 e2g2p2u2t2a2 / ab 

 

P56 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico argissólic o A moderado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: petroplintita 85 cm; caráter solódico; densidade do solo: 1,63 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 8,4 cm/h. 

Uso da Terra: cultura de banana irrigada; foi abandonada recentemente. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r1; f1/i1; t1; n2; a1; h1; t1  

B – C6 

2 e2g2p2u2z2n2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z2; r1; f1; q1/i2; t1; n2; a1; h1 

2 e2g2p2u2z2i2n2 / am 

 

P57 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico típico A moder ado textura média/média e 

argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: mosqueado 67 cm; plintita 93 cm; densidade do solo: 1,77 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 0,6 cm/h.   

Uso da Terra: cultura de banana irrigada 
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Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u1; s1; z2; r1; f1 q1/i4; t2; n1; a1; h1 

4 i4e3g2p2z2t2 / ma 

 

P58 ARGISSOLO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderad o textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado  

Informações adicionais: petroplintita 82 cm; horizonte E; densidade do solo: 1,28 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 27 cm/h.    

Uso da Terra: lote abandonada, malva.  

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

B – C6 

2 e2g2p2u2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a1; h1 

2 e2g2p2u2t2  / ab 

 

P59 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média fase caatinga hipoxerófila 

relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,56 g/cm3; velocidade de infiltração: 28 cm/h. 

Uso da Terra: malva, pastagem, cultivo de milho (sequeiro). 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t1; n2; a1; h1 

B – C6 

2 e2u2n2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u2; s2; z1; r1; f1; q1/i1; t1; n2; a1; h1 

2 e2u2s2n2  / ab 

 

P60 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A fraco textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano  

Informações adicionais: petroplintita 26 cm; densidade do solo: 1,30 g/cm3; velocidade de infiltração: 4,2 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem.  

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p3; u2; s1; z1; r1; f1/i2; t3; n1; a1; h2 

R – C6 

3 p3t3e2u2i2h2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p3; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i3; t3; n1; a1; h2 

3 p3i3t3u2h2 / mm 
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P61 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média/argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano a ondulado  

Informações adicionais: densidade do solo: 1,32 g/cm3; velocidade de infiltração: 12 cm/h. 

Uso da Terra: pastagem.  

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

R – C6 

3 e3u2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g1; p1; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i2; t2; n1; a1; h1 

3 e3u2i2t2 / mm 

 

P62 CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura argilosa fase caatinga 

hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: petroplintita 89 cm; densidade do solo: 1,1 g/cm3; velocidade de infiltração: 16 cm/h. 

Uso da Terra: malva, cultivo de milho (sequeiro). 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t3; n1; a1; h1 

R – C6 

3 t3e2g2p2u2i2  

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t3; n1; a1; h1 

3 t3e2g2p2u2i2 / am 

 

P63 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico A modera do textura média/média e argilosa fase 

caatinga hipoxerófila relevo plano 

Informações adicionais: densidade do solo: 1,89 g/cm3; velocidade de infiltração: 4,8 cm/h.                                   

Uso da Terra: cultura de banana irrigada.  

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u1; s2; z1; r1; f1/i2; t2; n1; a1; h1 

B – C6 

2 e2s2i2t2  

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u1; s3; z1; r1; f1; q1/i3; t2; n1; a1; h1 

3 s3i3e2t2 / mm 

 

P64 ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa 

fase caatinga hipoxerófila relevo plano e suave ondulado 

Informações adicionais: mosqueado 100 cm; horizonte E; densidade do solo: 1,29 g/cm3; velocidade de 

infiltração: 30 cm/h.      
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Uso da Terra:  desmatamento. 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1/i1; t2; n1; a1; h1 

R – C6 

3 e3u2p2g2t2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g2; p2; u2; s1; z1; r1; f1; q1/i1; t2; n1; a1; h1 

3 e3g2p2u2t2 / mm 

 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico A fraco textur a arenosa fase caatinga hipoxerófila relevo 

suave ondulado e ondulado 

Informações adicionais: sem densidade do solo; sem velocidade de infiltração. 

Uso da Terra: malva, pastagem, cultivo de milho (sequeiro). 

Classificação das Terras no Potencial Edafoclimático: 

Fatores Limitantes: e2; g1; p1; u3; s1; z1; r1; f1/i1; t4; n4; a2; h1; t4 

T – C6 

4 t4n4u3e2a2 

Classificação das Terras para Irrigação:  

Fatores Limitantes: e3; g1; p1; u3; s1; z1; r1; f1; q1/ i1; t4; n4; a2; h1 

4 t4n4e3u3a2 / ma 
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APÊNDICE I - Mapa de Classes de Solos e Localização das Trincheiras (CODEVASF  e 

Atuais) com Testes de Infiltração de Água do Perímetro Irrigado de Mirorós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA DE SEQUEIRO

ÁREA IRRIGADA

ÁREA IRRIGADA

GXve + RYve

CXve4

PVe1

CXbe2

PVe2

PAe1

CXbe3

PAe4

LVAe

PVe (CXbe)2

PAe3

PVAe1

PVe3

PVe6

CXve1

PVAe2

VCo

PVe7

CXbe1

CXbe1

PVe5

CXbe4 PVAe3

PAe1

PVAe + PAe

PVe4

CXve + CXbe

PVe2

CXve5

CXve3
PVAe3

CXve6

PVAe2

PVe1

PAe2

CXve1

PVe (CXbe)1

PVe (PVAe)

RQo

CXbe1

VCo

RQo

VCo

CXve4

CXve7

PVAe + CXve

RQo

CXve2

CXve7

78
70

00

78
70

00

79
00

00

79
00

00

79
30

00

79
30

00

79
60

00

79
60

00

79
90

00

79
90

00

80
20

00

80
20

00

8729000

8729000

8732000

8732000

8735000

8735000

8738000

8738000

8741000

8741000

8744000

8744000

A P Ê N D I C E  IA P Ê N D I C E  I
C L A S S E S  D E  S O L O SC L A S S E S  D E  S O L O S

E  L O C A L I Z A Ç Ã O  D A S  T R I N C H E I R A S  E  L O C A L I Z A Ç Ã O  D A S  T R I N C H E I R A S  
( C O D E V A S F  E  A T U A I S )( C O D E V A S F  E  A T U A I S )

C O M  T E S T E S  D E  I N F I L T R A Ç Ã O  D E  Á G U A  C O M  T E S T E S  D E  I N F I L T R A Ç Ã O  D E  Á G U A  
D O  P E R Í M E T R O  I R R I G A D O  D E  M I R O R Ó SD O  P E R Í M E T R O  I R R I G A D O  D E  M I R O R Ó S

2 0 1 02 0 1 0

±

CLASSES DE SOLOS:

CXbe1: CXbe típico A moderado textura média/argilosa

CXbe2: CXbe típico A moderado textura média/média e argilosa 

CXbe3: CXbe típico A moderado textura média

CXbe4: CXbe solódico A moderado textura média/média e argilosa 

CXve + CXbe: CXve lítico A moderado textura argilosa + CXbe Eutrófico típico 

CXve1: CXve típico A moderado textura argilosa 

CXve2: CXve léptico A moderado textura média/argilosa 

CXve3: CXve lítico A moderado textura média/argilosa 

CXve4: CXve típico A moderado textura média/argilosa + CXve lítico

CXve5: CXve léptico A moderado textura argilosa + CXve típico A fraco textura média

CXve6: CXve léptico A moderado textura média/argilosa  + CXve lítico

CXve7: CXve léptico A moderado textura média + CXve A moderado textura média/média e argilosa + CXve solódico

GXve + RYve: GXve neofluvissólico A indiscriminado textura arenosa/argilosa + RYve típico 

LVAe: LVAe argissólico A moderado textura média/argilosa

PAe1: PAe abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PAe2: PAe abrúptico A fraco textura média 

PAe3: PAe abrúptico plíntico A fraco textura média/argilosa 

PAe4: PAe típico A moderado textura média/argilosa e muito argilosa + PAe típico A moderado textura média/argilosa 

PVAe + CXve: PVAe típico A moderado textura média/média e argilosa + CXve solódico A moderado textura média/argilosa

PVAe + PAe: PVAe típico A moderado textura média/argilosa e média + PAe abrúptico A fraco textura média/muito argilosa e argilosa

PVAe1:PVAe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVAe2: PVAe Eutrófico abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PVAe3: PVAe típico A moderado textura média/argilosa + PVAe abrúptico 

PVe (CXbe)1: PVe típico A moderado textura média (CXbe típico A moderado textura média/média e argilosa)

PVe (CXbe)2: PVe abrúptico plíntico A moderado textura média/argilosa (CXbe típico A moderado textura média/argilosa) 

PVe (PVAe): PVe típico A moderado textura média/argilosa (PVAe abrúptico A moderado textura média/argilosa)

PVe1:PVe típico A moderado textura média/argilosa 

PVe2: PVe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVe3: PVe típico A moderado textura média 

PVe4: PVe abrúptico A moderado textura média/argilosa 

PVe5: PVe abrúptico solódico A moderado textura média/argilosa 

PVe6: PVe típico A moderado textura média/argilosa + PVe típico A moderado textura média/média e argilosa

PVe7: PVe abrúptico A moderado textura média/média e argilosa + PVe abrúptico solódico 

RQo: RQo  típico A fraco textura arenosa

VCo: VCo típico A moderado textura argilosa 

Sem Possibilidade de Classificação

PROJEÇÃO UTM - ZONA 23S
DATUM: SIRGAS 2000
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  SIMBOLOGIA DAS CLASSES DE SOLOS:
  
  CXbe: CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico
  CXve: CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
  GXve: GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
  RYve: NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico
  LVAe: LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico
  PAe  : ARGISSOLO AMARELO Eutrófico
  PVAe: ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Eutrófico
  PVe  : ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico
  RQo:  NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico
  VCo:   VERTISSOLO HÁPLICO Órtico
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APÊNDICE J - Mapa de Usos das Terras e Cobertura Vegetal do Perímetro Irrigado de 

Mirorós - Usos com Irrigação e Outros Usos sem Irrigação 
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