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ARRUDA, L. V. de. Caracterização de ambientes agrícolas e dos principais solos 
do município de Guarabira – PB. Areia - PB: UFPB/CCA, 2008. 88p. il. Tese 
(Doutorado em Agronomia - Solos e Nutrição de Plantas. Orientador: Prof. Fábio 
Henrique Tavares de Oliveira. Centro de Ciências Agrárias). Universidade Federal 
da Paraíba. 
 

RESUMO – O conhecimento da grande diversidade de solos na paisagem realiza-

se através do levantamento de informações relacionadas aos seus atributos 

físicos, químicos, mineralógicos e biológicos, distribuição geográfica e extensão 

territorial. Somente assim será possível compreender as particularidades de cada 

solo, seu ambiente de ocorrência e realizar um melhor manejo e conservação dos 

mesmos, no sentido de obter maior produtividade agrícola. O objetivo desse 

trabalho foi caracterizar os diferentes ambientes agrícolas e os principais solos do 

município de Guarabira – PB, a partir da descrição dos seus atributos 

bioclimáticos, morfológicos, físicos e químicos, visando avaliar suas 

potencialidades e limitações ao uso agrícola. Para auxiliar nos trabalhos de 

campo, foi elaborada uma base cartográfica que originou os mapas temáticos. De 

acordo com as classes de declividade, foram escolhidas 13 áreas de amostragem 

dos perfis de solos, que foram analisados em suas características morfológicas, 

físicas e químicas. A partir das características fisiográficas do município, foi 

possível distinguir três grandes ambientes agrícolas: I - Região do Brejo, II - 

Região de transição Brejo - Caatinga e III - Região de Caatinga. O Ambiente I 

detém um conjunto de solos da ordem dos Argissolos, com disponibilidade regular 

de nutrientes, porém são ácidos, susceptíveis à erosão e de difícil mecanização, 

sendo mais indicados para preservação da fauna e da flora. No Ambiente II 

predominam Argissolos e Neossolos. Os Argissolos assemelham-se àqueles do 

Ambiente I e são os mais indicados para o uso agrícola, dada a condição em que 

se encontram no relevo ondulado a suave-ondulado. O Neossolo Flúvico dispõe 

de alto potencial nutricional, podendo ser utilizado em lavouras nos níveis de 

manejo A e B e regular no nível de manejo c. Já o Neossolo Litólico, embora 

apresente severas restrições físicas e baixa umidade, dispõe de atributos 

químicos que minimizam tais restrições. No Ambiente III predominam Planossolos 

e Luvissolos, com severas restrições físicas ao uso agrícola, entretanto de 

elevada fertilidade natural que proporciona o desenvolvimento da maioria das 

culturas regionais.  

 
Palavras-chave: potencial agrícola, características do solo, ambientes agrícolas. 
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ARRUDA, L. V. de. Characterisation of agricultural environments and of the main 
soils in the municipality of Guarabira – PB. Areia – PB: UFPB/CCA, 2008. 88p.il. 
Thesis (Doctorate in Agronomy – Soils and Plant Nutrition. Tutor: Prof. Fábio 
Henrique Tavares de Oliveira. Centre for Agrarian Sciences). Federal University of 
Paraíba.  
 

ABSTRACT – The knowledge the great diversity of soils in the landscape is 

through the survey of data related to the nature of the soils, their physical, 

chemical, mineralogical, and biological properties, their geographical distribution 

and territorial extension. Only in this way will it be possible to comprehend  the 

particularities of each soil, its environment of occurrence and to carry out a better 

handling and conservation of them, in the sense of obtaining greater agricultural 

productivity. The aim of this work were to characterise the different agricultural 

environments and the main soils in the municipality of Guarabira – PB, to know the 

physical and chemical characteristics of these soils, to discuss their main 

agricultural potentialities and limitations of use. In order to help with the work in the 

countryside, a cartographic base was elaborated to gave rise to the tematics 

maps. According to the classes of slope, 13 areas were chosen for the opening of 

the soil profiles, which were analysed for their morphological, physical and 

chemical characteristics. According to the physical characteristics of the 

municipality, it was possible to distinguish three large agricultural environments: I – 

Brejo Region, II – Brejo - Caatinga transition Region, and III – Caatinga Region. 

Environment I comprises a set of soils order Ultisol with regular availability of 

nutrients, however they are acid, rather susceptible to erosion and they have 

difficult mechanisation, being more indicated for the preservation of fauna and 

flora. In Environment II, it Ultisols and Entisols predominate. The Ultisols are 

similar to those in Environment I, and they are the most indicated for agricultural 

use, given the condition in which they are found in waved relief and soft-waved 

relief. The Entisol Ustifluvent has a rather high nutritional potential, able to be used 

in farming allotments of handling levels A, B and regular in handling level C. On 

the other hand, the Litolic Soil, even though it presents severe physical restrictions 

and low humidity, offers chemical attributes that minimise such restrictions. In 

Environment III, Alfisols Natrustalfs and Haplustalfs predominate, with severe 

restrictions for agricultural use, although with a natural high fertility that contributes 

to the development of most of the regional farming. 

 
Key-words: agricultural potential, soil characteristic , agricultural environment. 



1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento tecnológico tem proporcionado inúmeras vantagens 

que se traduzem na melhoria da qualidade de vida da sociedade. Não obstante, a 

busca incessante do usufruto dessas vantagens vem extrapolando a capacidade 

dos recursos naturais, particularmente os solos, tornando estéreis ambientes 

anteriormente produtivos.   

O solo é um recurso natural que constitui a base para a produção de 

alimentos e de matérias-primas para o crescimento e desenvolvimento dos 

vegetais, além de fornecer variadas fontes alternativas de energia (Lepsch, 2002). 

No entanto, seu uso intensificou-se além da sua capacidade, devido à 

necessidade de alimentação da população mundial, que cresce em ritmo 

acelerado. Tal pressão tem provocado diversos níveis de degradação, o que 

contribui para a preocupação com a sua recuperação e conservação.  

A formação do solo resulta da ação combinada do clima e dos 

organismos (animais e vegetais) sobre a rocha, durante um certo período de 

tempo, influenciado ainda pelas condições do relevo (Oliveira, 2005). A ação 

conjunta desses fatores resulta numa grande diversidade de solos na paisagem e, 

para conhecê-los, é necessário a caracterização e classificação dos mesmos.  

Os estudos de planejamento e de ordenação de uso dos solos devem ser 

precedidos do levantamento das condições ambientais da área a ser trabalhada – 

o chamado inventário do meio físico, que vai gerar o diagnóstico - um 

componente essencial para se conhecer o funcionamento dos mais diversos 

ambientes que constituem o espaço geográfico. Para tanto, é preciso estudar 

cada um dos componentes desse espaço e sua dinâmica, que se traduzem nos 

aspectos geológicos, geomorfológicos, hidro-climatológicos, pedológicos, 

biodiversidade e ações antrópicas (Ross, 1995). 

Assim, conhecer os solos e sua distribuição no relevo de um lugar 

constitui uma das bases nos programas de desenvolvimento territorial e 

planejamento ambiental, pois é a partir desses estudos que se torna possível a 

implementação de ações voltadas para projetos de aumento da produtividade 

agrícola, irrigação, desenvolvimento de técnicas de manejo e conservação do solo 

e outras. Particularmente, manter a produção agrícola em níveis tais que 

sustentem uma população em crescimento sem, contudo, degradar o meio 

ambiente, é um dos grandes desafios da ciência atual (Fernandes et al., 2002).  
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Para diferir e classificar os solos de uma determinada área, são utilizados 

os levantamentos pedológicos, que consistem no fornecimento de informações 

relacionadas à natureza dos solos, suas propriedades físicas, químicas, 

mineralógicas, biológicas, distribuição geográfica e extensão territorial. Dessa 

forma será possível diagnosticar práticas de manejo adequadas para cada tipo de 

solo.  

Os estudos de caracterização de solos são realizados a partir de uma 

base cartográfica atualizada, resultante de análises laboratoriais, imagens de 

satélite e técnicas de sensoriamento remoto, que integram informações em 

bancos de dados georreferenciados – os sistemas de informações geográficas – 

SIGs, (Bertolami et al., 1995; Assad & Sano, 1993). Dessa forma, são geradas 

informações temáticas muito úteis sobre as características físicas do terreno, 

necessárias aos planos de manejo dos recursos naturais, particularmente do solo, 

permitindo ainda uma análise mais integrada do meio ambiente (Florenzano, 

2002;  Moreira, 2003). 

Na Paraíba, os estudos de levantamento e classificação de solos foram 

iniciados na década de 1970 (Brasil, 1972; Brasil, 1978; Paraíba, 1978), porém, 

nas décadas seguintes, tais estudos se restringiram à pesquisas acadêmicas em 

áreas municipais, com o levantamento e classificação de alguns poucos perfis de 

solos, principalmente em áreas de interesse agrícola, como é o caso das Várzeas 

de Sousa (Chaves et al., 1998; Corrêa, 2000; Corrêa et al., 2003). 

O conhecimento dos solos assume maior significado quando a área a ser 

estudada é dotada de um conjunto ambiental de clima tropical quente-úmido, com 

rochas cristalinas, de relevo com declives acentuados, dissecados por dezenas 

de riachos e que se traduzem em instabilidades naturais que se intensificam 

devido à ocupação inadequada. Esse é o caso de Guarabira, um município 

localizado numa região de transição entre a Zona da Mata e o Agreste Paraibano, 

conhecida como depressão sublitorânea, cujas particularidades diferenciam 

ambientes que devem ser conhecidos cientificamente para que se destinem 

melhores formas de uso e ocupação do solo.  

Objetiva-se, desse modo, caracterizar os diferentes ambientes agrícolas 

e os principais solos do município de Guarabira – PB, conhecer as características 

físicas e químicas desses solos, discutir as suas principais potencialidades 

agrícolas e limitações de uso. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1. Fatores de formação dos solos  

 

Estudos realizados em várias regiões do globo comprovaram que a 

existência de diferentes tipos de solos é controlada por cinco principais fatores: 

material de origem, clima, organismos vivos, topografia e tempo. É a ação desses 

fatores que controla a alteração intempérica e que vai provocar profundas 

mudanças no saprolito, caracterizadas por perdas, adições, translocações e 

transformações de materiais (Toledo et al., 2001). 

Os fatores clima e topografia, ao interagir com os organismos, durante 

um certo período de tempo, determinam o ambiente do solo (Chaves & Guerra, 

2006). O clima e os organismos vivos são os “fatores ativos” porque, durante 

determinado tempo e em certas condições de relevo, agem diretamente sobre o 

material de origem, que é fator de resistência ou “passivo”. Em certos casos, um 

desses fatores tem maior influência sobre a formação do solo do que os outros. 

Contudo, e em geral, qualquer solo é resultante da ação combinada de todos 

esses cinco fatores (Oliveira, 2005). 

A maior ou menor velocidade com que o solo se forma depende, 

portanto, do tipo de material de origem e de seu intemperismo, uma vez que, sob 

condições idênticas de clima, organismos e topografia, certos solos se formam 

mais rapidamente que outros (Lepsch, 2002). 

O material de origem é um fator tão importante na gênese dos solos que 

muitas de suas classificações foram nele baseadas, como é o caso dos solos do 

Arenito Bauru, Arenito Botucatu e outros. E importante ainda reconhecer que os 

solos atuais devem suas propriedades à composição da parte superior presente 

quando o conjunto de fatores do meio ambiente iniciou suas ações e continuou 

agindo ao longo do tempo (Buol et al., 1997). 

Dessa forma, o material de origem, dependendo das condições 

pedogenéticas a que estiver submetido pelo conjunto dos outros fatores de 

formação (relevo, organismos, clima e tempo), vai interferir diretamente sobre 

muitos atributos dos solos, tais como textura, cor, composição química e 

mineralógica (Oliveira et al., 1992). 

Um material derivado de uma mesma rocha poderá formar solos 

completamente diferentes. Por outro lado, materiais diferentes podem formar 
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solos similares quando sujeitos, por um longo período de tempo, ao mesmo 

ambiente climático. O clima regula o tipo e a intensidade de intemperismo das 

rochas, o crescimento dos organismos e, conseqüentemente, a distinção entre os 

horizontes pedogenéticos (Lepsch, 2002). 

Entre os elementos do clima, a temperatura e a precipitação pluvial são 

aqueles que mais interferem na formação dos solos. A precipitação pluvial fornece 

a água, que por sua vez, está presente na maior parte dos fenômenos físicos, 

químicos e bioquímicos que se processam no solo. A temperatura, por outro lado, 

influencia, marcadamente, na velocidade e intensidade com que estes fenômenos 

atuam, principalmente nas reações químicas (Vieira, 1988). 

A topografia do terreno é outro fator de influência marcante na formação 

do solo e no desenvolvimento do perfil e pode modificá-lo de três maneiras: 

facilitando a absorção e retenção de água de precipitação pelo solo (relação de 

umidade – essencial para as ações químicas e biológicas do processo de 

intemperização); influenciando no grau de remoção de partículas do solo pela 

erosão; e facilitando a movimentação de materiais em suspensão ou em solução, 

para outras áreas (Vieira, 1988). 

Como se vê, a situação topográfica se reflete diretamente sobre o clima e 

sobre a dinâmica da água, regulando seus movimentos ao longo da vertente e 

agindo sobre seu regime hídrico. Conseqüentemente atua também sobre a 

percolação, implicando em mais lixiviação de solutos, transporte de partículas 

coloidais em suspensão no meio líquido e ainda nos processos onde a presença 

da água é imprescindível (hidrólise, hidratação e dissolução) (Oliveira, 2005).  

Para o autor supra citado, a influência do relevo é perceptível no solo 

pela variação da cor, que podem ocorrer a distâncias relativamente pequenas, 

quando comparadas com as diferenças advindas unicamente da ação de climas 

diversos. Em sua maioria, resultam de desigualdades de distribuição no terreno 

da água da chuva, da luz, do calor do sol e da erosão.  

A profundidade de um solo, por exemplo, tende a ser maior em áreas 

planas do que em áreas de maior declividade. Os terrenos pouco ondulados 

geralmente possuem melhores solos, porque neles a drenagem ocorre de modo 

suficiente e a erosão é menor. A variação de topografia origina uma seqüência de 

perfis geneticamente ligados entre si, mas diferenciados por características 

morfológicas (eluviais, coluviais e aluviais) (Lepsch, 2002). 
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Os organismos (microorganismos, vegetais superiores, animais, etc.) que 

vivem no solo e sobre ele, são também de grande importância para a 

diferenciação dos perfis de solos, pois determinam o tipo, a quantidade e a 

deposição dos materiais orgânicos que se acumulam no solo. Influenciam ainda 

na reciclagem dos nutrientes, trazendo-os da parte mais profunda do perfil do solo 

para a superfície, da mesma forma que participam de importantes reações do solo 

(Bigarella et al., 1996; Chaves & Guerra, 2006). 

Os microorganismos (algas, bactérias e fungos) desempenham o início 

da decomposição dos restos vegetais e animais e contribuem para a formação do 

húmus, que se acumula principalmente nos horizontes mais superficiais. Os 

produtos dessa decomposição também promovem a união das partículas 

primárias do solo, ajudando a formar agregados que compõem a estrutura do solo 

(Lepsch, 2002). 

A macroflora, representada pela cobertura vegetal, tem duas ações 

básicas na formação dos solos: uma passiva, que atenua a agressividade 

climática e protege a superfície do solo contra a erosão, favorecendo a formação 

de solos mais profundos; a outra ação é mais ativa e age através de processos 

fisiológicos (absorção de água e dos compostos nela dissolvidos, transpiração, 

exsudação, etc) e pela adição de galhos, folhas, ramos, sementes, raízes e 

tubérculos que formarão a matéria orgânica do solo (Oliveira, 2005). 

A microflora e microfauna têm maior importância nos estágios iniciais do 

intemperismo químico e físico das rochas, pois penetram através das fissuras das 

rochas deixando-as mais vulneráveis à desagregação. Ambas, juntamente com a 

macroflora, interferem na composição do ar dos solos à medida que interferem 

nas reações de oxidação, redução, carbonatação, condicionando a solubilização 

de minerais das rochas, de compostos químicos inorgânicos delas derivados, 

tornando-os mobilizáveis ou não nas águas que transitam nos solos (Oliveira et 

al., 1992). 

O ser humano também tem sua influência na formação dos solos quando 

retira ou adiciona material, o que vai refletir na constituição e no arranjo das 

camadas do solo e em novos direcionamentos da pedogênese. Assim, o manejo 

inadequado dos solos, seja de retirada de material à adição de insumos agrícolas, 

pode modificar as condições ambientais a ponto de causar desequilíbrios 

irreversíveis (Vieira, 1988). 
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Para compreender como o fator tempo influencia na formação do solo, é 

interessante observar a superfície de um afloramento rochoso, no qual musgos e 

liquens começam a se desenvolver sobre uma delgada camada de rocha 

decomposta. Este é um exemplo do estágio inicial da formação do solo. Com o 

passar do tempo, e não havendo erosão acelerada, as características desse solo 

começam a se tornar cada vez mais distintas: os horizontes vão se espessando e 

diferenciando-se, e o sólum (horizonte A + horizonte B) pode atingir alguns 

metros. Portanto, a mais óbvia característica influenciada pelo tempo é 

diferenciação dos horizontes do solo, pois solos jovens são normalmente menos 

espessos que os velhos (Lepsch, 2002). 

Para saber quanto tempo é necessário para que um solo seja formado 

deve-se distinguir a sua idade (cronologia) e sua maturidade (evolução). A idade 

absoluta de um solo é a medida dos anos transcorridos desde o seu início até 

determinado momento, enquanto a maturidade é expressa pela evolução por ele 

sofrida, manifestada por seus atributos, em dado momento de sua existência 

(Oliveira et al., 2003). Um solo maduro, por exemplo, é aquele cujas feições do 

perfil são bem desenvolvidas, ou seja, quanto maior o número de horizontes e 

maior a sua espessura e diferenciação com relação aos outros horizontes, mais 

maduro é o solo (Vieira, 1988).  

Para se ter uma idéia do tempo de existência ou maturidade de um solo, 

é necessário avaliar o seu grau de intemperismo. Isto pode ser feito mediante a 

proporção de minerais primários (quartzo, feldspatos, piroxênio, micas, anfibólios 

e olivinas), em relação aos minerais secundários (Meurer, 2004), dividindo-se, por 

exemplo, a percentagem de silte pela percentagem de argila. Assim, quanto maior 

for esse resultado, menos intemperizado será o solo (Van Wanbeke, 1959), apud 

Oliveira (2005).  

Uma outra forma de avaliação desse critério é através do índice Ki ou 

relação SiO2/Al2O3. Ki alto indica solos pouco intemperizados, com predomínio de 

argilas jovens ou pouco intemperizadas (vermiculita, montmorilonita, etc) e Ki 

baixo indica solos altamente intemperizados, com predomínio de argilas velhas 

(caulinita, gibsita) (Vieira, 1988). 
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2.2. Características gerais do meio físico e levantamento de solos do 

Estado da Paraíba 

 

O Estado da Paraíba tem 56.341 km² de área, está situado entre os 

meridianos de 34°45’54” e 38°45’45” a oeste de Greenwich, e os paralelos de 

6°02’12” e 8°19’18” de latitude sul, no nordeste oriental do Brasil. Subdivide-se em 

quatro mesorregiões (Mata Paraibana, Agreste Paraibano, Borborema e Sertão 

Paraibano), possui 223 municípios e tem uma população de 3.443.825 habitantes 

(IBGE, 2000). A maior parte de seu território (97,78 %) está inserida no que se 

convencionou chamar de “Polígono das Secas” representando 5,88 % da área 

total. 

Geologicamente o Estado é formado, em sua maior parte, por rochas pré-

cambrianas que cobrem cerca de 80 % de sua área total e os 20 % restantes são 

representados por rochas cretácicas e coberturas continentais sedimentares 

cenozóicas (CPRM, 2002). É subdividido em cinco unidades geomorfológicas a 

saber: baixada litorânea, baixos platôs costeiros, depressão sublitorânea, planalto 

da Borborema e depressão sertaneja, onde são identificados três tipos de clima 

que interferem diretamente nos solos, cobertura vegetal e recursos hídricos. 

Segundo a classificação de Koppen, os climas são: As’ (clima quente e úmido, 

com chuvas de outono-inverno) Bsh (clima semi-árido quente) e Aw’ (clima quente 

semi-úmido) (Brasil, 1972; SUDEMA, 2004). 

O clima As’ ocorre no Litoral e Mata Paraibana, indo até partes do 

Agreste, como Areia e Campina Grande. As chuvas são de outono-inverno, com 

período de estiagem de 5 – 6 meses, atingem a média anual de 1500 mm, 

decrescendo em direção ao interior até 700 mm anuais, indo aumentar 

novamente na região do Brejo. Os solos variam de arenosos a argilosos, 

apresentando formações vegetacionais subcaducifólias.  

O clima Bsh, ocupa a parte central do Estado, na Superfície do Planalto 

da Borborema e corresponde às áreas de índices mais baixos de precipitação 

(400 mm anuais). As temperaturas altas (acima de 26º C) e a irregularidade das 

chuvas, que podem chegar a 11 meses secos, impedem o bom desenvolvimento 

dos solos, que são rasos e pedregosos, cobertos pela vegetação de caatinga.  

O clima Aw’ domina todo o pediplano sertanejo, mas embora tenha média 

de precipitações de 800 mm, também sofre as irregularidades das chuvas, o que 

acarreta aspectos de semi-aridez, podendo ainda ocorrer anos de quase total 
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ausência de chuvas. Tal condição permite a esses ambientes apresentarem as 

mesmas características de solos e vegetação das áreas sob clima Bsh. 

No que diz respeito ao estudo dos solos do Estado da Paraíba, em 1972 

foi realizado o Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos, com a 

descrição de 64 perfis de solo e sua interpretação para uso agrícola (Brasil, 

1972). Baseado neste documento, o Ministério da Agricultura, através da 

Secretaria Nacional de Planejamento Agrícola, elaborou a avaliação da aptidão 

agrícola das terras do Estado da Paraíba (Brasil, 1978). 

Ainda no ano de 1978, um outro convênio entre órgãos estaduais e 

federais realizou o Zoneamento Agropecuário e Pedoclimático do Estado da 

Paraíba, a partir do estudo de 132 perfis de solo (Paraíba, 1978). Tal zoneamento 

delineou o potencial do meio físico estadual para 16 atividades agrícolas, 1 

atividade florestal e 1 atividade agropecuária (pastagem), levantando o uso das 

terras, mas sem indicar ou mapear a aptidão agrícola dos solos.  

Nas últimas décadas as pesquisas relativas aos levantamentos de solos 

na Paraíba são restritas às áreas de interesse agrícola, como é o caso das 

Várzeas de Sousa (Chaves et al., 1998; Corrêa, 2000; Corrêa et al., 2003) ou a 

pesquisas acadêmicas em diversas áreas do Estado, com o levantamento e 

classificação de alguns poucos perfis de solos. 

Com a publicação da 1ª edição do Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos – SiBCS (Embrapa, 1999), muitos dos nomes das classes de solos 

empregados até então, foram modificadas, tornando-se necessária uma 

atualização através de um processo de reclassificação. Este trabalho foi realizado 

somente em 2006, para os 64 perfis descritos no Boletim de Levantamento de 

Solos do Estado da Paraíba (Brasil, 1972), por Campos & Queiroz, (2006). 

Baseado nas análises dos perfis descritos, pode-se afirmar que as 

principais Ordens de solo da Paraíba são os Neossolos Litólicos, Luvissolos e os 

Argissolos, distribuídos, respectivamente, em 40,2 %, 23,2 % e 13,3 % e que 

totalizam 76,7 % da área do Estado. Uma porção intermediária (17,5 %) é 

representada pelos Planossolos, Afloramentos de Rocha, Neossolos Regolíticos e 

Vertissolos, já a porção menor (5,9 %) é representada pelos Espodossolos, 

Neossolos Quartzarênicos, Latossolos e outros (Brasil, 1972; Oliveira, 2007). 
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2.3. Conceito e definição das principais ordens de solos que ocorrem no 

município de Guarabira 

 

O uso do solo do município de Guarabira se deu primeiramente com as 

atividades agrícolas, seguindo-se da pecuária. Com o crescimento dessas duas 

atividades, as áreas de vegetação nativa foram sendo desmatadas e ocupadas, 

paulatinamente, dando início à degradação dos solos (Prefeitura Municipal de 

Guarabira, 1985). O setor agropecuário ainda é a principal atividade econômica e 

ocupa 74,77 % da área em uso no município (20.646 ha), apoiado no sistema 

gado-algodão e no consórcio mandioca-milho-feijão (IBGE, 1995). 

A expansão destas atividades ocorre, atualmente, em direção aos 

terrenos de maior declividade, que ainda funcionam como “cinturão verde” da 

zona urbana e que têm uma importante contribuição na manutenção do equilíbrio 

ambiental. A pressão, na forma de desmatamentos, sobre colinas, morros e 

serras pode contribuir para a intensificação de processos degradacionais, 

mediante a perda de solo agrícola, especialmente devido à erosão hídrica. 

Os solos encontrados em Guarabira são de diversas ordens, com 

ocorrência de solos pouco desenvolvidos, como os Neossolos Litólicos e 

afloramentos de rochas, até solos muito evoluídos, como os Argissolos. São 

também expressivas as áreas ocupadas pelos Planossolos e Luvissolos. Em 

menores proporções estão os Neossolos Flúvicos. 

 

2.3.1. Argissolos 

 

Os Argissolos são constituídos por material mineral, desenvolvidos a 

partir de diferentes materiais de origem, apresentam horizonte B textural (Bt), 

argila de atividade baixa (Tb), ou alta (Ta) conjugada com saturação por bases (V) 

baixa ou caráter alítico. O horizonte 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).  

Esses solos ocorrem em diferentes posições na paisagem, possuem 

profundidade variável, podem ser forte a imperfeitamente drenados, com cores 

avermelhadas ou amareladas e, mais raramente, brunadas ou acinzentadas. A 
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textura varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no 

Bt, sempre havendo aumento de argila daquele para este.  

Os Argissolos formam a 2ª ordem de maior ocorrência no território 

brasileiro, abrangendo solos eutróficos, distróficos, álicos até alumínicos, rasos a 

muito profundos, abruptos ou não, com cascalhos, cascalhentos ou não, com 

fragipã e até com caráter solódico, o que dificulta uma apreciação generalizada 

para os solos dessa ordem como um todo (Oliveira, 2005). A grande diversidade 

dessa ordem de solos é notável pela divisão em sua taxonomia, pois os 

Argissolos se dividem em 6 subordens, 21 grandes grupos e 122 subgrupos 

(Embrapa, 2006).   

Apesar de serem cobertos por diversos tipos de vegetação (caatinga 

hipoxerófila, hiperxerófila, transição floresta/caatinga, floresta subcaducifólia, 

floresta equatorial, mata atlântica e outras), os Argissolos são considerados de 

baixa fertilidade natural e de forte acidez, necessitando do uso de fertilizantes, 

com a correção prévia da acidez.  

Na Paraíba os Argissolos correspondem à terceira ordem de maior 

ocorrência, (13,3 % da área total), perdendo apenas para os Neossolos Litólicos 

(40,2 %) e Luvissolos (23,2 %) (Oliveira, 2007), abrangem partes da Depressão 

Sertaneja, Planalto da Borborema e Baixo Planalto Costeiro (Brasil, 1972). Por 

serem solos dotados de horizonte B bem definido e estarem em áreas onduladas 

a suave-onduladas, são bastante cultivados com agricultura de subsistência, 

pastagens, cana-de-açúcar e abacaxi. Especificamente em Guarabira esses solos 

se apresentam profundos, com espessuras superiores a 200 cm bem 

diferenciados, moderadamente drenados e de reação ácida (Paraíba, 1978).  

 

2.3.2. Neossolos 

 

Os Neossolos são constituídos por material mineral ou por material 

orgânico pouco espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação 

ao material originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos 

pedogenéticos. Isso ocorre em razão de características inerentes ao próprio 

material de origem, como maior resistência ao intemperismo ou composição 

químico-mineralógica, ou por influência dos demais fatores de formação, que 

podem impedir ou limitar a evolução desses solos (Embrapa, 2006).  
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Como sugere o próprio nome, trata-se de solos jovens, com horizonte A 

pouco desenvolvido, sobre material de origem inalterado. A grande diversidade 

dessa ordem de solos é notável pela divisão em sua taxonomia: Os Neossolos se 

dividem em 4 subordens, 22 grandes grupos e 68 subgrupos (Embrapa, 2006).                                                                                                                                         

Os Neossolos enquadrados na subordem “Litólico” são formados a partir 

da dissolução do material de origem com sua conseqüente remoção por 

processos erosivos, tendo em vista a sua localização em relevo fortemente 

ondulado, gerando solos rasos e, não raro, com afloramentos rochosos. Por isso 

mesmo apresentam severa restrição ao aprofundamento do sistema radicular das 

plantas, posto que o contato lítico ocorre a pouca profundidade (Oliveira, 2005).  

Na Paraíba os Neossolos Litólicos ocorrem em grandes áreas, 

principalmente nas Zonas do Seridó, Borborema Central e oriental, Sertão do 

Piranhas e Sertão do Oeste (Brasil, 1972). Em Guarabira esses solos são 

derivados da desagregação de rochas cristalinas, referidas ao Pré-Cambriano, 

tais como rochas graníticas ou quartzos, filitos e biotitas-xistos, altamente 

resistentes ao intemperismo, e por isso mesmo proporciona uma demora na 

formação desses solos. 

Os Neossolos enquadrados na subordem “Flúvico” são derivados de 

sedimentos aluviais depositados durante enchentes regulares mostrando 

estratificação ou perfil irregular de matéria orgânica. Possuem caráter flúvico, 

horizonte glei, ou horizontes de coloração pálida, variegada, com mosqueados 

abundantes ou comuns de redução (Embrapa 2006). 

Os Neossolos Flúvicos se dispõem em relevo aplainado ou deprimido, o 

que os isenta de problemas maiores relacionados à erosão, porém podem ser 

limitados ao uso quando submetidos à ocorrência freqüente e prolongada de 

inundações; apresentam grande diversidade, podendo ser, do ponto de visa 

químico, muito ricos, como os Neossolos Flúvicos Ta Eutróficos, até muito pobres, 

como os Neossolos Flúvicos Tb Distróficos (Oliveira, 2005). Em Guarabira esses 

solos ocorrem ao longo do rio Cachoeira e seu uso é, predominantemente, para 

agricultura de subsistência, pastagem natural, pecuária leiteira e de corte e 

extrativismo mineral (olarias). 
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2.3.3. Planossolos 

 

Os Planossolos são solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, 

com horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais arenosa, que 

contrasta abruptamente com o horizonte B. Tal horizonte se apresenta mais 

adensado, com acentuada concentração de argila, permeabilidade lenta ou muito 

lenta, constituindo, por vezes, um horizonte pã, responsável pela formação de um 

lençol de água sobreposto (suspenso), (somente durante o período chuvoso) e 

que provoca a má drenagem, durante esse período. Compreendem 2 subordens, 

9 grandes grupos e 41 subgrupos (Embrapa, 2006). 

Os solos em apreço são geralmente desenvolvidos em relevo plano, 

sobre material rochoso, compactado ou argiloso e sob condições climáticas que, 

conjuntamente, resultam numa superfície sujeita à alternância de umedecimento e 

secagem (Oliveira et al., 1992). Essas características, somadas às anteriormente 

citadas, atribuem a esses solos sérias limitações físicas que impedem até mesmo 

a prática da irrigação, visto serem rasos e possuírem considerável teor de Na+ na 

parte subsuperficial dos perfis, cuja tendência é aumentar, caso a irrigação não 

seja bem conduzida (Jacomine, 1996). 

Quando o relevo onde esses solos se inserem é do tipo ondulado, 

promove-se o desencadeamento de processos erosivos do tipo laminar, e o solo 

se esvai facilmente pelos sulcos. Tal susceptibilidade impõe a esses solos 

procedimentos de  práticas agropecuárias que sejam compatíveis com a sua 

preservação. Entretanto apresentam elevada fertilidade natural para uso agrícola, 

particularmente aqueles de caráter eutrófico (Oliveira, 2005).  

Os Planossolos têm grande representabilidade dentro do domínio 

pedobioclimático do Semi-árido Nordestino, desde o norte da Bahia até o Ceará, 

onde são predominantemente nátricos (Embrapa, 1999). Em termos mais 

específicos, os Planossolos estão entre os principais tipos de solos encontrados 

na Mesorregião do Sertão Paraibano, mas também ocorrem no Agreste 

Paraibano (Brasil, 1972). Particularmente ocorrem na microrregião de Guarabira, 

onde se encontram cobertos por vegetação natural (gramíneas espontâneas), que 

é aproveitada para pecuária extensiva e agricultura de subsistência, entretanto 

não apresentam o máximo potencial genético de produtividade, principalmente 

devido às suas limitações naturais, bem como às formas primitivas de uso.  
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2.3.4. Luvissolos 

 

Os Luvissolos compreendem solos minerais não hidromórficos, com 

horizonte B textural (Bt), argila de atividade alta (Ta) e alta saturação por bases, 

imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, exceto A chernozêmico, ou 

sob horizonte E, podendo ainda ter horizonte plíntico, vértico e plânico, desde que 

não estejam acima do Bt ou não coincidam com a parte superficial deste 

horizonte.  Poderão ainda apresentar horizonte glei, que deverão estar abaixo do 

horizonte Bt e se iniciarem após 50 cm de profundidade, não coincidindo com sua 

parte superficial. Compreendem 2 subordens, 5 grandes grupos e 25 subgrupos 

(Embrapa, 2006). 

Os Luvissolos são pouco profundos (60 - 120 cm), com seqüência de 

horizontes A-Bt-C, apresentam pedregosidade na superfície e caráter solódico ou 

sódico em subsuperfície, são moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos, 

com teores de alumínio trocável baixos ou nulos, e com valores elevados para a 

relação molecular Ki no horizonte Bt, normalmente entre 2,4 e 4,0, denotando 

presença, em quantidade variável, mas expressiva, de argilominerais do tipo 2:1 

(Oliveira, 2005). 

No Brasil os Luvissolos ocorrem numa grande diversidade de condições 

climáticas, o que lhes confere diferentes aptidões agrícolas. Estes são comuns no 

semi-árido nordestino e geralmente são cobertos pela vegetação de caatinga 

(Brasil, 1972). Por apresentarem elevado potencial nutricional, são, 

frequentemente, cultivados, contudo, o relevo ondulado ou ligeiramente ondulado 

em que se encontram, proporciona susceptibilidade à erosão, limitação esta que 

se torna mais séria pelo fato das chuvas da região semi-árida serem 

concentradas em apenas alguns meses do ano, condição que eleva o potencial 

erosivo (Oliveira et al., 1992).   

No Estado da Paraíba os Luvissolos formam a segunda ordem mais 

representativa com 23,2 % de ocorrência e estão presentes na Depressão 

Sublitorânea, Superfície Aplainada da Borborema e Depressão Sertaneja (Brasil, 

1972; Oliveira, 2007). Entre os Luvissolos, os enquadrados na subordem e grande 

grupo “Órtico” são predominantes em Guarabira. 
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2.4. Avaliação da aptidão agrícola das terras 

 

O uso do solo, de uma forma racional e adequada, representa fator 

imprescindível para obtenção de resultados satisfatórios nos empreendimentos 

agrícolas ou em quaisquer outros setores que utilizam o solo como elemento 

integrante de suas atividades. Para se chegar a tais resultados é necessário 

conhecer as características intrínsecas e extrínsecas do solo, através da 

interpretação de suas características, para subsidiar a avaliação de seu 

comportamento ou aptidão, quando submetidos a diferentes tipos de exploração, 

ou seja, a chamada potencialidade agrícola (IBGE, 1997). 

Assim, podem ser realizadas interpretações do potencial de uso do solo 

para diversos fins. Para a agricultura, as terras podem ser classificadas de acordo 

com sua aptidão para várias culturas, sob diferentes condições de manejo e 

viabilidade de melhoramento, considerando-se as necessidades de fertilizantes e 

corretivos, o que possibilita a avaliação da demanda potencial desses insumos 

em função da área cultivada (Ramalho Filho & Beek, 1994). 

A avaliação da aptidão agrícola é realizada a partir de interpretações 

baseadas em classificações técnicas, com finalidades bem definidas que retratam 

o nível tecnológico do momento em que é elaborada. Por isso, tanto a 

metodologia como as classificações em que as interpretações são baseadas 

podem ser substituídas e atualizadas à medida que os conhecimentos científicos 

e tecnológicos evoluem (Gleriani, 2000). Sua importância reside no fato de se 

constituir uma base racional de informações que podem ser utilizadas no 

momento de planejamentos e tomadas de decisões na atividade agrícola, 

baseada nas relações entre a qualidade da terra e o seu uso. 

Entre os diversos métodos de avaliação do uso potencial das terras 

difundidos no Brasil, o Sistema de Classificação da Capacidade de uso das 

Terras, proposto por Klingebiel e Montgomery (1961), também conhecido como 

“Sistema Americano”, e o Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras, 

desenvolvido por Ramalho Filho & Beek (1994), são os mais difundidos, embora 

tenham suas limitações quanto a sua aplicação. 

 Schneider et al. (2007), criticam essas metodologias afirmando que as 

mesmas não indicam práticas de manejo para os diferentes tipos de utilização, 

requerendo adaptações para seu uso no planejamento conservacionista de 

propriedades rurais ou de microbacias. Os autores acham que tais metodologias 
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são mais adequadas para planejamentos regionais ou de áreas maiores. Por isso 

sugerem um sistema alternativo de classificação da aptidão de uso das terras, 

que seja adaptado às condições particulares de cada área que está sendo 

avaliada, a exemplo daquele elaborado por Hesseln (1997).  

O método de Ramalho Filho & Beek (1994) representa a versão mais 

atualizada da metodologia proposta por Bennema et al. (1964), além de ser a 

mais amplamente divulgada. Nesta metodologia são considerados três sistemas 

de manejo (primitivo, pouco desenvolvido e desenvolvido), sendo as classes de 

aptidão agrícola identificadas a partir dos graus de limitação (nulo, ligeiro, 

moderado, forte e muito forte), relativos a cinco critérios: deficiência de fertilidade, 

deficiência de água, excesso de água ou deficiência de oxigênio, susceptibilidade 

à erosão e impedimento à mecanização.  

Para se chegar às classes de aptidão agrícola toma-se hipoteticamente, 

como referência, um solo ideal, ou seja, aquele que preenche os requisitos ou 

condições ambientais ideais para a maioria das culturas, tais como profundidade, 

fertilidade, boa capacidade de armazenamento de água, boa drenagem interna, 

baixa erodibilidade, relevo favorável à mecanização e condições térmicas e 

hídricas adequadas para o crescimento e desenvolvimento das culturas.   

Partindo-se desse conceito de solo ideal, quaisquer outras variações 

apresentadas que não preencherem as exigências atribuídas, serão consideradas 

como desvios, constituindo limitações ao uso agrícola. Tais desvios são 

caracterizados em diferentes classes de aptidão agrícola, denominadas boa, 

regular, restrita e inapta, para cada tipo de utilização indicado. 

A classe de aptidão boa compreende solos com características favoráveis 

ao desenvolvimento das plantas, com um mínimo de restrições; a classe regular 

compreende solos com bom potencial para implantação de cultivos, mas com 

limitações moderadas, sendo necessárias práticas de mecanização e irrigação; a 

classe restrita apresenta limitações que reduzem a produtividade ou os 

benefícios, sendo necessário o uso regular de insumos; a classe inapta se refere 

a solos com fortes limitações de uso, seja qual for a produção agrícola. 

No Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras, Ramalho Filho 

& Beek (1994), definem os seguintes critérios a serem considerados: 

 

- Deficiência de fertilidade: depende principalmente dos teores de macro e 

micronutrientes disponíveis, da presença ou ausência de certos elementos 
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tóxicos, como o Al e Mn, que diminuem a disponibilidade de alguns 

minerais importantes para as plantas, bem como da presença ou ausência 

de sais solúveis, especialmente o Na. Assim, tal índice é avaliado através 

da saturação por bases (V) saturação com Al (m), soma de bases (S), 

capacidade de troca de cátions (CTC), relação C/N, fósforo disponível, 

saturação com Na, condutividade elétrica do extrato de saturação e pH, 

todos obtidos na análise do solo.  

- Deficiência de água: é definida pela quantidade de água armazenada no 

solo, possível de ser aproveitada pelas plantas, a qual está na 

dependência de condições climáticas (especialmente precipitação e 

evapotranspiração) e condições edáficas (capacidade de retenção de água 

do solo). Nesse caso, é importante conhecer a distribuição anual das 

precipitações, a duração do período de estiagem, as características da 

cobertura vegetal, o comportamento das culturas, bem como algumas 

características físicas e químicas do solo (textura, tipo de argila, teor de 

matéria orgânica, quantidade de sais e profundidade efetiva). 

- Excesso de água ou deficiência de oxigênio: normalmente está 

relacionado com a classe de drenagem natural do solo, que, por sua vez, é 

resultante da interação de vários fatores (precipitação, evapotranspiração, 

relevo local e propriedades físicas e químicas do solo), incluindo também 

os riscos, a freqüência e a duração das inundações a que a área pode 

estar sujeita. Assim, devem ser observadas características do solo tais 

como a permeabilidade, presença e profundidade de um horizonte menos 

permeável (pan, plintita, etc.). 

- Susceptibilidade à erosão: refere-se ao desgaste que a superfície poderá 

sofrer, quando submetida a qualquer uso desprovido de medidas 

conservacionistas. Nesse caso, este índice depende diretamente das 

condições climáticas (principalmente do regime pluviométrico), das 

condições físicas do solo, das condições do relevo e da cobertura vegetal. 

- Impedimento à mecanização: diz respeito às condições apresentadas 

pelas terras para o uso de máquinas e implementos agrícolas. Assim, tanto 

as características físicas quanto a situação do relevo são importantes na 

determinação dessa condição. 
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Como resultado do cruzamento desses critérios, as terras são ordenadas 

em quatro classes (boa, regular, restrita e inapta), levando-se em conta seis 

grupos de aptidão agrícola (Quadro 1), sendo que os três primeiros grupos (1, 2 e 

3) são aptos para lavouras e divididos de acordo com o aumento da intensidade 

de uso (aptidão restrita, regular e boa); o grupo 4 é indicado, basicamente para 

pastagem plantada; o grupo 5 é indicado para silvicultura e/ou pastagem natural; 

e o grupo 6 reúne terras sem aptidão agrícola, sendo indicada somente para 

preservação da natureza.  

 
 
Quadro 1. Alternativas de utilização da terra de acordo com os grupos de aptidão agrícola. 

Grupo de 
aptidão 
agrícola 

Preservação 
da fauna e 

da flora 

Silvicultura 
e/ou 

pastagem 
natural 

Pastagem 
plantada 

Lavouras 

Aptidão 
restrita 

Aptidão 
regular 

Aptidão 
boa 

1 X X X X X X 

2 X X X X X  

3 X X X X   

4 X X X    

5 X X     

6 X      
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Localização geográfica e caracterização ambiental do município de 

Guarabira 

 

O município de Guarabira está situado no Agreste Paraibano, mais 

especificamente na Depressão Sublitorânea, entre a vertente oriental do Planalto 

da Borborema e o Litoral Paraibano, a 98 km da capital (João Pessoa) (Figura 1). 

Ocupa uma área de 165 Km², com altitude média de 150 m onde vivem 52.155 

habitantes. Suas coordenadas UTM são 9229502 e 220371 e as coordenadas 

geográficas são: 6º48’41” Lat. N e 6º57’52” Lat. S; 35º22’50” Long. L e 35º31’48” 

Long. O. Limita-se ao Norte com o município de Pirpirituba, ao Sul com os 

municípios de Mulungu e Alagoinha, a Leste com o município de Araçagi e a 

Oeste com os municípios de Pilõezinhos e Cuitegi  (Moreira, 1988; IBGE, 2000).  

Os terrenos de Guarabira são datados do Pré-Cambriano e pertencem às 

unidades litoestratigráficas Neoproterozóico e Mesoproterozóico. A primeira forma 

uma suíte calcialcalina constituída de granitos e granodioritos porfiríticos 

associados; a segunda unidade subdivide-se em uma porção maior que abrange 

o extremo norte, oeste e parte do sul do município (Complexo São Caetano) e 

duas porções menores no nordeste e noroeste, que formam a suíte granítica-

migmatítica peraluminosa Recanto/Riacho do Forno, constituída de ortognaisse e 

migmatito granodiorítico a monzogranítico (CPRM, 2005). 

O relevo da área de estudo é composto por colinas, morros semi-

mamelonizados, serras e cristas, com declividade de 20% a 45%, expressando 

relevo forte-ondulado, coberto, predominantemente pela vegetação 

subcaducifólia. Suas vertentes têm o formato côncavo-convexo, que avançam 

formando os primeiros contrafortes orientais da Borborema; a porção sul faz parte 

da chamada depressão sublitorânea que se inicia logo após a cidade de Mari, ao 

sul de Guarabira (Projeto Radambrasil, 1981).  

As condições de transição entre o Planalto da Borborema e o Litoral 

Paraibano, expressam curvas de nível, que variam de 70 a 370 m; condições 

climáticas e hidrológicas com período chuvoso entre o outono e inverno, 

temperaturas que variam de 20º a 36° C, média anual de 27° C, umidade relativa 

do ar de 78 %, e pluviosidade média de 1000 mm/ano, que permitem apenas uma 

drenagem intermitente (Brasil, 1972; CPRM, 2005).  
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        Figura1. Localização geográfica do município de Guarabira - PB. 
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3.2. Formação da base digital de dados  

 

A partir do levantamento bibliográfico e cartográfico preliminar iniciou-se a 

elaboração de um mapa planialtimétrico semi-detalhado do município, em escala 

1:60.000, que serviu de base para o desenvolvimento desse trabalho. 

Para montar a base cartográfica obteve-se um conjunto de 13 cartas 

elaboradas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado da Paraíba 

- SAA/Fundação de Colonização e Desenvolvimento Agrário do Estado da 

Paraíba - FUNDAP/Programa Polonordeste (1984), na escala 1:10.000, que 

abrange o município de Guarabira, identificadas pelas nomenclaturas:  

 

   - Folha 44: SB-25-Y-A-IV-4-NE-U-II 

- Folha 45: SB-25-Y-A-V-3-NO-Q-I 

- Folha 46: SB-25-Y-A-V-3-NO-Q-II 

- Folha 47: SB-25-Y-A-V-NE-R-I 

- Folha 59: SB-25-Y-A-IV-4-NE-U-IV 

- Folha 60: SB-25-Y-A-V-3-N0-Q-III 

- Folha 61: SB-25-Y-A-V-3-NO-Q-V 

     - Folha 62: SB-25-Y-A-V-3-NE-R-III 

- Folha 75: SB-25-Y-A-V-3-SO-V-I 

- Folha 76: SB-25-Y-A-V-3-SO-V-II 

- Folha 77: SB-25-Y-A-V-3-SE-W-I 

- Folha 90: SB-25-Y-A-V-3-SO-V-III 

- Folha 91: SB-25-Y-A-V-3-SO-V-IV 

 

 

A importância da elaboração da base planialtimétrica e de seus mapas 

temáticos em escala semi-detalhada consiste no fato do município ainda não 

dispor de tal recurso, o que impede a visualização gráfica de suas distinções 

ambientais. Esta deficiência inviabiliza qualquer trabalho necessário aos planos 

de manejo dos recursos naturais, particularmente do solo, e que possa permitir 

uma análise mais integrada do meio ambiente. 

Como material de apoio, foram utilizados também as fotografias aéreas 

verticais em escala 1:30.000 do ano de 1984 e uma imagem do satélite LANDSAT 

7 ETM+, órbita-ponto 214/065, de agosto de 2001, bandas 01, 02, 03, 04, 05 e 07 

com resolução espacial de 30 metros, obtidas junto à Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente da Paraíba – SUDEMA e que serviram para a 

identificação, análise e delineamento dos atributos da verdade terrestre. 

De posse do material cartográfico e fotográfico foram realizadas viagens 

de campo para o reconhecimento da paisagem e obtenção de pontos de 

referência para o controle da montagem da base cartográfica digital. Nesta etapa, 
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foi utilizado o equipamento receptor GPS (geographic position system), com o 

qual se obteve uma malha de pontos georreferenciados.  

Os programas escolhidos foram: AUTOCAD 2000 - Desenho Auxiliado 

por Computador (Computer Aided Design), específico para trabalhos com mapas, 

onde as ortofotocartas foram convertidas para meio digital; e o SIG SPRING - 

Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas, desenvolvido pelo 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

 

 

3.3. Elaboração dos mapas temáticos  

  

Todas as cartas foram transformadas individualmente para meio digital 

através do escaneamento individual e posterior junção para elaboração do mapa 

de serviço (1:50.000), posteriormente reduzida para a escala 1:60.000. 

As cópias digitais das cartas resultaram em 13 (treze) arquivos com 

extensão TIFF, com os quais montou-se uma projeção SAD-69 e com 

coordenadas UTM – o mapa-base, contendo informações sobre altimetria, rede 

hídrica, vias de acesso e localidades. 

O programa AUTOCAD 2000 foi utilizado como uma prancheta eletrônica, 

a partir do qual se executou o processo de vetorização das informações de 

interesse das ortofotocartas. Tal processo pode ser realizado por três métodos: 

automático, semi-automático ou manual. Optou-se neste trabalho pelo método 

manual, a partir de uma imagem inserida no sistema, no caso, as cartas 

topográficas, onde linhas foram desenhadas recobrindo as informações de 

interesse. Cada tipo de dado é desenhado em uma camada diferente, referente 

ao seu tema. Por exemplo, os rios são inseridos em uma camada ‘Hidrografia’, as 

estradas em uma camada ‘Vias de Acesso’ e assim por diante. Este procedimento 

é mais lento que a vetorização automática e semi-automática, mas, em 

contrapartida, é mais confiável por dar a possibilidade do usuário ter total controle 

sobre o processo. 

Uma vez preparado o mapa-base, com as curvas de nível, drenagens e 

vias de acesso, o mesmo foi exportado no formato de arquivo digital DXF 

(Drawing Exchange Format) de modo a possibilitar sua inserção no SPRING, para 

que neste programa fossem realizados os demais tratamentos nos dados. 
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No SPRING foi criado um banco de dados para armazenar todas as 

informações a serem trabalhadas: dados alfanuméricos, cartográficos e imagens 

(satélite e fotografias aéreas). Em seguida criou-se um ‘Projeto’, no qual se define 

a área física (região geográfica) do trabalho, através do fornecimento, ao sistema, 

de informações como projeção cartográfica, sistema de coordenadas UTM e 

retângulo envolvente (polígono no qual se inscreve a área de interesse). 

Finalizando a etapa de configuração do SPRING, foram criados os planos 

de informação, de cada Categoria. Um plano de informação (PI) representa um 

conjunto de objetos que têm características básicas em comum dentro de uma 

categoria. Assim, por exemplo, na categoria altimetria, é possível obter os 

seguintes PIs: curvas de nível, pontos cotados, referências de nível e outros. 

Foram importados para o SPRING, além do mapa-base gerado na etapa 

anterior, os polígonos referentes aos limites da área municipal de Guarabira, 

limites das bacias hidrográficas, além da rede de drenagem da área e ocupação 

urbana. Para cada elemento citado, foi criado um PI para seu armazenamento. 

Posteriormente cada informação referente aos mapas temáticos foi sendo 

inserida, sendo complementada pela imagem de satélite, utilizada no 

fornecimento de informações para a distinção dos ambientes agrícolas do 

município de Guarabira. 

Os dados do mapa-base (planialtimétrico) foram atualizados com 

trabalhos de campo, que deram subsídios à elaboração dos mapas temáticos 

(declividade e distinção dos ambientes agrícolas). Para tal, foi necessário 

escanear e digitalizar todo o acervo cartográfico analógico, convertendo as cartas 

para meio digital através do programa AUTOCAD 2000. 

A partir do mapa-base, foram definidas as classes de declividade, 

conforme Santos et al. (2005), separando-se as áreas de declividades menores 

que 3 % (relevo plano), de 3 a 8 % (relevo suave ondulado), de 8 a 20 % (relevo 

ondulado), de 20 a 45 % (relevo forte ondulado) e de 45 a 75 % (relevo 

montanhoso).  

As curvas de nível e os pontos cotados foram importados para o SPRING, 
onde foram geradas duas grades: a grade triangular criada utilizando-se como 
linhas de quebra as drenagens, e foi utilizada para a geração da grade de 
declividades.  

Para se certificar dos solos encontrados nos perfis e trincheiras abertos 

na presente pesquisa, foi necessário recorrer aos levantamentos elaborados 
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anteriormente por Brasil (1972) e Paraíba (1978), bem como às suas bases 

cartográficas. Tais informações permitiram a comparação das manchas de solos 

anteriormente identificadas com as atuais. Em seguida procedeu-se a 

classificação dos solos encontrados segundo Embrapa (2006). 

 

 

3.4. Trabalhos de Campo e de laboratório 

 

3.4.1. Atualização da base cartográfica 

 

A partir dos relatórios das inúmeras viagens a campo, dos registros 

escritos e arquivos eletrônicos do GPS, foi possível atualizar as informações da 

verdade terrestre, não perceptíveis nos documentos cartográficos pré-existentes, 

nas fotografias aéreas ou nas imagens de satélite. No caso da área objeto de 

estudo o fato de tais documentos serem relativamente antigos, elaborados na 

década de 1970, aumenta mais ainda a necessidade desses trabalhos, 

principalmente quando se leva em consideração o visível desenvolvimento 

econômico e crescimento populacional do município nos últimos trinta anos.  

Nos trabalhos de campo também foi possível verificar detalhes que não 

são perceptíveis nas fotografias aéreas ou imagens de satélite, principalmente as 

que se referem aos elementos de subsuperfície que, em campo, podem ser 

notados em cortes de estradas, nas mudanças de relevo, mudanças de solos e 

demais características. 

 

3.4.2. Seleção dos perfis, coletas de solo, descrição morfológica e análise 

laboratorial 

 

De posse dos mapas de planialtimetria e declividade iniciou-se a fase de 

identificação dos solos, definindo-se pontos para as descrições morfológicas 

dos perfis de solos. Estes foram localizados em taludes, ao longo das vias de 

acesso ou em trincheiras, representando unidades geomorfológicas pré-

definidas. 

Foram selecionados treze perfis de solo no território municipal, conforme é 

exposto na Figura 2. Em cada local o solo foi preparado para proceder-se a 

descrição morfológica, seguindo-se a metodologia de Santos et al. (2005).  
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Figura 2. Posição dos perfis de solo em relação ao relevo do município de Guarabira - PB. 

 

 

Dos horizontes e subhorizontes de solo descritos, foram coletadas 60 amostras 
de solo, que foram analisadas em suas características físicas e químicas nos 
laboratórios de Física do Solo e de Química e Fertilidade do Solo do 
Departamento de Solos e Engenharia Rural do CCA/UFPB, conforme Embrapa 
(1997). 

As análises físicas consistiram na granulometria e classificação textural, 

argila dispersa em água (método da pipeta), grau de floculação, relação 

silte/argila, densidade do solo (método do anel volumétrico) e porosidade total. 

(Embrapa, 1997). As análises químicas foram as de rotina para a fertilidade, com 

a determinação do pH em água, fósforo, potássio, sódio, cálcio, magnésio, acidez 

potencial (H + Al) e carbono orgânico (Embrapa, 1997).  

Após a descrição das características morfológicas dos perfis de solos e 

das análises físicas e químicas, procedeu-se a classificação dos solos seguindo-

se as chaves propostas pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(Embrapa, 2006), até o 4ª nível categórico (sub-grupo).  
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3.5. Distinção dos ambientes, potencialidades agrícolas e limitações de uso 

dos principais solos do município de Guarabira 

 

Após a obtenção das informações de campo, juntamente com as análises 

visuais e automáticas de fotografias aéreas e imagem de satélite e dos mapas de 

planialtimetria e de declividade, partiu-se para o levantamento das médias de 

pluviosidade da área de estudo, dado importante na distinção dos ambientes.  

As coletas de pluviosidade foram realizadas nas duas estações 

pluviométricas existentes no município: a primeira na Agroindústria Jureminha, 

localizada na Serra da Jurema e a segunda no posto da CAGEPA – Companhia 

de Água e Esgoto do Estado da Paraíba, localizada na área urbana de Guarabira. 

Como na parte sul do município não existe nenhum posto de coleta, tomou-se 

como base as médias de pluviosidade dos municípios vizinhos, Mulungu (431,8 

mm/ano), e Araçagi (750 mm/ano), para se ter uma noção da pluviosidade local 

(CPRM, 2005). O período verificado para os dois primeiros ambientes foi de 2000 

a 2006. 

De posse das informações de pluviosidade, solos, relevo e, 

principalmente, de vegetação, atualizados e ampliados com a base cartográfica 

de estudo, foi possível um melhor delineamento dos seus limites e um maior 

conhecimento e detalhamento das potencialidades e limitações das terras. Assim,  

distinguiram-se três grandes ambientes agrícolas, nomeados de Ambiente I - 

Região do Brejo, Ambiente II - Região de transição Brejo - Caatinga e Ambiente III 

- Região da Caatinga, termos estes adaptados do Plano de Desenvolvimento 

Urbano de Guarabira (Prefeitura Municipal de Guarabira, 1985). 

O Ambiente I é a área de relevo forte-ondulado, com feições da microrregião 

do Brejo de Altitude, onde predominam resquícios de vegetação subcaducifólia 

(nos topos) e vegetação caducifólia (nas vertentes); as temperaturas oscilam 

entre 20º a 30° C e a pluviosidade média é de 1.325 mm/ano, o que atribui a esse 

ambiente uma maior umidade em relação ao seu entorno.   

O Ambiente II é a área de transição entre a região mais úmida (Brejo) e a 

região mais seca, coberta pela vegetação caducifólia, nas áreas onduladas a  

suave-onduladas e caatinga hipoxerófila, nas áreas mais planas. As temperaturas 

variam de 25º a 36° C e a pluviosidade média é de 1.204 mm/ano.  
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O Ambiente III abrange a porção sul do município, disposta em relevo 

suave-ondulado a plano, ocupada, predominantemente, pela caatinga 

hipoxerófila, mas com freqüência de algumas espécies da caatinga hiperxerófila, 

tais como xique-xique (Pilocereus gounellei Weber) e mofumbo (Combretum 

leprosum). As temperaturas variam entre 30º a 36° C e a pluviosidade média é de 

590,9 mm/ano, dados que expressam características de semi-aridez em relação 

às outras duas porções.  

Foram descritos três perfis de solos no Ambiente I, seis no Ambiente II e 

quatro perfis no Ambiente III. Após a distinção dos três ambientes e, de posse de 

todas as características edáficas, deu-se início ao levantamento das 

potencialidades agrícolas e limitações de uso dos solos levantados, segundo o 

Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras (Ramalho Filho & Beek, 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para constatar os diferentes ambientes agrícolas no município de 

Guarabira, é necessário recorrer às características físicas do terreno, cuja 

composição contribui para promover distintas formas de uso e ocupação.  Assim, 

de acordo com as Figuras 3 e 4, é possível visualizar como os terrenos estão 

distribuídos, no que diz respeito ao relevo e às classes de declividade.  

O relevo é um dos atributos mais importantes da paisagem e está 

representado pelo mapa planialtimétrico (Figura 3) e pelo mapa de declividade 

(Figura 4). Nestes mapas também estão delineados: rede hidrográfica, açudes, 

aglomerados urbanos, malhas rodoviárias e ferroviárias, fazendas, sítios, além de 

outros atributos que caracterizam e servem de referência aos diferentes espaços 

do território municipal. 

A porção noroeste, caracterizada como Ambiente I (Figura 5), é marcada 

pelo relevo forte-ondulado a montanhoso, exibindo classes de declividade de 20 a 

45 % e 45 a 75 % respectivamente (Figura 4). A altitude varia de 150 m a 360 m, 

formando montanhas, morros e colinas (Figura 3).  

A porção central – Ambiente II (Figura 5) constitui a área de transição 

entre o noroeste e o sul do município, com relevo ondulado (8 a 20 %) a suave-

ondulado (3 a 8 %) (Figura 4) e altitudes que variam de 70 a 200 m, onde ainda 

se encontram alguns morros e colinas, principalmente na parte norte desse 

ambiente (Figura 3).  

A porção sul – Ambiente III (Figura 5), se dispõe em  relevo suave-

ondulado (3 a 8 %) a plano (0 a 3 %) (Figura 4), cujas altitudes não ultrapassam 

os 100 m (Figura 3). 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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4.1. Ambiente I – Região do Brejo 

 

4.1.1. Aspectos ambientais e distribuição dos solos 

 

O Ambiente I ocupa 16 km2, corresponde a 9,70 % da área do município 

de Guarabira e abrange a porção de relevo forte-ondulado a montanhoso, situada 

na faixa noroeste do município. O substrato rochoso compreende as unidades 

litoestratigráficas datadas do Mesoproterozóico, representadas pela Suíte 

Granítica-migmatítica Peraluminosa Recanto/Riacho do Forno e pelo Complexo 

São Caetano. A primeira é formada por ortognaisses e migmatitos granodioríticos 

a monzograníticos. A segunda compreende uma seqüência metassedimentar e 

metavulcanoclástica, com uma componente vulcânica dominantemente félsica-

intermediária, composta de muscovita-biotita, gnaisse, xisto, quartzito, calcário 

cristalino, ortoanfibolito, metatufo ácido e metavulcanoclástica (CPRM, 2002). 

O relevo é marcado por elevações residuais, cristas e/ou outeiros, lombas 

alongadas, que formam os contrafortes do Maciço da Borborema, com vertentes 

dissecadas por vales fluviais estreitos e médias pluviométricas mais elevadas do 

que o entorno (1.325 mm/ano). A hidrografia compreende, em grande parte, as 

cabeceiras dos principais tributários que formam o rio Guarabira. Nesse ambiente 

predominam resquícios de vegetação subcaducifólia (nos topos) e caducifólia 

(nas vertentes), permitindo características similares às da vizinha microrregião do 

Brejo Paraibano. Os solos representativos são os Argissolos Vermelhos, 

Argissolos Acinzentados, Neossolos Litólicos e Afloramentos de Rochas.  

 

4.1.2. Características morfológicas, físicas e químicas dos solos 

 

Os perfis analisados no Ambiente I foram nomeados de P1, P2 e P3 e 

pertencem à ordem dos Argissolos (Figuras 6, 7 e 8), sendo dois enquadrados na 

subordem Vermelho e um na subordem Acinzentado (Quadro 2). Segundo 

Embrapa (2006), os Argissolos Vermelhos possuem matiz 2,5YR ou mais 

vermelho ou com matiz 5YR e valores e cromas iguais ou menores que 4, na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B; os Argissolos Acinzentados são 

de cores acinzentadas na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B 

(inclusive BA), com matiz 7,5 YR ou mais amarelo, valor maior ou igual a 5 e 

cromas menores que 4.  
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Figura 6. Argissolo Vermelho Distrófico plíntico (PVd) 
               Aspectos do Perfil 1 e da paisagem local. 
 
  

 
         

Figura 7. Argissolo Acinzentado Eutrófico abruptico (PAce) 
               Aspectos do Perfil 2 e da paisagem local. 
 

         
 

 
 
  

 

Figura 8. Argissolo Vermelho Eutrófico típico (PVe) 
               Aspectos do Perfil 3 e da paisagem local. 
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Quadro 2. Características gerais da área de ocorrência dos solos estudados no 

Ambiente I 

Profundidade 
do sólum  

(horiz A + B) 
(cm) 

Altitude / 
Coordenadas 

UTM 

Relevo regional / 
Local / declividade 

Pedregosidade /  
Rochosidade 

Vegetação  
Primária / 
Uso atual 

Drenagem 

 
Perfil 1 – ARGISSOLO VERMELHO Distrófico plíntico (PVd) 

(topo da Serra da Jurema) 
 

 
110 

 
331 m 

 
224601 

9244446 

 
Forte ondulado / 

Inclinado 
13 – 25% 

 
Não pedregosa 

 
Não rochosa 

 
Floresta  

Subcaducifólia / 
Fruticultura 

 

 
Bem 

drenado 

 
Perfil 2 – ARGISSOLO ACINZENTADO  Eutrófico abruptico (PAce)  

 (Rodovia Pilõezinhos – Guarabira) 
 
 

90 

 
135 m 

 
221972 

9242246 

 
Forte ondulado / 

inclinado 
13 – 25 % 

 
Não  pedregosa 

 
Moderadamente  

Rochosa 

 
Floresta 

Subcaducifólia / 
Agricultura de 
subsistência 

 
Moderad. 
drenado 

 
Perfil 3 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (PVe)   

(Sítio Areia Branca) 
 
 

205 

 
157 m 

 
222580 

9240280 

 
Ondulado / 

Ligeiram

ente inclinado 

8 – 20% 

 
Ligeiramente 
pedregosa 

 
Não rochosa 

 
Floresta 

Subcaducifólia / 
Agricultura de 
subsistência 

 
Bem 

drenado 

 

 

No município de Guarabira os Argissolos são originados de materiais 

datados do Mesoproterozóico, mais especificamente de saprolito de gnaisses, 

metagrauvacas, metavulcânicas félsicas e intermediárias, migmatitos e granitos, 

pertencentes ao Complexo São Caetano (CPRM, 2005). Tais solos predominam a 

partir dos 100 m de altitude, em relevo ondulado a forte-ondulado, onde, na parte 

superficial dos perfis, consta material sedimentar oriundo do Grupo Barreiras - 

Terciário (Brasil, 1972).  

Nas áreas de relevo ondulado os Argissolos são mais profundos, já nas 

áreas forte-onduladas são mais rasos e com ocorrência de cascalhos e matacões, 

sendo que, em alguns casos, tais fragmentos podem corresponder a mais de 50% 

do volume dos horizontes onde ocorrem. Essa condição pode interferir na 

disponibilidade de nutrientes e de água presentes por unidade de volume de solo 

e também no preparo do terreno para o plantio, além de estarem sujeitos a uma 

intensa ação erosiva.  

Foram identificadas pedoturbações em todos os perfis do Ambiente I, 

provavelmente oriundas de cultivos e pastoreios ininterruptos, sendo o horizonte 

A do P3 o mais delgado (10 cm). Observou-se que houve um arraste de material 
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superficial, decapitando parte do horizonte A desse perfil, provavelmente devido à 

condição de declividade local (13-25 %) e do uso intensivo da área.  

A espessura do sólum (horiz. A + horiz B) registrada nos três perfis, 

demonstra serem esses solos profundos, bem evoluídos e que são influenciados 

particularmente pelas condições topográficas locais. Os perfis 1 e 2, por estarem 

localizados em área de relevo forte-ondulado, apresentam sólum mais delgado, 

enquanto que no P3 o relevo ondulado permitiu o maior desenvolvimento dos 

horizontes A e B, ultrapassando 200 cm. O horizonte B do P3 é bastante espesso, 

sendo subdividido em quatro subhorizontes. Essa condição assegura um maior 

volume de solo explorado pelas raízes, consequentemente maior suprimento de 

água para as plantas.   

Apesar dos três solos em análise serem profundos e bem a 

moderadamente drenados, o relevo local montanhoso a forte-ondulado impede 

algumas técnicas mecânicas de preparo e de manejo do solo tais como aração, 

gradagem, plantio e roço mecanizado. Dessa forma, o custo de produção das 

lavouras cultivadas nesses solos tende a ser mais alto.  

De acordo com as características morfológicas dos perfis do Ambiente I 

(Quadro 3), observa-se que as cores dos horizontes de P1 e P3 permitiram 

enquadrá-los na subordem Vermelho, por apresentarem matiz 2,5YR ou mais 

vermelho tais como 10R no horizonte B. 

Os Argissolos Vermelhos, especialmente os de textura argilosa, são 

originários de rochas básicas ou ricas em minerais ferromagnesianos e, por isso, 

apresentam teores em micronutrientes superiores aos Argissolos de outras 

colorações (Brasil, 1972), como é o caso do P2, enquadrado na subordem 

Acinzentado. 

A cor do solo é função principalmente da presença de óxidos de ferro e 

matéria orgânica, além das condições de drenagem e aeração do solo, lixiviação, 

material de origem, da intensidade dos processos de alteração e da distribuição 

do tamanho das partículas (Fernandez & Schulze, 1992). Alguns solos refletem 

diretamente as cores do material geológico que o originou. O manganês, por 

exemplo, tende a dar cores negras ao solo, a matéria orgânica induz a 

tonalidades preta e marrom, elevados conteúdos de cálcio e magnésio atribuem 

cores esbranquiçadas ao solo (Santos et al., 2005). 
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Quadro 3. Características morfológicas dos solos estudados no Ambiente I 

Horiz Prof. 
(cm) Cor1 Textura Estrutura Consistência Transição 

 
Perfil 1 – ARGISSOLO VERMELHO Distrófico plíntico (PVd)   

(Serra da Jurema) 
 
 

Ap 

 
 

0-40 
 

 
5YR 2,5/1 s 

Bruno averm escuro 
7,5YR 2,5/1 u Preto 

 
Argilosa 

 
Granular forte 

média 

 
Ligeiramente duro, 

friável, muito plástico, 
muito pegajoso 

 

 
A 

 
   40-105 

 
7,5YR 3/2 s Bruno escuro 
7,5YR 3/2 u Bruno escuro 

 
Argilosa 

 
Subangular 

moderada  média 

 
Ligeiramente duro, 

friável, muito plástico,  
pegajoso 

 
Clara e 

Ondulada 

 
B 

 
65-110+ 

 
5YR 2,5/2 s Bruno averm. 
5YR 2,5/3 u Bruno escuro 

 
Argilosa 

 
Laminar forte 

grande a muito 
grande 

 
Muito duro, muito 

firme,  plástico, não 
pegajoso 

 
Abrupta e 
Irregular 

 
Perfil 2 – ARGISSOLO ACINZENTADO Eutrófico abruptico (PAce)   

(Pilõezinhos - Guarabira) 
 
 

A 

 
 

 0-12 

 
2,5YR 2,5/0 s 

Preto avermelhado 
2,5YR 2,5/0 u 

Preto avermelhado 
 

 
 

Média 

 
Granular fraca 

muito pequena a 
pequena 

 
Solto, solto, não  

plástico, não pegajoso 

 

 
AB 

 
12-33 

10R 2,5/1 s Preto 
2,5YR 2,5/0 u 

Preto avermelhado 

 
Média 

Blocos 
subangulares fraca 

média 

Solto, friável, 
ligeiramente plástico e 

não pegajoso 
 

Gradual e 
Irregular 

 
B1 

 
33-90 

10YR 6/2 s 
Cinza Bruno claro 

10YR 3/1 u 
Cinzento muito claro 

 

 
Média 

Laminar fraca 
muito grande 

Muito duro, firme, 
plástico e pegajoso 

Abrupta e 
Plana 

 
Bt 

 
90-110 

10YR 6/1 s Cinzento 
10YR 5/1 u Cinzento 

 
Argilosa 

Blocos 
subangulares fraco 

muito grande 
 

Ligeiramente duro 
muito firme plástico e 

pegajoso 

Abrupta e 
Plana 

 
C 

 
110-140+ 

10YR 8/3 s 
Bruno muito claro 

10YR 6/8 u 
Amarelo brunado 

 
Média 

Blocos 
subangulares fraco 

muito grande 

Duro friável não 
plástico e não 

pegajoso 

Difusa e 
Irregular 

 
Perfil 3 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (PVe)  

(Sítio Areia Branca) 
 
 

Ap 

 
 

 0-10 

 
2,5YR 3/4 s 

Bruno avermelhado 
2,5YR 3/6 u Verm. Escuro 

 

 
Argilosa 

 
Subang/forte 

muito pequena / 
Grande 

 
Duro, friável, plástico, 

muito pegajoso 

 

 
Bt1 

 
10-70 

 
10R 3/6 s Vermelho 
10R 3/6 u Vermelho 

 
Argilosa 

Subang / forte 
grande/muito 

grande 

Extremamente duro, 
muito firme, plástico, 

não pegajoso 
 

Gradual e 
Plana 

 
Bt2 

 
75-130 

 
2,5YR 5/8 s Vermelho 
10R 4/8  u Vermelho 

 
Argilosa 

Subangular forte 
média/grande 

Extremamente duro, 
muito firme, não 

plástico, não pegajoso 
 

Abrupta e 
Plana 

 
Bt3 

 
130-165 

2,5YR 5/8 s Vermelho 
2,5YR 4/8 u Vermelho 

 
Argilosa 

Laminar, forte, 
média / muito 

grande 

Ligeiramente duro, 
solto, plástico, não 

pegajoso 
 

Abrupta e 
Plana 

 
Bt4 

 
165-205+ 

7,5YR 7/6 s 
Amarelo avermelhado 
2,5YR 5/8 u Vermelho 

 
Argilosa 

Laminar, forte, 
média/grande 

Duro, friável, plástico, 
ligeiramente pegajoso 

Gradual e 
Plana 

1 A tomada de cores do solo na Carta de Munsell obedeceu às condições: seca (s) e úmida (u). 
 

A matéria orgânica (MO) é a principal responsável pelas cores escuras 

dos solos, podendo variar do branco (deficiência de MO) ao negro (excesso de 
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MO). Os compostos de ferro não hidratados geralmente dão tonalidades que 

variam do vermelho (hematita) ao marrom. Por outro lado, as cores amarelas e 

cinza-amareladas dependem do conteúdo de óxidos hidratados. Essas cores que 

dependem dos compostos de ferro podem indicar com segurança as condições 

de drenagem do solo (Chaves & Guerra, 2006).  

Em geral as cores vermelhas nos solos indicam boa oxidação, sob 

condições de boa drenagem. Provavelmente a cor do horizonte B do P1 e do P3 

sejam exemplos da forte presença de hematita nesses solos. A variação das 

quantidades desses óxidos contribui para a variação da intensidade da cor 

vermelha, podendo indicar a quantidade de ferro herdado do material geológico 

que deu origem ao solo (Fernandez & Shulze, 1992). Sob condições de drenagem 

menor do que no ambiente de formação da hematita, o vermelho dá lugar ao 

amarelo (goethita) e ao cinza, indicando redução no estado de oxidação do ferro.  

Com relação às classes texturais (Quadro 4), um horizonte dificilmente é 

constituído de uma única fração granulométrica, mas de uma combinação das 

frações areia, silte e argila. A quantidade de cada fração define a classe textural 

que, por sua vez, vai interferir em outras características físicas do solo (Argila 

dispersa em água, grau de floculação, relação silte/argila, densidade do solo (Ds) 

e de partículas (Dp) e porosidade total (Pt)) (Lepsch, 2002, Malavolta, 2006). 

Embora as frações areia e silte sejam importantes para determinar a 

origem dos solos, seu estado de intemperização e suas reservas de nutrientes, 

não são importantes na atividade físico-química dos mesmos, por isso tais frações 

são consideradas apenas o esqueleto do solo. Já as argilas são as responsáveis 

pelos processos de expansão e contração do solo, quando absorvem ou perdem 

água. O fato da maioria das argilas serem carregadas negativamente, forma uma 

camada eletrostática dupla com íons de solução do solo ou com moléculas de 

água que permitem aos solos argilosos uma tendência a serem plásticos e 

pegajosos, quando molhados, densos e duros, quando secos, a terem baixa 

permeabilidade à água e a serem pobremente arejados (Chaves & Guerra, 2006).  

A textura dos solos dos perfis do Ambiente I demonstra que o Perfil 2 

apresentou melhores condições físicas devido à textura generalizada do tipo 

média ou franca, ou seja, os três constituintes granulométricos estão presentes 

em quantidades ideais para a maioria das culturas, porém é limitado pela 

condição do relevo forte-ondulado em que se encontra (Quadro 2).  
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O P2 registrou um aumento gradual de argila até 90 cm passando, no 

horizonte B1 a um aumento considerável (de 233 g/kg no horizonte B1 para 430 

g/kg no horizonte Bt), atribuindo-lhe a condição abruptica e consistência 

ligeiramente dura, muito firme, plástica e pegajosa (Quadro 3). O P3 também 

registrou altos percentuais de argila em todos os seus horizontes, variando de 

46,7 % no horizonte Bt1 até 50,5 % no horizonte Bt4, conferindo-lhe consistência 

dura a extremamente dura, firme, plástica, mas não pegajosa. Tal condição impõe 

ao P3, principalmente uma maior vulnerabilidade a encharcamentos, possíveis 

deslizamentos e maior dificuldade à mecanização. 

Ao observar o Quadro 4 nota-se que o P1 contém altos percentuais de 

argila em todos os seus horizontes, com a argila concentrada no horizonte B (50,5 

%). Tal condição atribui a esse solo consistência ligeiramente dura, friável, muito 

plástica e muito pegajosa no horizonte superficial.  

A composição granulométrica do P3 confere a esse solo textura argilosa, 

com a argila concentrada nos horizontes Bt1, Bt2, Bt3 e Bt4, com 46,7 %, 49,7 %, 

50,2 % e 50,5 % de argila, respectivamente. Essa condição atribui a esses solos 

uma menor permeabilidade e alta capacidade de retenção de água, 

concomitantemente haverá maior força de coesão entre as partículas, o que, além 

de dificultar a penetração de raízes em profundidade, facilita a aderência do solo 

aos implementos agrícolas, dificultando os trabalhos de mecanização (Oliveira et 

al., 1992). Por outro lado, se as concentrações de argila ocorrerem em 

profundidade, não constituirão obstáculos aos implementos a serem utilizados. 

Juntamente com a textura, a estrutura do solo influencia na quantidade 

de ar e de água, bem como na penetração e distribuição das raízes, necessárias 

às plantas para sua fixação ao solo, absorção de nutrientes, atividade microbiana 

e na resistência à erosão, entre outros (Santos et al, 2005). A estrutura dos perfis 

1 e 3 se dispõe em blocos subangulares de grau forte a moderado e classe 

pequena a grande, já o P2, pela sua condição franco-argilo-arenosa, exibe 

estrutura também em blocos subangulares, porém com grau fraco e classe 

grande. 
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Quadro 4. Características físicas dos solos estudados no Ambiente I 

Horizontes Granulometria  
Argila 

Dispersa 
em Água 

 
Grau de 

floculação 

 
Silte / 
Argila 

Densidade  
Porosidade 
     total  

Símb.     Prof. 
 Areia       Areia      Silte    Argila 
grossa      Fina         

 
solo       partículas 

                cm          ...............…..g/kg………..........           kg/dm3            %                            .............g/cm3.…….         m3/m3  

Perfil 1 – ARGISSOLO VERMELHO Distrófico plíntico (PVd)   
(Serra da Jurema) 

 
Ap           0-40 

 
   266         134       154      446 

 
128 

 
71,3 

 
   0,34 

   
   1,54           2,56 

 
0,40 

A           40-105    298         158       154      390      126      67,7    0,39    1,62           2,66        0,39 
B           65-110+    208           81       206      505 151 70,1    0.40    1,67           2,56 0,35 

 
Perfil 2 – ARGISSOLO ACINZENTADO  Eutrófico abruptico (PAce)  

(Rodovia Pilõezinhos - Guarabira) 
 
Ap           0-12 

 
   454          219      176      151 

 
 63 

 
58,3 

 
1,16 

    
   1,54           2,67 

 
0,42 

AB         12-33    388          235      175      202  88 56,4 0,86    1,70           2,66 0,36 
B1          33-90    346          212      209      233 127 45,5 0,90    1,63           2,72 0,40 
Bt          90-110    275          118      177      430 281 34,7 0,41    1,55           2,64 0,41 
C         110-140+    395          248      181      176 114 35,2 1,02    1,67           2,68 0,38 

 
Perfil 3 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico  (PVe)  

(Sítio Areia Branca) 
 
Ap           0-10 

 
   253          161        97      489 

 
134 

 
 72,6 

 
0,19 

    
   1,52           2.62 

 
0,42 

Bt1         10-70    270          186        77      467 136  70,9 0,16    1,54           2,61 0,41 
Bt2         75-130    208          187      108      497 136  72,6 0,21    1,54           2,58 0,40 
Bt3       130-165    250          164        84      502 138  72,5 0,16    1,56           2,57 0,39 
Bt4       165-205+    247          170        78      505 140      72,3 0,15    1,61           2,62 0,38 

 

 

Quanto à consistência, esta varia a partir do conteúdo de umidade, 

textura, quantidade de matéria orgânica, quantidade e natureza do material 

coloidal e do tipo de cátion adsorvido (Oliveira, 2005). Nesse aspecto quase todos 

os horizontes dos perfis 1 e 3 são ligeiramente a extremamente duros, plásticos e 

muito pegajosos nos horizontes superficiais, como conseqüência de sua textura 

argilosa. À medida que os horizontes se desenvolvem em subsuperfície e a 

quantidade de argila vai aumentando, a consistência vai se tornando dura a muito 

dura, ligeiramente plástica e pegajosa a muito plástica e muito pegajosa.  

Para os três perfis estudados os valores de argila dispersa em água 

(ADA) tiveram um pequeno aumento de acordo com a profundidade. Dessa 

forma, quanto maior a quantidade de argila dispersa em água, menor será a 

estruturação do solo e, consequentemente, maior será a probabilidade de 

compactação e menor será a taxa de infiltração.  

O grau de floculação obtido nos três perfis encontra-se, geralmente, 

acima de 50 %, exceto nos horizontes B1, Bt e C do P2, que registrou menores 

percentuais. O P3 exibiu a maior dispersão de argila em todos os seus horizontes, 

com grau de floculação sempre acima de 70%. Essa condição confere a estes 

solos boas características físicas que favorecem a drenagem interna e a aeração 
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(relacionadas às cores vermelhas do perfil), o que proporciona ótimas condições 

de penetração e desenvolvimento do sistema radicular das plantas. Assim, quanto 

maior o grau de floculação, tanto menor será a argila naturalmente dispersa, e 

melhores serão as características do solo. A argila dispersa diminui a porosidade 

total do solo, dificultando o fluxo de água e as trocas gasosas. 

A Relação Silte/Argila é um critério muito utilizado no estudo de gênese e 

classificação do solo por caracterizar seu grau de intemperismo e evolução 

(Oliveira, 2005). Assim, em todos os horizontes esse parâmetro permaneceu 

abaixo de 1, exceto os horizontes Ap e C do P2 que registrou 1,16 e 1,02, 

respectivamente. Tal condição atribui a estes horizontes um elevado grau de 

intemperismo, que é reflexo do clima quente e úmido do Ambiente I. 

Tanto a densidade do solo (Ds) quanto a densidade de partículas (Dp) se 

mantiveram na média: 1,5 g/cm3
 e 2,65 g/cm3, respectivamente,  ou seja, nos 

solos argilosos a Ds deve estar entre 1,2 e 1,4 g/cm3, desde que o solo não 

apresente problemas mais sérios de compactação. No que se refere à Dp, 

independente da condição arenosa ou argilosa, a média é de 2,65 g/cm3. 

Quantidades de Ds alta implicam em maior compactação do solo, não havendo 

espaço necessário para a água, para o ar, nem para a penetração das raízes. 

Dessa forma, tal parâmetro influencia na textura, na estrutura, nas quantidades de 

matéria orgânica e também na porosidade total (Pt). 

Nos solos em estudo, as quantidades de Ds e Dp médias proporcionaram                      

porosidade total (Pt) também média (0,40 m3/m3). Como a Ds é inversamente 

proporcional à Pt, vê-se que a primeira tende a aumentar com a profundidade do 

solo enquanto a segunda tende a diminuir (Brady, 1989). Tais valores indicam 

menor porosidade, por conseguinte, menor circulação de água e ar, maior 

resistência ao trabalho de implementos agrícolas e menor desenvolvimento do 

sistema radicular, o que compromete a capacidade das plantas na obtenção de 

água e nutrientes.  

A condição mais argilosa dos perfis 1 e 3 indica uma predominância dos 

microporos, impondo uma movimentação de água e de ar bastante lenta 

(Karmann, 2001). Tais resultados já implicam certa preocupação quanto ao seu 

manejo para o plantio, embora já existam áreas visivelmente compactadas em 

superfície, necessitando de práticas mecânicas mais onerosas. 

O Perfil 2, apesar de ter Pt semelhante aos outros perfis de solos 

estudados, apresentou maior taxa de infiltração de água, porque sua textura 
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média lhe confere maior relação macroporos/microporos. O elevado valor de Ds 

no horizonte AB (1,70 g/cm3), deve-se, provavelmente, ao mau uso do solo, seja 

pela retirada da vegetação, pisoteio de animais ou uso contínuo do solo, 

Os valores alcançados para a Dp nos três perfis sugerem a presença de 

minerais freqüentes nas rochas ígneas e metamórficas facilmente encontradas 

nessa área de estudo, como os feldspatos sódicos e cálcicos, com densidade 

média (Dm) entre 2,6 a 2,75 g/cm3, que ocorrem como minerais primários; o 

quartzo, com Dm 2,65 g/cm3, e as micas brancas, com Dm entre 2,76 a 2,9 g/cm3, 

que ocorrem como minerais secundários. Os valores de Dp não demonstram a 

presença de minerais pesados presentes nos solos analisados (CPRM, 2002). 

Para entender melhor os resultados das análises químicas dos solos é 

importante ter em mente que todos os fenômenos de relevância para o manejo de 

sua fertilidade ocorrem a partir da solução do solo, de onde a planta retira as 

substâncias minerais e orgânicas dissolvidas e gases, necessários ao seu 

crescimento e desenvolvimento e onde exsudam os seus resíduos. Também é 

essencial conhecer a participação dos elementos minerais na vida da planta e 

suas quantidades necessárias, bem como as condições de pH do solo, uma vez 

que pH muito baixo ou muito alto implica em condições desfavoráveis no 

desenvolvimento das plantas (Malavolta, 2006). 

Ao comparar os resultados das análises químicas dos perfis de solos em 

estudo (Quadro 5), com as classes de interpretação de fertilidade do solo 

utilizadas no Estado de Minas Gerais (Alvarez V. et al., 1999), infere-se que o P1 

possui acidez alta, enquanto P2 e P3 são de média acidez, já os horizontes Bt e C 

do P2 registraram menor acidez.  

É necessário destacar a relação pertinente entre o pH e o teor de 

alumínio, Ca2+ e Mg2+ destes horizontes, ou seja, ao mesmo tempo em que se 

observam os menores valores de pH, como é o caso do P1, observam-se também 

maiores quantidades de alumínio e menores quantidades de Ca2+ e Mg2+. 

Consequentemente essa condição vai resultar em baixa CTC efetiva e menores 

percentuais de saturação por bases (V%), limitando a disponibilidade de 

nutrientes às plantas. 
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Quadro 5. Características químicas dos solos estudados no Ambiente I 

Horiz. pH 
(H2O) 

C.O. P   K+       Na+        Ca2+      Mg2 +      Al3+      (H + Al)    CTC      V        m      PST 

                         g/kg     mg/dm3      ........................... cmolc dm-3 ..............................        .......... % ........... 
  

Perfil 1 – ARGISSOLO VERMELHO Distrófico plíntico (PVd)   
(Serra da Jurema) 

 
   Ap 5,2 23,30 2,98 0,60 0,25 2,15 1,40 1,45 13,86 18,26 24,09 24,78 1,37 
   A 5,0 5,53 1,14 0,30 0,16 0,70 0,65 1,15   5,94   7,75 23,35 38,85 2,06 
   B 4,8 3,12 1,08 0,10 0,19 0,70 1,45 0,95   3,63   6,07 40,19 28,02 3,13 

 
Perfil 2 – ARGISSOLO ACINZENTADO  Eutrófico abruptico (PAce)  

(Rodovia Pilõezinhos - Guarabira) 
 

Ap         
 

5,5 
 

9,09 1,72 0,38 0,07 1,70 1,55 
 
- 3,05 

 
  6,75 

 
54,81 

 
- 

 
  1,03 

   AB        5,3 7,22 0,60 0,18 0,09 1,80 1,55 0,10 3,38   7,00 51,71  2,68   1,28 
   B1           5,8 3,63 1,65 0,20 0,03 1,45 2,05 - 2,14   5,87 63,54 -    0,51 
   Bt          6,2 5,34 1,44 0,38 0,10 1,40 2,70 - 2,22   6,80 67,35 -   1,47 
   C         6,9 1,76 0,18 0,48 0,10 1,00 2,55 - 0,82   4,95 83,43 -   2,02 

 
Perfil 3 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (PVe)   

(Sítio Areia Branca) 
 

Ap 5,7 6,30 1,54 0,52 0,28 1,45 2,95 - 2,64   7,84 66,32 -    4,59 
Bt1 5,7 2,36 1,93 0,11 0,07 1,00 2,85 - 2,06   6,09 66,17 -   1,14 
Bt2 5,8 1,83 1,67 0,12 0,07 1,05 2,50 - 1,48   5,22 71,64 -   1,34 
Bt3 5,8 1,30 1,93 0,18 0,07 0,60 2,65 - 1,32   3,82 65,44 -   1,83 
Bt4 5,9 0,90 1,47 0,22 0,16 0,55 2,85 - 1,56   5,34 70,78 -   2,99 

 

 

Provavelmente os valores baixos de pH do P1 estejam relacionados 

primeiramente ao seu material de origem (granito e gnaisse), constituído de 

rochas ácidas. Além disso, trata-se de uma área dotada de maior pluviosidade e 

por isso, quantidades apreciáveis de bases trocáveis (como Ca2+ e Mg2+), são 

lixiviados na água de drenagem e são substituídos por elementos acidificantes, 

como o hidrogênio, o manganês e o alumínio (Malavolta, 2006). Tal condição vai 

interferir na saturação por bases, que tenderá a apresentar percentuais abaixo de 

50%, como aconteceu no Perfil 1, atribuindo a esse solo a condição distrófica. 

Assim, em relação aos perfis 2 e 3, o P1 é o único que apresenta necessidade de 

calagem. 

O pH do solo influencia, de forma indireta, o desenvolvimento das 

culturas, evidenciado através das mudanças que provoca nas disponibilidades 

dos elementos essenciais existentes no solo. Solos muito ácidos ou alcalinos são 

indesejáveis para a maioria das plantas restringindo seu crescimento, sendo que 

a faixa de pH ideal para cultivo é de 5,5 a 6,5 (Malavolta, 2006).  

Quando o pH do solo é ácido, íons fosfato se combinam com ferro e 

alumínio formando compostos de baixa solubilidade, indisponíveis às plantas. 

Concomitantemente os teores de Ca2+ e Mg2+ serão baixos, a CTC efetiva será 

baixa, assim como a saturação por bases (V). Por outro lado haverá maior 
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disponibilidade de Fe, Cu, Mn e Zn, podendo até causar toxidez por esses 

micronutrientes (Tomé Jr., 1997).         

Baixos teores de fósforo (P) foram registrados nos três perfis, com 

valores sempre abaixo de 3,0 mg/dm3 devido à pobreza do material de origem, 

uma vez que os solos brasileiros, em geral, são pobres em P, inclusive os solos 

do semi-árido (Brasil, 1972).  

Silveira et al. (2006), determinaram concentrações de P nas ordens de 

solo mais comuns no semi-árido de Pernambuco e da Paraíba (Neossolos, 

Vertissolos, Luvissolos, Planossolos, Argissolos, Cambissolos e Latossolos), 

utilizando o fracionamento de Herdley et al. (1982) modificado e compararam os 

resultados deste fracionamento com o P extraído por Mehlich-1, que é o extrator 

mais comumente utilizado em solos do Nordeste. Foi constatado que existe uma 

grande variabilidade nas concentrações de P, entre ordens e dentro de uma 

mesma ordem, determinadas por qualquer dos extratores utilizados e que os 

Argissolos tiveram valores intermediários de P total juntamente com Neossolos 

Litólicos e Latossolos.  

Apesar do P ser exigido em menor quantidade pelas plantas, em relação 

aos outros macronutrientes, constitui-se em fator limitante na produtividade da 

maioria das culturas nos solos fortemente intemperizados, onde predominam 

formas inorgânicas de P ligadas à fração mineral (com alta energia) e formas 

orgânicas estabilizadas física e quimicamente (Rolim Neto et al., 2004). 

O P1 obteve baixa saturação por bases (V) e baixa CTC, com exceção do 

horizonte A, (18,26 cmolc dm-3), principalmente devido ao teor de CO elevado, o 

que lhe confere certa toxidez por Al (Quadro 5). Quando o CO total do solo 

aumenta, aumenta também a CTC. Como conseqüência há uma menor 

quantidade de K na solução do solo e menor é a sua perda por lixiviação 

(Yamada, 2004). Resultado contrário é obtido quando ocorre a redução da CTC, 

devido ao mau manejo do solo (revolvimento intenso, queima de resíduos, solo 

descoberto, etc). O perfil 1 também apresentou um baixo teor de P. Por outro lado 

tem consideráveis teores de K e de Na.  

O P2 obteve média saturação por bases, média CTC e baixo teor de Ca2+ 

+ Mg2+, baixo teor de Na e de P. Por outro lado possui bons teores de K e 

quantidades médias de C e MO. A saturação por bases acima de 50 % em todos 

os horizontes atribui a este solo o caráter eutrófico. 
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O P3 apresentou, no geral, os maiores valores de saturação por bases, 

sendo que o horizonte Bt2 registrou 71,64 %, conferindo-lhe também a condição 

eutrófica. Por outro lado possui baixos teores de P e de Na, mas ótimas 

quantidades de Ca2+ e Mg2+. 

Foram registradas médias reservas de K nos três perfis de solo, sempre 

decrescendo com a profundidade dos mesmos, o que reforça a afirmativa de que 

os solos brasileiros possuem baixas quantidades de K total, sendo que os 

maiores teores desse nutriente ocorrem em solos menos intemperizados, já que 

todo o K presente no solo é oriundo do material de origem (Yamada, 2004). A 

maior quantidade ocorreu no horizonte Ap do P1 (0,60 cmolc dm-3).  Grande parte 

dos Argissolos da microrregião de Guarabira está sendo usada com culturas 

frutíferas, principalmente a bananeira, uma das espécies mais exigentes em K 

(Borges, 1999). 

Os feldspatos potássicos e as micas são, geralmente, os principais 

minerais potencialmente fornecedores de K, sendo abundantes numa grande 

variedade de rochas, principalmente em granitos e gnaisses, que são rochas 

abundantes em Guarabira. Dessa forma, tais reservas dependem da litologia bem 

como da intensidade e duração do intemperismo durante a evolução do solo 

(Pedro, 1979).  

A partir da intemperização da rocha e do saprolito, os minerais primários 

que contém K sofrem alterações, primeiramente formando as argilas, como as 

esmectitas e vermiculitas que, posteriormente se transformarão em caulinita. 

Desse modo a ilita é formada a partir de uma micro-divisão das micas, enquanto a 

vermiculita pode ser formada a partir da ilita com abertura gradual das 

entrecamadas e conseqüente liberação do K, podendo cátions como Al3+, Ca2+ e 

Mg2+ ocupar então esse lugar (Martin Garcia et al., 1997). 

As reservas de K no solo constituem um importante fator de produtividade 

das culturas, sendo o cátion que mais se acumula na planta (Meurer, 2006), 

porém sua disponibilidade pode ser afetada pelo teor de água no solo e pela sua 

relação com os elementos Ca2+ e Mg2+.  

No que se refere à água, a diminuição da umidade no solo afeta a difusão 

do K na solução do solo, dificultando sua absorção pelas plantas. Já os teores de 

Ca2+ e Mg2+, quanto mais elevados mais inibem a absorção de K pelas plantas, 

devido à competição que se trava entre esses elementos pelos sítios de absorção 

das plantas (Mielniczuk, 1980).  
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Com relação ao CO, a quantidade mais elevada ocorreu no horizonte A 

do P1, atingindo valores expressivos, sobretudo nas primeiras camadas, o que 

comprova a boa aptidão agrícola desse solo.  

A Matéria orgânica do solo (MOS) constitui-se em um dos melhores 

benefícios do solo à planta, pois influencia nas características físicas, químicas e 

biológicas do solo. A MOS melhora a estrutura do solo e, consequentemente, a 

aeração, drenagem e retenção de água, fornece carbono como fonte de energia 

para os microorganismos, promovendo a ciclagem de nutrientes. Interage, ainda 

com metais, óxidos e hidróxidos metálicos, atuando como trocador de íons e na 

estocagem de nitrogênio, fósforo e enxofre. Além disso, a MOS libera ácidos 

orgânicos durante a sua decomposição, que pode complexar o Al3+ da solução do 

solo ou se ligar às cargas elétricas dos óxidos de ferro e alumínio, diminuindo 

assim, os sítios de adsorção de P (Haynes & Mokolobate, 2001). 

A partir dos atributos e horizontes diagnósticos dos solos estudados, foi 

possível classificar o P1 como Argissolo Vermelho Distrófico plíntico, textura 

argilo-arenosa, fase não pedregosa (PVd); o P2 como Argissolo Acinzentado 

Eutrófico abruptico, textura franco-argilo-arenosa, fase não pedregosa (PAce); e o 

P3 como Argissolo Vermelho Eutrófico típico, textura argilosa, fase não pedregosa  

(PVe) (Embrapa, 2006). 

 

4.1.3. Potencialidades agrícolas e limitações de uso dos solos 
 

De posse das informações levantadas sobre os perfis 1, 2 e 3 e sobre o 

ambiente em que estão inseridos, é possível avaliar a qualidade ou classe de 

aptidão agrícola desses solos, comparando seus graus de limitação aos 

estipulados nos quadros-guia ou quadros de conversão climática, dispostos em 

Ramalho Filho & Beek (1994). Nesses quadros constam os graus de limitação 

máximos que as terras podem apresentar, com relação aos cinco critérios citados 

pelos autores: deficiência de fertilidade, deficiência de água, excesso de água ou 

deficiência de oxigênio, susceptibilidade à erosão e impedimento à mecanização, 

para pertencerem a cada uma das categorias de classificação da aptidão agrícola 

das terras (boa, regular, restrita e inapta). 

 Conforme as características e uso atual dos perfis de Argissolo do 

Ambiente I (Quadro 6) observa-se que o P1, por estar localizado no topo da Serra da 

Jurema, recebe maior umidade e possui a proteção de uma cobertura vegetal mais 
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densa. No momento está sendo utilizado com fruteiras, sob plantio de laranja, 

tangerina e limão, mas seus atributos físicos e químicos permitem maior 

diversificação e uso agrícola com maiores produtividades, caso seja submetido à 

calagem e adubação, já que sua acidez é média (Alvarez V. et al., 1999).  

De acordo com as características morfológicas, físicas e químicas, o P1 foi 

classificado como terras pertencentes à classe de aptidão restrita para lavouras no 

nível de manejo A e regular nos níveis de manejo b e c, com limitação ligeira quanto 

à fertilidade natural, limitação moderada quanto deficiência de água, limitação nula 

quanto ao excesso de água, limitação forte quanto à susceptibilidade à erosão bem 

como à mecanização devido a declividade acentuada.  

Os perfis 2 e 3 têm sua maior limitação no relevo forte-ondulado, por isso 

mesmo, estão sujeitos a processos intensos de erosão e que já demonstram, 

inclusive, perda de parte de seu horizonte A. O processo de degradação nesses 

solos é notado devido à presença freqüente da embaúba ou torém (Cecropia 

carbonaria Mart. Ex. Miq.), uma espécie vegetal indicadora de áreas degradadas. 

No que diz respeito ao P2, apesar de estar localizado em uma encosta 

muito próxima ao canal principal do Rio Guarabira, é um solo pouco indicado para 

culturas de raízes pivotantes, sendo mais apropriado para gramíneas ou, mais 

especificamente, para preservação ambiental com vegetação ribeirinha. Atualmente 

esse solo está coberto pela vegetação secundária, concomitante ao capim 

brachiaria, utilizado na pastagem bovina, porém seu nível de acidez (médio) 

proporciona o desenvolvimento da grande maioria das culturas. 

Assim, o P2 foi classificado como terras pertencentes à classe de aptidão 

restrita para lavouras, em qualquer nível de manejo (A, B e C), e regular para 

pastagem plantada, com limitação moderada a ligeira quanto à fertilidade natural 

e exigência mínima de fertilizantes. Possui ainda limitação moderada quanto à 

deficiência de água e nula quanto ao excesso de água, limitação muito forte 

quanto à susceptibilidade à erosão e à mecanização. Tais condições limitam esse 

solo exclusivamente à preservação da fauna e da flora.  

O P3 foi classificado como terras pertencentes à classe de aptidão regular 

para lavouras nos níveis de manejo a e b e restrita no nível de manejo c, com 

limitação ligeira à nula quanto à fertilidade natural, moderada quanto à deficiência de 

água, limitação nula quanto ao excesso de água, moderada quanto à 

susceptibilidade à erosão e limitação muito forte quanto à mecanização. 
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Apesar de não terem sido analisados, os Neossolos Litólicos são também 

freqüentes no Ambiente I e seu uso é marcado pela diversidade de cultivos, 

principalmente de fruteiras (banana e caju), agricultura de subsistência (milho, 

feijão, mandioca). O uso ininterrupto desses solos, sem um manejo adequado, 

tem contribuído para a perda da fertilidade natural e para a intensificação de 

processos erosivos, o que acaba por transformar essas áreas em ambientes 

abandonados, por não apresentarem potencial necessário para o uso agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Quadro 6. Avaliação da aptidão agrícola dos solos estudados no Ambiente I  

Relevo Precipitação 
(mm/ano) Vegetação 

Estimativa dos graus de limitação das principais condições agrícolas  
das terras para os níveis de manejo A, B e C 

Aptidão agrícola1 1 
--------------------- 

2 
-------------------- 

3 
--------------------- 

4 
--------------------- 

5 
---------------------- 

A         B         C   A         B        C    A        B         C A          B         C   A        B         C 

     
 P1 - ARGISSOLO VERMELHO Distrófico plíntico (PVd) 

Forte-
ondulado 

1.325 Floresta 
Subcaducifólia 

 
M        L         N 
 

M         L       N/L    N         N         N F          F         M    F        F         F 

- Terras restritas para Lavouras no nível 
de manejo A e regular nos níveis de 
manejo b e c. 
 

          
P2 -  ARGISSOLO ACINZENTADO Eutrófico abruptico (PAce) 

Forte-
ondulado 1.325 Floresta  

Subcaducifólia 

 
M        L          L  
 

 M        M         M      N         N          N   F         F         F  F        F         F  

- Terras restritas para lavouras em todos 
os níveis de manejo e regular para 
pastagem plantada ou natural. 
 

        
P3 - ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (PVe) 

Ondulado 1.325 
Floresta  

Subcaducifólia L        L/N     L/N  M        M         M     N        N          N  M         M         M  M/F   M/F    M/F 

- Terras regulares para lavouras nos 
níveis de manejo a e b  e restritas no nível 
de manejo (c) 
 

 1 Níveis de manejo: A – Manejo  primitivo; B – Manejo pouco desenvolvido; C – Manejo desenvolvido. 
   Fatores de limitação: 1 – Deficiência de fertilidade; 2 – Deficiência de água; 3 – Excesso de água; 4 – Susceptibilidade à erosão; 5 – Impedimento à mecanização. 
   Graus de limitação: N – Nulo; L – Ligeiro; M – Moderado; F – Forte; MF – Muito forte; I – Intermediário. 
   Classes de aptidão agrícola: Boa; Regular; Restrita; Inapta. 
   Nível de manejo: A; B; C; a; b; c; (a ); (b); (c). 
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4.2. Ambiente II – Região de Transição Brejo - Caatinga 

 

4.2.1. Aspectos ambientais e distribuição dos solos 

 

O Ambiente II ocupa 89 km2 o que corresponde a 54,94 % da área do 

município de Guarabira e abrange a área de transição brejo-caatinga. Está 

situado na depressão sublitorânea, uma estreita faixa deprimida que se alonga no 

sentido norte-sul da Paraíba indo limitar-se com o Baixo Planalto Costeiro, à leste, 

e com as escarpas abruptas da Borborema, à oeste  (Melo & Rodriguez, 2003).  

A altitude média do Ambiente II é de 100 m, mas possui cotas altimétricas 

que atingem 200 m, formados por morros de topos semi-arredondados e colinas 

semi-mamelonizadas na faixa de 100 m com relevo ondulado a suave-ondulado. 

As áreas mais baixas podem chegar a 70 m no fundo dos vales (Figura 3).  

O substrato rochoso desse ambiente pertence às unidades 

litoestratigráficas datadas do Mesoproterozóico e Neoproterozóico. A primeira 

ocupa a maior parte da área, sendo representada pela Suíte Granítica-migmatítica 

Peraluminosa Recanto/Riacho do Forno e pelo Complexo São Caetano, descritas 

no item 4.1.1. A segunda unidade abrange o sul desse ambiente e é representada 

pela Suíte Calcialcalina de Itaporanga, formada por granitóides porfiríticos de 

composição monzonítica, sienogranítica e granodiorítica, conhecidos na literatura 

como tipo Itaporanga (Almeida et al., 1967, citado por CPRM, 2002).   

Este ambiente ocupa a faixa central de Guarabira e inclui sua área 

urbana, que compreende terras drenadas pelo rio Araçagi, em sentido sudoeste-

nordeste. A porção nordeste é formada pelos afluentes do rio Bananeiras, que se 

encontra com o rio Araçagi e, juntos, adentram no vizinho município de mesmo 

nome, para depois desaguarem no rio Mamanguape, o rio principal da drenagem 

regional. Os rios são temporários e formam vales abertos, pouco profundos, em 

áreas de índices pluviométricos mais baixos que os do Ambiente I.  

Nas áreas onduladas a suave-onduladas predomina a vegetação 

caducifólia, já as áreas planas são cobertas pela caatinga hipoxerófila, o que 

atribui ao ambiente II feições características do Agreste Paraibano (Brasil, 1972).  

Os solos representativos desse ambiente são os Argissolos Vermelhos, 

que ocupam as áreas onduladas a suave-onduladas, os Neossolos Litólicos e 

Neossolos Flúvicos (localizados especificamente ao longo dos rios Araçagi e 

Guarabira) nas áreas planas. 
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4.2.2. Características morfológicas, físicas e químicas dos solos 

 

Os perfis analisados no Ambiente II, aqui nomeados de P4, P5, P6, P7, 

P8 e P9 (Figura 3), foram de quatro Argissolos enquadrados na subordem 

Vermelho e de dois Neossolos, enquadrados nas subordens Flúvico e Litólico, 

respectivamente (Quadro 7).  

Os perfis de Argissolo desse Ambiente (Figuras 9 a 12) se distinguem 

daqueles encontrados no Ambiente I, por terem se originado em condições 

distintas do primeiro, principalmente no que diz respeito às precipitações 

pluviométricas e ao relevo. No Ambiente II o relevo suave-ondulado proporciona 

horizontes mais evoluídos, moderadamente a bem drenados, não pedregosos, 

não rochosos, que atingem maiores profundidades em relação àqueles do 

Ambiente I, com exceção do Perfil 3, que apresentou a maior profundidade do 

sólum (Quadro 3). O Perfil 6 registrou 135 cm de sólum (horiz. A + horiz. B) e o P5 

é o solo mais raso do Ambiente II (105 cm).   

A cobertura vegetal do Ambiente II já expressa visíveis sinais de 

degradação, e o uso atual é, predominantemente, com agricultura de 

subsistência, sendo que a condição suave-ondulada do relevo onde esses perfis 

de solo se desenvolveram não impede a maioria das técnicas mecânicas de 

preparo e de manejo dos mesmos. Além dessa qualidade somam-se os atributos 

morfológicos, que contribuem para que esses Argissolos sejam os mais indicados 

para uso agrícola (Quadro 8). 

Os perfis de Neossolo estudados (Figuras 13 e 14) se encontram nas 

proximidades do rio Araçagi, que, nas proximidades do distrito de Cachoeira, 

recebe o nome do distrito. O P8 é um Neossolo Flúvico, constituído por 

sedimentos aluviais ou colúvio-aluviais, não consolidados, de natureza variada, 

que formam camadas estratificadas, sobrepostas em estratos (Embrapa, 2006). 

Os sedimentos são carreados pelas águas do rio e, à medida que a dinâmica 

fluvial perde a força, estes vão sendo depositados em suas margens (Brasil, 

1972). O relevo local contribui para a elevada deposição de material, formando 

um solo profundo, não pedregoso, não rochoso, coberto pela vegetação ribeirinha 

e utilizado com agricultura de subsistência e na produção de telhas e tijolos de 

barro. O P9 é um Neossolo Litólico, bastante raso, desprovido de horizonte B, 

muito pedregoso e rochoso e está situado ao longo do Rio Araçagi, em relevo 

ondulado a ligeiramente plano.  
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Quadro 7. Características gerais da área de ocorrência dos solos estudados no 

Ambiente II 

Profundidade 
do sólum 

(horiz A + B) 
(cm) 

Altitude 
Coordenadas 

UTM 

Relevo regional/ 
local/ declividade 

Pedregosidade/ 
Rochosidade 

Vegetação primária/ 
Uso atual Drenagem 

 
Perfil 4 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (PVe)   

(Sítio Tananduba) 
 
 

124 

 
98 m 

 
230440 

9246312 

 
Ondulado 
inclinado 
8 – 20 % 

 
Não pedregoso /  

 
Não rochoso 

 
Vegetação  

 Caducifólia / 
Agricultura de 
subsistência 

 
Bem 

drenado 

 
Perfil 5 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abruptico (PVe)   

(Rodovia Guarabira - Pirpirituba) 
 
 
 

105 
 

 
122 m 

 
225154 

9243390 

 
Suave ondulado 

63 – 8 % 

 
Não pedregoso /  

 
Não rochoso 

 
Vegetação  

 Caducifólia / 
Agricultura de 
subsistência 

 
Moderad. 
drenado 

 
Perfil 6 – ARGISSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico (PVd)  

 (Campus UEPB) 
 
 

135 

 
140 m 

 
223662 

9240196 

 
Ondulado, 
inclinado 
8 – 20 % 

 
Ligeiramente 
pedregoso / 

 
Não rochoso 

 
Vegetação  

 Caducifólia / 
Agricultura de 
subsistência 

 
Bem 

drenado 

 
Perfil 7 – ARGISSOLO VERMELHO  Eutrófico chernossólico (PVe)  

 (Cachoeira dos Guedes) 
 

 
 

112 

 
104 m 

 
227111 

9237799 

 
Suave ondulado, 

ligeiramente plano 
3 – 8 % 

 
Ligeiramente 
pedregoso / 

 
Não rochoso 

 
Vegetação  

 Caducifólia / 
Extrativismo mineral 

 
Bem 

drenado 

 
Perfil 8 – NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico (RYve)   

(Cachoeira dos Guedes) 
 

 
 

195+ 
(A+C) 

 
75 m 

 
225859 

9237454 

 
Suave ondulado a 
ligeiramente plano 

3 – 8 % 

 
Não pedregoso /  

 
Não rochoso 

 
Vegetação ribeirinha / 

 
Agricultura de 
subsistência e 

extrativismo mineral 

 

M

oderad. 

d

renado 

 
 

Perfil 9 – NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico (RLe)   
(Sítio Contento)  

 
 30 

         (A+C) 

 
    87 m 

 
235410 

9242199 

 
Ondulado, 

ligeiramente 
plano, 

3 – 8 % 

Muito pedregoso /  
 

Rochoso 

Caatinga Hipoxerófila / 
 

Pastagem 

Moderad. 
drenado 
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Figura 9. Argissolo Vermelho Eutrófico típico (PVe) 
               Aspectos do Perfil 4 e da paisagem local. 
 

 

 
 

 
Figura 10. Argissolo Vermelho Eutrófico abruptico (PVe) 
                 Aspectos do Perfil 5 e da paisagem local. 
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Figura 11. Argissolo Vermelho Distrófico úmbrico (PVd) 
                 Aspectos do Perfil 6 e da paisagem local. 
 

 

 

 

 

Figura 12. Argissolo Vermelho Eutrófico chernossólico (PVe) 
                 Aspectos do Perfil 7 e da paisagem local. 
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Quadro 8. Características morfológicas dos solos estudados no Ambiente II 

Horiz. Prof. 
(cm) Cor1 Textura Estrutura Consistência Transição 

 
Perfil 4 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (PVe)   

(Sítio Tananduba) 
 
 
A 

 
 

0-33 

 
2,5R 3/3 s 

Bruno averm. escuro 
10R 2,5/2 u 

Vermelho esc. Acinz. 
 

 
 

Média 

 
Subangular forte 
grande a muito 

grande 

 
Ligeiramente duro, 

friável, plástico, muito 
pegajoso 

 

 
Bt1 

 
33-57 

2,5R 3/6 s 
Vermelho escuro 

10R 3/3 u 
Vermelho esc. Acinz. 

 

 
 

Argilosa 

Suabangular forte 
grande a muito 

grande 

Extremamente duro,  
extremamente firme, 
muito plástico, muito 

pegajoso 

Abrupta e 
plana 

 
Bt2 

 
57-82 

10R 4/8 s Vermelho 
10R 3/6 u 

Vermelho escuro 
 

 
Argilosa 

Laminar e 
subangular forte 
pequena a média 

Extremamente duro,  
friável, muito plástico, 

pegajoso 

 
Clara e 
plana 

 
Bt3 

 
82-124 

10R 4/8 s Vermelho 
2,5YR 4/8 u Vermelho 

 

 
Média 

Laminar 
moderada grande 

Duro,  friável, muito 
plástico, muito 

pegajoso 
 

 
Difusa e 

plana 

BC 124+ 2,5YR 4/8 s Vermelho 
10R 4/6 u Vermelho 

 
Média 

Laminar forte 
grande 

Ligeiramente duro,  
friável, não plástico, 

não pegajoso 

 
Difusa e 

plana 
 

Perfil 5 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abruptico (PVe)   
(Rodovia Guarabira - Pirpirituba) 

   
 
Ap 

 
 

0-11 

 
10YR 4/2 s 

bruno acinz escuro 
10YR 3/2 u 

bruno acinz  muit. escuro 
 

 
 

Média 

 
Granular 

moderada 
pequena 

 
Ligeiramente duro 

friável não plástico e 
não pegajoso 

 
Difusa e 

plana 

AB     11-34 

 

10YR 5/3 s   bruno 
7,5YR 3/2 u 

bruno escuro 
 

 
Média 

Blocos subangul. 
Moderados 
pequenos a 

médios 

Ligeiramente duro 
friável ligeir. plástico e 

ligeiram. pegajoso 
 

Abrupta e 
ondulada 

A/B  
34-66 

 
2,5YR 5/8 s  vermelho 
2,5YR 4/8 u  vermelho 

 
Média 

 
Blocos 

subangulares 
forte a  médio 

 
Duro firme 

ligeiramente plástico 
pegajoso 

 

 
Gradual e 

plana 

 Bt  
 66-105 

2,5YR 4/8 s  vermelho 
2,5YR 3/6 u 

vermelho escuro 

 
Argilosa 

Blocos 
subangulares 
forte a médio 

Muito duro 
extremamente firme 

plástico pegajoso 
 

Gradual/ 
plana 

 BC  
105-140 

2,5YR 5/8 s  vermelho 
2,5YR 4/6 u vermelho 

 
Arenosa 

Blocos 
subangulares 
forte a médio 

Duro friável plástico 
pegajoso 

Gradual e 
plana 

1 A tomada de cores do solo na Carta de Munsell obedeceu às condições: seca (s) e úmida (u). 
 

Similar aos perfis de Argissolo do Ambiente I, o horizonte B dos Argissolos 

do Ambiente II é bastante espesso, chegando a atingir 100 cm, com várias 

subdivisões, o que atribui a esses solos condições favoráveis ao cultivo de 

plantas com sistema radicular profundo.  As cores de seus horizontes permitiram 

enquadrá-los na subordem Vermelho, por apresentarem matiz 2,5YR ou mais 

vermelho, tais como 10R, por causa da presença da hematita.  
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Quadro 8. Continuação 

Horiz. Prof. 
(cm) Cor1 Textura Estrutura Consistência Transição 

 
Perfil 6 – ARGISSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico (PVd)  

(Campus UEPB) 
 
 
Ap 

 
 

0-25 

 
10YR 3/1 s 

cinzento muito escuro 
10YR 2/1 u  preto 

 

 
 

Média 

 
Granular fraca muito 

pequena 

 
Macio firme não plástico 

não pegajoso 

 
Difusa e 

plana 

 
E 

 
25-55 

10YR 3/2 s 
bruno acinzentado 

muito escuro 
2,5Y 2,5/1 u  preto 

 
Média 

Blocos subangulares 
fraca pequena a 

média 

Macio ligeiramente duro 
friável ligeiramente 

plástico e ligeiramente 
pegajoso 

 

Abrupta e 
ondulada 

B 55-135 2,5YR 4/8 s  vermelho 
10R 4/8 u  vermelho 

 
Média  

Blocos subangulares  
moderada média 

 

Duro muito firme muito 
plástico e muito pegajoso 

Gradual e 
plana 

BC 135-200 10R 4/8 s   vermelho 
10R 4/6 u  vermelho 

 
Média 

Blocos subangulares 
moderada pequena 

 

Duro firme plástico e 
pegajoso 

Difusa e 
plana 

C 200-240 10R 4/8 s  vermelho 
10R 4/6 u  vermelho 

 
Média 

Blocos subangulares 
moderada pequena 

Duro friável ligeiramente 
plástico e pegajoso 

Difusa e 
plana 

 
Perfil  7 – ARGISSOLO VERMELHO  Eutrófico chernossólico (PVe)   

(Cachoeira dos Guedes) 
  
  
Ap 

 
 

0-28 

 
5YR 3/3 s 

bruno averm. escuro 
5YR 3/2 u 

bruno averm. escuro 
 

 
 

Média 

 
Blocos subangulares 
moderada pequena 

a média 

 
Duro friável pegajoso 

plástico 

 
Clara e 
plana 

 
 BA 

 
28-52 

10R 4/6 s  vermelho 
10R 3/4 u 

verm. escuro acinzent. 
 

 
Argilosa 

Blocos subangulares 
moderada média a 

grande 

Duro friável muito 
plástico e muito pegajoso 

Difusa e 
plana 

   
 B 

 
52-112 

2,5YR 4/3 s 
bruno avermelhado 

2,5 YR 3/6 u 
vermelho escuro 

 

 
 

Média 

Blocos subangulares 
moderada média a 

grande 

Ligeiramente duro muito 
firme plástico e pegajoso 

Difusa e 
plana 

 BC 112-183 2,5YR 4/8 s  vermelho 
2,5YR 4/6 u vermelho 

 
Média 

Blocos subangulares 
forte grande 

Ligeiramente duro muito 
friável plástico e 

ligeiramente pegajoso 
 

Difusa e 
ondulada 

 B/C 183-240 2,5YR 5/8 s  vermelho 
2,5YR 4/6 u  vermelho 

 
Argilosa 

Blocos subangulares 
granular moderada 

pequena 

Duro muito firme muito 
plástico e muito pegajoso 

Difusa e 
ondulada 

1 A tomada de cores do solo na Carta de Munsell obedeceu às condições: seca (s) e úmida (u). 
 

 

Morfologicamente os Argissolos desse ambiente exibem estrutura em 

blocos subangulares a laminares, de grau moderado a muito forte, aumentando a 

sua resistência de acordo com o aumento percentual de argila, assim como 

aconteceu nos Argissolos do Ambiente I. 

Com relação aos dois perfis de Neossolo analisados (Figuras 13 e 14), 

estes são bastante distintos (Quadro 8). O P8 é formado por sedimentos aluviais, 

dispostos em camadas espessas sobrepostas, com discreta relação 

pedogenética, apresentando textura arenosa à média. Suas camadas apresentam 

seqüência A-C, sendo esta subdividida em seis camadas por mais de 200 cm de 

profundidade. As cores variaram de Bruno acinzentado muito escuro (solo úmido) 
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Quadro 8. Continuação 

Horiz
. 

Prof. 
(cm) Cor1 Textura Estrutura Consistência Transição 

 
Perfil 8 – NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico (RYve)  

 (Cachoeira dos Guedes) 
 
 
A 

 
 

0-12 

 
10YR 5/3 s Bruno 

10YR 3/3 u 
Bruno escuro 

 
 

Arenosa 

 
Blocos Angulares 
e subangulares, 

fraco, méd., gran. 

 
Solto, friável não plástico, não 
pegajoso, poros comuns, peq., 

muitas raízes secund. Finas 
 

 

 
 
C1 

 
 

12-62 

10YR 4/2 s 
Bruno acinz. escuro 

10YR 3/2 u 
Bruno acinz. muito 

escuro 
 

 
Média 

Blocos 
subangulares e 

granulares, forte. 
Pequena a média 

Ligeiramente duro, firme, não 
plástico e ligeiram. pegajoso, 

muitos poros pequenos, raízes 
comuns, secundárias, médias 

Gradual e 
plana 

 
C2 

 
62-82 

10YR 4/3 s Bruno 
10YR 3/2 u 

Bruno acinz. muito 
escuro 

 
Arenosa 

Blocos angulares 
e subangulares, 
moderada, muito 
peq. e grandes 

Macio, friável, não plástico e 
não pegajoso, muitos poros 
pequenos a médios, poucas 
raízes, secundárias e finas 

 

Gradual e 
ondulada 

 
 
C3 

 
 

82-153 

10YR 4/2 s 
Bruno acinz. escuro 

10YR 3/2 u 
Bruno acinz. muito 

escuro 

 
Arenosa 

Blocos 
subangulares e 

angulares, forte e 
média 

Ligeiramente duro, firme,muito 
plástico e muito pegajoso, 

muitos poros muito pequenos, 
muitas raízes secundárias 

finas e médias 
 

Clara e 
ondulada 

 
C4 

 
153-169 

10YR 4/3 s  Bruno 
10YR 3/3 u 

Bruno escuro 

 
Arenosa 

Blocos 
subangulares, 
moderada e 

média 

Macia, muito friável, não 
plástica e não pegajosa. 
Poucos poros pequenos, 

poucas raízes secund. Finas 
 

Clara e 
plana 

 
C5 

 
169-195 

7,5YR 4/3 s  Bruno 
7,5YR 2,5/2 u 

Bruno muito escuro 

 
Arenosa 

Blocos angulares 
e subangulares,  

moderada, média 

Dura, muito firme, muito 
plástica, muito pegajoso, 

muitos poros, muito pequenos, 
poucas raízes secund. Finas 

 

Abrupta e 
plana 

 
C6 

 
195+ 

10YR 5/3 s  Bruno 
10YR 3/4 u 

Bruno amarelo escuro 

 
Arenosa 

Granular, fraca, 
sem estrutura 

Solta, muito friável,não 
plástica e não pegajosa, 

muitos poros médios / grandes 

Abrupta e 
plana 

 
Perfil 9 – NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico (RLe)   

(Sítio Contento) 
 
A 

 
0-30 

 
10YR4/3 u   Bruno 

 
Arenosa 

 
Blocos sub. mod  
média / grande 

 
Friável, ligeiramente plástico 

ligeiramente pegajoso 
 

 

C 30-50 10YR3/3 u 
Bruno escuro 

 
Média 

Blocos subang. 
fraca peq a média 

 

Ligeiramente duro, solto, 
não pegajoso 

Gradual e 
ondulada 

 
Cr 

 
50-90 

10YR4/4 u 
Bruno amarelado 

escuro 

 
Arenosa 

Blocos subang. 
moderada 

pequena a média 

Ligeiramente duro, friável, 
pegajoso 

Gradual e 
irregular 

1 A tomada de cores do solo na Carta de Munsell obedeceu às condições: seca (s) e úmida (u). 
 

 

a Bruno (solo seco), com matizes de 10YR a 7,5YR, valores de 2 a 5 e 

cromas de 2 a 4, para o solo úmido. A textura varia desde areia até argila, mas 

com freqüência da fração silte. Embora exibam blocos angulares e subangulares, 

estes são, em sua maioria, fracos e pequenos, com consistência solta a macia, 

friável, não plástica e não pegajosa.  
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Figura 13.  Neossolo Flúvico Ta Eutrófico (RYve) 
                  Aspectos do Perfil 8 e da paisagem local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Neossolo Litólico Eutrófico típico (RLe) 
                  Aspectos do Perfil 9 e da paisagem local. 

 

É importante observar a estratificação que está ocorrendo nesse solo, 

marcada pela granulometria dos sedimentos, que reflete a velocidade da água do 

Rio Cachoeira no carreamento de materiais formadores desse solo, 
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representando ciclos diferentes de deposição.  

O P9 se apresenta raso, em fase pedregosa com linhas de pedras entre 

os horizontes A e Cr, textura arenosa à média. Apesar de também estar nas 

proximidades de uma calha fluvial, a topografia local não permite a deposição de 

sedimentos, como acontece no P8. Por isso mesmo é um solo pouco evoluído, 

com horizonte A sobrejacente ao horizonte C seguido de horizonte Cr. Assim, 

pela própria condição genética, o P9 se apresenta bem raso, com contato lítico a 

partir de 50 cm, cuja textura varia de arenosa à média, exibe estrutura em blocos 

subangulares e consistência friável a ligeiramente dura.  

Ao observar o Quadro 9, percebe-se que os Argissolos detêm os maiores 

percentuais de argila em todos os seus horizontes, especialmente nas 

subdivisões do horizonte B, o que lhes atribui consistência dura, muito plástica e 

muito pegajosa. Esses altos percentuais de argila contribuem para a retenção de 

água e maior força de coesão entre as partículas, especialmente nos perfis 4 e 7, 

o que dificulta a penetração das raízes e os trabalhos de mecanização agrícola. 

Em contraposição, esses solos possuem baixa permeabilidade, principalmente o 

P4, que registrou 41,7 g/kg de argila nos horizontes Bt1 e Bt2. Já os perfis 5 e 6 

possuem melhores condições físicas devido à textura generalizada do tipo média. 

É nítido o predomínio em relação à fração areia fina acima de 30 g/kg nos 

horizontes superficiais, a exemplo do P7, que possui 43 g/kg de areia fina em seu 

horizonte Ap. Esse percentual atribui a esse solo melhores condições de retenção 

de água (Corrêa, 2000). No P5 houve um aumento gradual do teor de argila até o 

horizonte AB, mas na passagem para o horizonte Bt, ocorreu um aumento 

abruptico dessa fração. Já no P6 o percentual de argila variou de 16,8 g/kg no 

horizonte CB a 31,7 g/kg no horizonte B. Como existe uma relação inversa entre a 

argila dispersa em água (ADA) e o grau de floculação, assim, quanto menor a 

quantidade de ADA, maior será a estruturação do solo, consequentemente, menor 

será a probabilidade de compactação e maior será a taxa de infiltração.  

Assim, dos quatro perfis de Argissolo desse ambiente, aquele que 

apresentou a maior dispersão de argila foi o P4, nos horizontes Ap, Bt1 e Bt2, com 

grau de floculação entre 60 e 70%. Os perfis 6 e 7 possuem textura média e maior 

grau de floculação.  
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Quadro 9. Características físicas dos solos estudados no Ambiente II 

Horizontes Granulometria Argila 
Dispersa 
em Água 

Grau de 
floculação 

Silte / 
Argila 

Densidade 
Porosidade 

total  Símb.   Prof. 
Areia      Areia     Silte     Argila 
grossa   Fina             solo        partículas 

             cm          ...............…..g/kg………..........       kg/dm3               %                                .............g/cm3.…….           m3/m3  
 

Perfil 4 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (PVe) 
(Sítio Tananduba) 

A         0 -33 241 317 102 340          126 62,9 0,30      1,65    2,58 0,36 
Bt1      33-57 212 227 144 417 125 70,0 0,34      1,67    2,60 0,36 
Bt2      57-82 243 186 154 417 179 69,0 0,36      1,65    2,64 0,38 
Bt3     82-124 191 170 296 343   14 95,9 0,86      1,63    2,57 0,36 
BC        +124 280 197 279 244   13 94,7 1,14      1,67    2,68 0,38 

 
Perfil 5 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico (PVe)  

(Capotas Sabugy) 
Ap        0-11   277   345 216  162 51 68,0     1,33 1,47 2,69 0,45 
AB      11-34   229   343 214  214 88 58,9     1,00 1,59 2,71 041 
A/B     34-66   222   337 257  184 26 85,9     1,40 1,49 2,76 0,46 
Bt       66-105   169   230 238  363 66 81,8     0,66 1,45 2,68 0,46 
BC    105-140   320   317 272   91 13 85,7     2,99 1,52 2,69 0,43 

 
Perfil 6 – ARGISSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico (PVd) 

(Campus UEPB)  
Ap        0-25   252  379 132  237 51 78,5     0,56 1,52 2,67 0,43 
E          25-55   245    44 143  191 51 73,3     0,75 1,53 2,71 0,43 
B         55-135   206  282 195  317 51 83,9     0,62 154 2,71 0,43 
BC     135-200   266  279 263  192 27 85,9     1,37 1,57 2,69 0,42 
CB     200-240   237  308 287  168 27 83,9     1,71 1,52 2,75 0,45 

 
Perfil 7 – ARGISSOLO VERMELHO  Eutrófico chernossólico (PVe) 

(Cachoeira dos Guedes)  
Ap 0-28 142  430 147 281       63 77,6 0,52 1,66 2,72 0,39 
BA   28-52   97  288 205 410     132 67,8 0,50 1,47 2,73 0,46 
B   52-112 120  322 305 253 52 79,4 1,20 1,51 2,65 0,43 
BC 112-183  83  287 293 337       13 96,1 0,87 1,52 2,75 0,45 
B/C 183-240  56  234 328 382 0 100 0,86 1,70 2,67 0,36 

 
Perfil 8 – NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico (RYve) 

(Cachoeira dos Guedes)   
A 0-12    18  604       284     94 38 59,6 3,02      1,48  2,67          0,45 

C1 12-62   5  330       434   231 78 66,2 1,87      1,32  2,72 
      

0,51 

C2 62-82 30  758       135     77 51 33,7 1,75      1,38  2,70 

      

0,49 

C3    82-153 18  381       333     68 
128 

     

52,2 
1,24      1,28  2,70 

      

0,53 

C4  153-169    10  636       221   133 
76 

     

42,9 
1,66      1,36  2,77 

      

0,51 

C5  169-195  159  511       203   127 
102 

     

19,7 
1,60      1,38  2,71 

      

0,49 

C6 195+  430  562         12     13 
5 

  

0 
0,92      1,37  2,72 

      

0,50 

 
Perfil 9 – NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico (RLe)   

(Sítio Contento) 
A       0-30   201  437      214   148  63 57,4     1,44 1,10 2,59 0,58 
C 30-50   249  335      231   185        76        58,9     1,24      1,08 2,62        0,59 
Cr 50-90   402  384      119     95        43 54,7     2,16 1,16  2,66 0,56 

 

 

Assim como nos Argissolos encontrados no Ambiente I, os Argissolos do 

Ambiente II também apresentaram densidade do solo (Ds) e densidade de 
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partículas (Dp) dentro das quantidades estipuladas, ou seja, Ds entre 1,4 e 1,6 

g/cm3 nos solos arenosos e 1,2 a 1,4 g/cm3, nos solos argilosos. Já a média da 

Dp para todos os solos é de 2,65 g/cm3. Nos perfis de solo em análise, o mais alto 

valor de Ds foi registrado no horizonte B/C do P7, assim como o mais baixo valor 

de Pt.  Já a Dp mais alta ocorreu no horizonte A/B do P5.  

A alternância de horizontes argilosos a arenosos no P8 é facilmente 

visualizada, em decorrência da natureza do material originário. A fração areia fina 

ultrapassou os 70 g/kg na camada C2, enquanto que a areia grossa se concentrou 

na camada C6. Tais percentuais confirmam a variação textural ao longo do perfil, 

desde arenoso até argiloso, assegurando-lhe propriedades flúvicas (Corrêa et al., 

2003; Diniz Filho et al., 2007).   

O P9 registrou os menores percentuais de argila (menos de 15 %), 

predominando areia fina e areia grossa, totalizando 60 %. Na presente 

composição as quantidades de silte ficam em fase intermediária, o que lhe atribui 

pequena capacidade de retenção de água. O horizonte C registrou o maior 

percentual de argila (18,5 %).  

O fato do P9 ser pouco espesso, muito friável e pedregoso implica em 

uma baixa exploração do volume de solo e da água pelo sistema radicular das 

plantas. Nessas condições a disponibilidade de água fica limitada aos primeiros 

30 cm do perfil, sendo que na estação chuvosa o bom suprimento de água 

proporciona um reavivamento da pastagem nativa dando ainda condições de 

sustentação da agricultura de subsistência. 

Devido à própria constituição do Perfil 8, com camadas estratificadas, 

sem relação genética entre si, de composição e granulometria distintas e sem 

disposição preferencial, as quantidades de argila se alternam entre as camadas, 

concomitantemente alternam-se as quantidades de ADA e os graus de floculação. 

O fato desse solo se dispor em relevo plano e estar próximo a uma fonte de água 

lhe atribui menor susceptibilidade à erosão e maior diversidade de uso agrícola. 

O grau de intemperismo dos solos em análise pode ser avaliado a partir 

da relação Silte/Argila, ou seja, baixos teores de silte indicam alto grau de 

intemperismo. Assim, nota-se que as menores quantidades de silte ocorreram nos 

primeiros horizontes dos perfis 4, 6 e 7, ficando a relação silte/argila sempre 

abaixo de 1, o que indica serem esses solos os mais intemperizados. Por outro 

lado, a relação silte/argila dos perfis 5, 8 e 9 se manteve sempre acima de 1. 

Os maiores valores da relação silte/argila no P8 deve-se ao fato deste 
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solo ser produto direto do intemperismo de rochas cristalinas. Condições similares 

foram encontradas por Diniz Filho et al. (2007), ao analisar características 

morfológicas, físicas e químicas de Luvissolos e Neossolos no interior do Rio 

Grande do Norte (Corrêa et al., 2003). 

Ao observar os resultados analíticos das características químicas dos 

solos do Ambiente II (Quadro 10) e comparar com as classes de interpretação de 

fertilidade do solo (Alvarez V. et al., 1999), nota-se que o pH do conjunto de 

Argissolos apresentou acidez baixa a média, decrescendo com a profundidade, 

com exceção do P5, com acidez média em todos os seus horizontes. Os dois 

perfis de Neossolo (P8 e P9) são moderadamente ácidos, tendendo à 

neutralidade nas camadas mais profundas.  

Os resultados descritos demonstram que o conjunto de solos em análise, 

embora apresente certa acidez, inclui-se na faixa de pH ideal para a maioria das 

culturas – 5,5 a 6,5 (Alvarez V. et al., 1999). Apenas o P6 registrou acidez alta na 

profundidade de 25 a 135 cm. Ao relacionar o pH e o teor de alumínio destes 

horizontes, percebe-se maiores quantidades de alumínio (0,30 e 0,25 cmolc dm-3), 

assim como menor disponibilidade de Ca2+ e Mg2+.         

Com relação ao fósforo, todos os solos em estudo estão nivelados por 

baixo, revelando extrema pobreza desse nutriente, com exceção do P8, onde foi 

registrada uma quantidade maior de P (50,9 mg/dm3), ocorrência que merece 

estudos mais específicos. 

Os perfis 4 a 7 se assemelham em suas características químicas, com 

pequenas diferenças. Observa-se que O P4 tem acidez baixa, boa saturação de 

bases e altas quantidades de Ca2+ e Mg2+. O P5 difere do P4 por ser mais ácido. 

O P7 apresentou acidez média, baixo teor de P e K, com boa disponibilidade de 

Ca2+ + Mg2+ e CTC média. Essas características indicam que esses solos têm 

poucas limitações químicas sendo, portanto, indicados para a maioria das 

culturas, embora necessitem de correção da acidez.  

Nos perfis de Neossolo (P8 e P9) os níveis de acidez permaneceram nos 

melhores níveis para a maioria das culturas, que é de 5,5 a 6,5 (Malavolta, 2006). 

No P8 foram constatados bons níveis de CTC, SB, V, C e MO, atribuindo-lhe 

melhores condições para culturas. A saturação de bases foi, particularmente, alta 

em todos os horizontes desse perfil, principalmente no C6 (80 %). Soma-se ainda 

a condição de solo profundo, desenvolvido em ambiente plano a suave-ondulado, 

dotado de propriedades flúvicas bastante favoráveis ao uso agrícola.  
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No P9 a acidez foi a mais baixa, somada a altos teores de Ca2+ e Mg2+, 

baixo teor de Al2+, o que, conseqüentemente, proporciona bons níveis de CTC, 

SB, V, C e MO. Entretanto esse solo é limitado por ser um solo raso, friável e 

muito pedregoso.    

Quadro 10. Características químicas dos solos estudados no Ambiente II 

Horiz. PH 
(H2O) 

C.O. P      K+               Na+           Ca2+        Mg2+          Al3         (H + Al)       CTC V             m           PST 

                               g/kg        mg/dm3        .................................  cmolc dm-3 ......................................          .............. % ............. 

 
Perfil 4 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (PVe)  

(Sítio Tananduba) 
A 6,4     11,20 4,56 0,20 0,25 3,40 2,30 - 2,97 9,12 67,43 - 2,74 
Bt1 6,1      7,12 1,14 0,47 0,25 2,50 2,20 - 3,30 8,72 62,15 - 2,86 
Bt2 6,2      2,10 0,88 0,59 0,16 1,95 2,70 - 1,40 6,80 79.41 - 2,35 
Bt3 6,2         1,77 0,75 0,12 0,19 1,30 3,00 - 1,40 6,01 76,70 - 3,16 
C 5,7      1,60 0,94 0,11 0,19 1,00 3,10 - 1,56 5,96 73,82 - 3,18 

 
Perfil 5 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abrúptico (PVe)  

(Capotas Sabugy) 
Ap 5,4 9,72 3,84 0,32 0,04 1,90 2,05 0,00 3,63 7,94 54,20 0,00 0,50 
AB 5,2 6,48 1,40 0,10 0,03 1,40 1,20 0,45 4,86 7,61 36,00  14,10 0,40 
A/B 5,4 1,42 0,44 0,04 0,05 1,40 2,40 0,05 2,55 6,49 60,70 1,25 0,80 
Bt 5,2 4,37 0,60 0,04 0,10 0,90 3,20 0,25 2,47 6,71 63,20 5,56 1,50 
BC 5,5 9,21 0,39 0,07 0,16 0,40 2,65 0,00 1,32 4,60 71,30 0,00 1,50 

 
Perfil 6 – ARGISSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico (PVd)  

(Campus UEPB) 
Ap 5,5 17,00 2,83 0,43 0,15 3,50 2,20 - 6,43 12,7 49,6 - 1,20 
E 4,9 6,71 1,03 0,22 0,06 1,65 1,00 0,30 5,44 8,38 35,0 9,25 0,70 
B 4,7 4,94 0,87 0,37 0,15 1,40 1,10 0,25 3,96 6,98 43,3 7,64 2,10 
BC 5,2 1,36 0,18 0,24 0,24 0,35 2,40 - 1,89 5,13 62,9 - 4,70 
CB 6,7 1,70 0,18 0,70 0,24 0,20 2,40 - 1,32 4,86 72,8 - 4,90 

 
Perfil 7 – ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico chernossólico (PVe)  

(Cachoeira dos Guedes) 
Ap         5,6 8,18 1,72 0,33 0,13 4,10 1,90 - 2,64 9,1 70,9 - 1,40 
BA        5,8 5,00 0,65 0,05 0,13 3,75 2,40 - 2,14 8,47 74,7 - 1,50 
B            5,5 3,52 1,88 0,08 0,19 1,80 3,20 - 1,40 6.67 79,0 - 2,80 
BC          6,6 2,50 1,35 0,28 0,26 1,20 4,40 - 1,32 7,47 82,3 - 3,50 
B/C         5,8 1,93 0,55 0,35 0,38 2,85 1,60 - 1,23 6,43 80,7 - 5,90 

 
PERFIL 8 – NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico (RYve)  

(Cachoeira dos Guedes) 
A 5,6 8,07 7,29 0,34 0,05 4,60 3,35 - 2,72     11,06 75,40 - 0,45 
C1 5,8 9,15 8,51 0,19 0,25 2,60 1,60 - 4,04 8,68 53,45 - 2,88 
C2 5,4 4,37 8,73 0,14 0,11 4,85 2,80 - 2,06 9,56 78,45 - 1,15 
C3 5,2  8,13 8,57 0,12 0,30 3,90 2,10 - 3,46 9,88 64,97 - 3,03 
C4 5,9 5,57 10,21 0,06 0,42 3,40 3,90 - 1,89 9,67 80,45 - 4,34 
C5 6,8 5,97 8,30 0,05 0,82 4,30 2,75 - 1,32 9,24 85,71 - 8,87 
C6 7,7 0,45 14,04 0,10 0,20 0,75 0,75 - - 1,80 80,00 - 11,11 

 
Perfil 9 – NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico (RLe)   

(Sítio Contento) 
A   5,1 7,43 2,85 0,09 0,12 3,10 1,80 0,05 4,04  9,15 55,85 0,96 1,31 
C 6,0 4,04 1,85 0,04 0,12 4,00 4,10 0,15 2,81   11,07 74,61 1,78 1,08 
Cr 6,9 2,04 50,9 0,04 0,26 4,20 7,00 0,10 1,24       12,74 90,26 0,86 2,04 

 

 

A observação dos atributos e horizontes diagnósticos dos perfis 4 a 9, 

permite identificar os quatro primeiros perfis na ordem dos Argissolos e Subordem 

Vermelho (matiz 5YR e 2,5YR nos primeiros 100cm do horizonte Bt, inclusive BA, 

respectivamente, e com valores e cromas iguais ou menores que 4). Os perfis 4, 5 
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e 7 enquadram-se no grande grupo (3º nível categórico) Eutrófico devido à 

saturação por bases ser maior ou igual a 50 % na maior parte dos primeiros 100 

cm do horizonte B. Por outro lado, o perfil 6 possui saturação por base abaixo de 

50% em quase todo o perfil e o horizonte B registrou 43,3 %, conferindo-lhe a 

condição distrófica (Embrapa, 2006).   

O conhecimento de todas as características morfológicas, físicas e 

químicas descritas sobre os perfis de solos do Ambiente II, permitiu classificar o 

P4 como Argissolo Vermelho Eutrófico típico, textura franco-argilosa, não 

pedregosa; o P5 como Argissolo Vermelho Eutrófico abruptico, textura franco-

argilo-arenosa, não pedregosa; o P6 como Argissolo Vermelho Distrófico úmbrico, 

textura franco-argilo-arenosa, ligeiramente pedregosa; o P7 como Argissolo 

Vermelho Eutrófico chernossólico, textura franco-arenosa, ligeiramente 

pedregosa; o P8 como Neossolo Flúvico Ta Eutrófico, textura franco-argilo-

arenosa, não pedregosa e o P9 como Neossolo Litólico Eutrófico típico, textura 

areia franca, fase muito pedregosa. 

 

4.2.3. Potencialidades agrícolas e limitações de uso dos solos 

 

No Quadro 11 são apresentadas as características dos perfis 4 a 9 e o 

ambiente em que estão inseridos. Ao comparar os graus de limitação desses 

solos com os estipulados nos quadros-guia, dispostos em Ramalho Filho & Beek 

(1994), observa-se que os Argissolos encontrados no Ambiente II possuem 

similaridades com aqueles do Ambiente I no que diz respeito à distribuição de 

horizontes e à profundidade, podendo ser indicados para culturas que possuam o 

sistema radicular profundo, principalmente o P7. Um fato bastante positivo é a 

condição em que esses solos estão dispostos no relevo, que é do tipo ondulado a 

suave-ondulado, permitindo também a maioria das práticas mecânicas.  

Os perfis 5, 7 e 9 possuem potencialidades similares para o cultivo de 

lavouras, com exceção do P9, que é pouco profundo e restrito para o 

desenvolvimento de culturas com sistema radicular profundo.  De acordo com as 

condições naturais, esses perfis são classificados como terras pertencentes à 

classe de aptidão agrícola boa para lavouras em todos os níveis de manejo, com 

grau de limitação ligeiro quanto à fertilidade natural, deficiência de água, limitação 
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nula quanto ao excesso de água, limitação moderada quanto à susceptibilidade à 

erosão, com pequenas diferenças. 
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Os perfis 4, 6 e 8 também possuem, praticamente, as mesmas 

potencialidades entre si, inclusive no que diz respeito à restrição à mecanização, 

pois se desenvolvem em relevo ondulado, no entanto apenas o P6 é pedregoso. 

Por outro lado sua profundidade efetiva é maior que a do P4. Todos esses solos 

estão ocupados com agricultura de subsistência, mas se adequam à maioria das 

culturas, principalmente se forem submetidos à correção de sua acidez. Ressalta- 

se que, de todos os Argissolos analisados, apenas o P6 é distrófico. Assim, esses 

perfis são classificados como terras pertencentes à classe de aptidão agrícola boa 

para lavouras nos níveis de manejo A e B, e regular no nível de manejo C.  

O P8 pode ser considerado um solo rico, devido à sua alta saturação por 

bases, o que lhe atribui um potencial nutricional bastante elevado. O perfil tem 

caráter solódico em suas camadas 5 e 6, mas como essas camadas estão 

distantes da zona de enraizamento, não apresentam limitações às culturas. Por 

outro lado, teores relativamente elevados de sais aumentam suas limitações, não 

somente para as culturas, mas também pela corrosão que pode provocar às 

possíveis tubulações metálicas que estejam enterradas e não protegidas nesses 

solos. A maior ou menor facilidade de recuperação desses solos dependerá da 

permeabilidade interna que permita eliminar os sais e o sódio (Oliveira, 2005). 

Quanto ao P9, embora esse perfil apresente baixa acidez, baixos níveis 

de salinidade, de Al2+, m, boa CTC, V, C, MO e altos níveis de Ca2+ e Mg2+, é um 

solo friável, raso, muito pedregoso e rochoso, o que limita seu uso à grande parte 

das culturas, porém é intensamente utilizado com cultura de algodão-mocó, 

abacaxi, sisal e várias culturas de subsistência em todo o nordeste brasileiro. 

Nesses solos o volume de água e nutrientes disponíveis para as plantas é baixo, 

mas sua condição rasa não oferece maiores restrições ao aprofundamento do 

sistema radicular (Oliveira, 2005). É tradição do município o cultivo de cana-de-

açúcar, banana e agricultura de subsistência, o que pode ser explorado em 

qualquer dos perfis em discussão. 

Quanto às exigências de aplicação de insumos, todo o conjunto de solos 

analisados forma um grupo seleto com exigências mínimas de fertilizantes para a 

manutenção de seu estado nutricional, pois apresentam, em geral, CTC acima de 

8 cmolcdm-3, V acima de 50 %, Al3+ trocável muito baixo, Ca2+ + Mg2+ acima de 3 

cmolcdm-3 e baixa saturação por sódio. 



 

        

       Quadro 11. Avaliação da aptidão agrícola dos solos estudados no Ambiente II 

Relevo Precipitação 
(mm/ano) Vegetação 

Estimativa dos graus de limitação das principais condições agrícolas  
das terras para os níveis de manejo A, B e C 

Aptidão agrícola1
 1 

----------------------- 
2 

------------------------- 
3 

---------------------- 
4 

-------------------- 
5 

------------------ 
       A      B       C            A      B       C   A       B       C  A      B       C A       B      C 

 
P4 - ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (PVe) 

Ondulado 1.204 Vegetação  
Caducifólia        L       L       N     M      M      M   N       N      N  F      F        F M      M     M 

-  Terras de aptidão boa para 
lavouras nos níveis de manejo A, B 
e regular no c. 
 

         P5 - ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico abruptico (PVe) 

Suave-
ondulado 1.204 

Vegetação   
Caducifólia         L      L        L      L       L        L     N       N       N  M      L        L  M      L      L  

- Terras de aptidão boa para 
lavouras em todos os níveis. 
 

       P6 - ARGISSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico (PVd) 

Ondulado 1.204 Vegetação  
Caducifólia 

 
         M      L       L 

       
    L        L       L 

       
  N       N      N 

       
 M     M       M 

     
 M      M     M 

- Terras de aptidão boa para 
lavouras nos níveis de manejo A, B 
e regular no c. 
 

P7 - ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico chernossólico  (PVe) 

Suave-
ondulado 

Ligeiram. plano 
1.204 Vegetação  

Caducifólia          L      L/N  L/N     L        L       L   N       N      N  L    L/N   L/N  L    L/N   L/N 
- Terras de aptidão boa para 
lavouras em todos os níveis . 
 

P8 - NEOSSOLO FLÚVICO Ta Eutrófico (RYve) 

Suave-
ondulado 

Ligeiram. plano 
1.204 

Vegetação 
ribeirinha          L      L/N  L/N     L        L       L   M     M       M  F      F        F M      M     M 

- Terras de aptidão boa para 
lavouras nos níveis de manejo A, B 
e regular no c. 
 

Perfil 9 – NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico (RLe)   

Ondulado 
Ligeiram. plano 1.204 

Caatinga 
Hipoxerófila          L       L       L     L        L       L   N       N       N L        L       L N       N       N 

- Terras de aptidão boa para 
lavouras nos níveis de manejo A, B 
e C. 
 

    1 Níveis de manejo: A – Manejo  primitivo; B – Manejo pouco desenvolvido; C – Manejo desenvolvido.
 

   Fatores de limitação: 1 – Deficiência de fertilidade; 2 – Deficiência de água; 3 – Excesso de água; 4 – Susceptibilidade à erosão; 5 – Impedimento à mecanização. 
   Graus de limitação: N – Nulo; L – Ligeiro; M – Moderado; F – Forte; MF – Muito forte; I – Intermediário. 
   Classes de aptidão agrícola: Boa; Regular; Restrita; Inapta. 
   Nível de manejo: A; B; C; a; b; c; (a ); (b); (c). 
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4.3. Ambiente III – Região de Caatinga 

 

4.3.1. Aspectos ambientais e distribuição dos solos 
 

O Ambiente III ocupa 60 km2 e corresponde a 36,36 % da área do 

município de Guarabira. Trata-se da porção que abrange o sul e sudeste do 

território municipal, onde ocorre a unidade litoestratigráfica Mesoproterozóica, 

descrita no item 4.2.1. O relevo é plano a suave-ondulado com altitudes entre 60 

m (no fundo dos vales) e 100 m, mas exibe algumas colinas semi-mamelonizadas 

que não ultrapassam os 30 m em relação ao entorno.   

A área é drenada pelos afluentes da margem direita do riacho Grande, 

que deságua no rio Araçagi, e pelos afluentes da margem esquerda do riacho 

Mumbuca, afluente do rio Mamanguape. O primeiro, em quase toda sua extensão, 

é o limite norte da área, enquanto que o riacho Mumbuca é o limite sul, até 

desaguar no rio Mamanguape, já no extremo sudeste do município. Tais rios 

formam vales abertos, pouco profundos e temporários, devido à baixa 

pluviosidade (590,9 mm/ano), atribuindo à área feições características de semi-

aridez.  

Os solos representativos do Ambiente III são os Planossolos e 

Luvissolos, utilizados principalmente pela pastagem nativa, que é destinada à 

pecuária extensiva. É possível identificar também estreitas faixas de Neossolos 

Flúvicos, ocupadas pela agricultura de subsistência, pastagem natural, pecuária 

leiteira e de corte e extrativismo mineral (olarias). Tais solos são cobertos pela 

vegetação de caatinga hipoxerófila, mas com freqüência de algumas espécies da 

caatinga hiperxerófila (Brasil, 1972; Melo & Rodriguez, 2003).  

Em termos fundiários, é nesse ambiente que predominam as maiores 

propriedades existentes no município sendo essas terras voltadas, 

preferencialmente, para a pecuária extensiva (Prefeitura Municipal de Guarabira, 

1985). Dessa forma, a agricultura é insignificante e ocorre somente na época 

chuvosa, período em que os proprietários cedem, gratuitamente, partes de suas 

terras a pequenos lavradores que fazem seus roçados de milho e feijão, sem 

nenhuma orientação técnica.  
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4.3.2. Características morfológicas, físicas e químicas dos solos 

 

Os perfis analisados no Ambiente III foram de dois Planossolos Háplicos 

e dois Luvissolos Crômicos, aqui nomeados de P10, P11, P12 e P13. Os 

Planossolos Háplicos são aqueles que não apresentam caráter sódico no 

horizonte plânico (anteriormente denominado de horizonte nátrico), já os 

Luvissolos Crômicos são aqueles que apresentam caráter crômico na maior parte 

do horizonte B, inclusive BA (Oliveira, 2005; Embrapa, 2006). 

De acordo com as características gerais dispostas no Quadro 12, 

observa-se que os perfis de Planossolo analisados na presente pesquisa são 

pouco profundos (≤ 80 cm), com seqüência de horizontes A, B, C, e profundidade 

do sólum menor de 85 cm, dispostos em relevo plano e de baixa altitude, em fase 

pedregosa, mas não rochosa (Figuras 15 e 16).  

Com relação aos perfis de Luvissolo, ambos são considerados profundos 

(≤ 120 cm), com seqüência de horizontes A, B, C e profundidade do sólum a partir 

de 75 cm (Embrapa, 2006). Se dispõem em relevo plano, mas sempre acima de 

100 m e se desenvolvem em fase muito pedregosa e rochosa (Figuras 17 e 18).   

 

 

  

 

 

 

Figura 15. Planossolo Háplico Eutrófico solódico (SXe) 
                 Aspectos do Perfil 10 e da paisagem local. 
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Quadro 12. Características gerais da área de ocorrência dos solos estudados no 

Ambiente III 

Profundidade 
do sólum 

(horiz A + B) 
(cm) 

Altitude 
Coordenadas 

UTM 

Relevo regional / 
Local / 

Declividade 

Pedregosidade/ 
Rochosidade 

Vegetação primária / 
Uso atual Drenagem 

 
Perfil 10 – PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico (SXe)  

(Fazenda Geraldo Simões) 
 

 
80 

 
84 m 

 
231055 

9236942 

 
Plano 

 
< 3 % 

 
Não pedregoso, 

 
Não rochoso 

 
Caatinga Hipoxerófila 

 
Pastagem natural 

 
Mal 

drenado 

 
Perfil 11 – PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico (SXe)   

(Fazenda Larama) 

85+ 

 
119 m 

 
228992 

9232606 

 
Plano, 

 
< 3 % 

 
Muito pedregoso, 

 
Não rochoso 

 
Caatinga Hipoxerófila 

 
Pastagem 

 
Moderad. 
drenado 

 
Perfil 12 – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico solódico (TCo)  

(Fazenda Geraldo Simões) 
 
 

75 
 

 
106 m 

 
235169 

9233828 

 
Plano 

 
< 3 % 

 

 
Muito pedregoso 

 
Ligeiramente 

rochoso 

 
Caatinga Hipoxerófila 

 
Fruteiras naturais 
Pastagem natural 

 
Bem 

drenado 

 
Perfil 13 – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico  (TCo)   

(Fazenda São José de Miranda) 
 

 
 75 

 

 
106 m 

 
235169 

9233828 

 
Plano 

 
< 3 % 

 

 
Muito pedregoso  

 
Ligeiramente 

rochoso 

 
Caatinga Hipoxerófila 

 
Fruteiras naturais 
Pastagem natural 

 
Bem 

drenado 

 

 

 

     

 
 

 
 

Figura 16. Planossolo Háplico Eutrófico solódico (SXe) 
                 Aspectos do Perfil 11 e da  paisagem local. 
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Figura 17. Luvissolo Crômico Órtico solódico (TCo) 
                 Aspectos do Perfil 12 e da paisagem local. 
 
  

 
 
Figura 18. Luvissolo Crômico Órtico típico (TCo) 
                 Aspectos do Perfil 13 e da paisagem local. 
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As características morfológicas dos Planossolos analisados no ambiente 

III (Quadro 13), são similares àquelas encontradas em Brasil (1972), em um solo 

classificado como Solonetz Solodizado textura média, com cores claras em seu 

horizonte A, normalmente bruno acinzentado a bruno acinzentado escuro, quando 

úmidos, variando para bruno acinzentado claro, quando secos. A textura é 

arenosa a argilosa, com estrutura tipicamente maciça ou em blocos subangulares 

fracamente desenvolvidos, mas de tamanho grande, de consistência ligeiramente 

dura. A transição do horizonte A para o B é abrupta e plana, sendo o horizonte A2 

de cor mais clara e textura mais leve que o horizonte A1 sobrejacente. 

O horizonte B dos solos P10 e P11 é caracterizado como B plânico, 

condição que os classifica como Planossolo e ocorre a partir dos 50 cm, com 

espessura < 30 cm. As cores são bruno a bruno acinzentado, com presença de 

mosqueados pequenos, de cor amarelada. A estrutura é do tipo colunar 

fortemente desenvolvida, tendendo a ser prismática à medida que o horizonte se 

aprofunda. Os blocos são muito grandes e extremamente duros e firmes, pouco 

porosos, portanto com baixa permeabilidade, que interfere na infiltração e no 

regime hídrico e condiciona à formação de um lençol d’água sobreposto 

(suspenso), especificamente durante o período chuvoso. A transição é abrupta, 

conjugada com acentuada diferença do horizonte A para o B. 

O horizonte C se apresenta mais claro, com cores bruno a amarelo-

avermelhado, com mosqueados freqüentes, de coloração variegada, composta de 

cinzento brunado claro, bruno amarelado claro e cinzento avermelhado, com 

textura geralmente média a arenosa, estrutura maciça ou prismática, de 

consistência extremamente dura, extremamente firme ou firme, plástica ou 

ligeiramente plástica e pegajosa ou ligeiramente pegajosa e transição difusa e 

ondulada. 

  Os perfis de Luvissolo se enquadram na subordem Crômico, que 

possuem caráter crômico na maior parte do horizonte B (Embrapa, 2006). Tratam-

se de solos mais profundos que os Planossolos, com cores tendendo do bruno 

muito escuro, nos horizontes superficiais, ao bruno avermelhado ou amarelado, 

nos horizontes subsuperficiais. A textura varia de arenosa a argilosa, 

predominando a textura média, a estrutura  é granular, moderada, muito pequena, 

a consistência é solta a ligeiramente dura e  a transição é gradual a clara. 
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Quadro 13. Características morfológicas dos solos estudados no Ambiente III 

Horiz. Prof. 
(cm) Cor1 Textura Estrutura Consistência Transição 

 
Perfil 10 – PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico (SXe) 

 (Fazenda Geraldo Simões) 
 
 
Ap 
 

 
 

0-13 
 

 
10YR 4/2 s 

Bruno acinz. escuro 
10YR 2/2 u 

Bruno muito escuro 
 

 
 

Média 

 
Subangular 
fraca muito 

grande 

 
Ligeiramente duro, 
muito friável, não 

plástico, não pegajoso 

 

 
A1 

 
13-30 

7,5YR 3/3 s 
Bruno escuro 
7,5YR 2,5/2 u 

Bruno muito escuro 
 

 
 

Média 

Subangular 
fraca grande 

Ligeiramente duro, 
solto, ligeiramente 

plástico,  ligeiramente 
pegajoso 

Clara e 
ondulada 

 
A2 

 
30-55 

7,5YR 3/3 s 
Bruno escuro 
7,5YR 3/2 u 

Bruno escuro 
 

 
 

Média 

Subangular 
moderada 
pequena a 

média 

Solto, solto, não  
plástico, não pegajoso 

Clara e 
irregular 

B 55-80 10YR 4/3 s  Bruno 
10YR 4/3 s  Bruno 

 
Média 

Colunar forte 
muito grande 

Extremamente duro, 
Extremamente firme, 

não plástico, não 
pegajoso 

Abrupta e 
plana 

 
Perfil 11 – PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico (SXe)  

 (Fazenda Larama) 
 
 
Ap 
 

 
 

0-15 

 
10YR 5/3 s Bruno 

10YR 3/2 u Br. acinz. 
muito escuro 

 

 
 

Arenosa 

 
 

Granular fraca 
muito pequena 

 
 

Solto, solto, não  
plástico, não pegajoso 

 

 
A1 

 
5-35 

10YR 4/2 s 
Bruno acinz. escuro 

10YR 3/2 u  Br. acinz. 
muito escuro 

 

 
 

Arenosa 

 
Granular fraca 
muito pequena 

 
Solto, solto, não  

plástico, não pegajoso 

 
Difusa e 
ondulada 

 
A2 

 
35-58 

10YR 2,5/4 s 
Vermelho esc. acinz. 

10YR 3/4 u 
Bruno amarelo escuro 

 

 
Arenosa 

 
Angular, forte, 

média 

 
cascalhos 

 
Abrupta e 

plana 

 
Bt 

 
58-85 

10YR 5/2 s 
Bruno acinzentado 

10YR 4/2 u 
Bruno acinz. Escuro 

 

 
Argilosa 

 
Colunar forte 
muito grande 

Extremamente duro, 
muito firme, plástico, 

pegajoso 

 
Abrupta e 

plana 

 
Cn 

 
85+ 

7,5YR 7/6 s 
Amarelo avermelhado 

7,5YR 6/6 u 
Amarelo avermelhado 

 
Arenosa 

 
Subangular, 
forte muito 

grande 

Extremamente duro,  
firme, ligeiramente 
plástico,  pegajoso 

Difusa e 
ondulada 

1 A tomada de cores do solo na Carta de Munsell obedeceu às condições: seca (s) e úmida (u). 
 

 

O horizonte B apresenta cores tendendo a bruno escuro, textura média a 

argilosa, com estrutura colunar, consistência extremamente dura no P12 e solta 

no P13, a transição de A para B é abrupta em ambos os perfis. Esses solos se 

assemelham aos antigos Solos Bruno Não-Cálcicos, descritos em Oliveira et al. 

(1992). 
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Quadro 13. Continuação 

Horiz. Prof. 
(cm) Cor1 Textura Estrutura Consistência Transição 

 
Perfil  12 – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico solódico (TCo) 

(Fazenda Geraldo Simões) 
 
 
Ap 

 
 

0-5 

 
5YR 3/2 s 

Bruno averm. escuro 
10YR 3/1 u 

Cinzento muito escuro 
 

 
 

Arenosa 

 
granular moderada 

muito pequena / 
peq 

 
Solto, solto, não  

plástico, não pegajoso 

 

 
A1 

 
5-32 

5YR 4/2 s 
Cinznto averm. escuro 

5YR 3/2 u 
Bruno averm. Escuro 

 

 
 

Arenosa 

Subangular 
moderada 

média/grande 

Solto, solto, não  
plástico, não pegajoso 

Gradual e 
plana 

 
AB 

 
32-58 

7,5YR 4/2 s  Bruno 
5YR 3/3 u 

Bruno averm. escuro 

 
Arenosa 

granular forte muito 
pequena / peq 

 

Solto, solto, não  
plástico, não pegajoso 

Clara e 
plana 

 
 
B 

 
 

58-100 

 
10YR 5/6 s 

Bruno amarelado 
10YR 5/6 u 

Bruno amarelado 

 
 

Média 

 
Colunar, forte, muito 

grande 

 
Extrem duro, extrem 

firme, não plást, muito 
pegajoso 

 
Abrupta e 

plana 

 
Perfil  13 – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico  (TCo)   

(Fazenda São José de Miranda) 
 
 
Ap 

 
 

0-6 

 
7,5YR 2,5/2 s 

Bruno muito escuro 
7,5YR 2,5/1 u Preto 

 

 
 

Média 

 
Subangular fraca 
média / grande 

 
Macio, solto, não 

plástico, não pegajoso 

 

 
A1 

 
6-40 

7,5YR 3/4 s  
Bruno escuro 
7,5YR 4/1 u 

Cinzento muito escuro 

 
 

Média 

Subangular forte 
média / grãnde 

Ligeiramente duro, 
friável, ligeiram. 

plástico e pegajoso 
 

Clara e 
ondulada 

 
AB 

 
40-75 

7,5YR 4/4 s  Bruno 
7,5YR 3/3 u  

Bruno escuro 

 
Média 

Colunar, fraca muito 
pequena 

Solto, solto, plástico, 
ligeiramente pegajoso 

Clara e 
Ondulada 

 
 
B 

 
75-120 

 
7,5YR 5/6 s Bruno forte 
2,5YR 4/8 u Vermelho 

 
Argilosa 

Granular/ 
subangular forte 
média / grande 

Ligeiramente duro, 
firme, plástico, 

ligeiramente pegajoso 

Abrupta e 
plana 

1 A tomada de cores do solo na Carta de Munsell obedeceu às condições: seca (s) e úmida (u). 
 

 

Ao analisar as características físicas dos solos em estudo (Quadro 14), 

observa-se que os teores de silte e, conseqüentemente da relação silte/argila de 

todos os perfis em análise são baixos, uma vez que esses solos são produto da 

alteração de sedimentos pré-intemperizados e edafisados. Dessa forma, a relação 

silte/argila é própria do material de origem, não expressando bem a maturidade 

genética do solo (Diniz Filho et al., 2007). 

O horizonte B plânico dos perfis 10 e 11, em virtude de sua elevada 

densidade e baixa permeabilidade, funciona como um pã de argila, que impede a 

penetração das raízes e da água, formando um lençol de água suspenso no 

período chuvoso.  
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Quadro 14. Características físicas dos solos estudados no Ambiente III 

Horiz. Granulometria  Argila 
Dispersa 
em Água 

 
Grau de 

floculação 
 

   Silte / 
Argila 

Densidade 
Porosidade 

total  Símb.  Prof. Areia        Areia       Silte     Argila 
Grossa     Fina            solo      partículas 

            cm              ...............…..g/kg………..........          kg/dm3             %                            .............g/cm3.…….         m3/m3    
     

Perfil  10 – PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico (SXe)  
(Fazenda Geraldo Simões) 

 
Ap        0-13 

 
 219           393         188        200 

 
25 

 
87,5 

 
0,94 

   
   1,65         2,64 

 
0,38 

A1        13-30  238           374         200        188 50 73,4 1,06    1,67         2,68 0,38 
A2        30-55  297           355         139        209 25 88,0 0,66    1,56         2,64 0,41 
B         55-80  283           301         126        290 154 46,9 0,43    1,75         2,63 0,33 

 
Perfil  11 – PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico (SXe)   

(Fazenda Larama) 
 
Ap         0-15 

 
 366           477           87          70 

 
14 

 
80,0 

 
1,24 

    
    1,54         2,60 

 
0,40 

A1          5-35  347           462         101          90 26 71,1 1,12     1,60         2,65 0,37 
A2        35-58  416           434           63          87 35 59,8 0,72     1,59         2,56 0,38 
Bt         58-85  230           179           63        528 35 74,4 0,11     1,67         2,60 0,36 
Cn           85+  520           235         105        140 36 74,3 0,75     1,75         2,59 0,32 

 
Perfil  12 – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico solódico (TCo)  

(Fazenda Geraldo Simões) 
 
Ap          0-5 

 
 537           270          801         13 

 
23 

 
79,6 

 
0,70 

    
    1,47          2,58 

 
0,43 

A1          5-32  487           251          118       144 22 84,7 0,82     1,54          2,61 0,41 
AB       32-58  525           233          100       142 26 81,7 0,70     1,57          2,60 0,40 
B         58-100  477           115          115       293 120 59,0 0,39     1,75          2,66 0,35 

 
Perfil  13 – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico  (TCo)  

 (Fazenda São José de Miranda) 
 
Ap          0-6 

 
 247           389          190       174 

 
23 

 
86,8 

 
1,09 

    
   1,54            2,65 

 
0,38 

A1          6-40  295           350          147       208 26 87,5 0,70    1,53            2,55 0,37 
AB       40-75  299           343          132       226 75 66,8 0,58    1,60            2,62 0,41 
B         75-120  186           225          172       417 123 70,5 0,41    1,62            2,60 0,45 

 

 

O lençol de água suspenso produz condições hidromórficas, de natureza 

temporária que, alternadamente com períodos não-hidromórficos, promovem o 

desenvolvimento de mosqueados, plintita e/ou petroplintita no horizonte B 

sobrejacente, e cores acinzentadas no próprio horizonte plânico (CODEVASF, 

1998; 2000). Nesse contexto, os solos em apreço apresentaram tais 

características, especialmente o horizonte plânico do P11. Este horizonte é 

precedido por uma camada de litofragmentos (cascalhos e/ou calhaus) que se 

distribuem ao longo dos horizontes, precedentes ao horizonte B plânico.  

O forte contraste entre as características morfológicas do horizonte Bt e 

do horizonte subjacente e a ocorrência da camada de litofragmentos evidenciam 

que o solo P11 é originado de diferentes materiais de origem. A parte superficial 

deriva, predominantemente, da cobertura sedimentar, mas a partir de 

observações micromorfológicas, nota-se alguma contribuição de material 

edafizado das rochas do embasamento cristalino (Oliveira, 2002). Já a parte 
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subsuperficial é oriunda do produto da alteração das rochas do embasamento 

cristalino. Tais características se assemelham a alguns solos planossólicos 

encontrados por Oliveira et al. (2003) no sertão do Araripe (PE). 

O material grosseiro encontra-se localizado sempre abaixo do horizonte 

superficial, provavelmente é fruto de depósitos sedimentares. Dos quatro perfis 

analisados, os perfis 12 e 13 foram os que apresentaram maiores quantidades de 

cascalhos e calhaus, caracterizando uma fase endopedregosa. As características 

físicas desses perfis se assemelham a um solo Bruno Não-Cálcico caracterizado 

e classificado por Corrêa (2000), nas Várzeas de Sousa (PB) e a dois perfis de 

Luvissolo analisados por Diniz Filho et al. (2007), no Rio Grande do Norte. 

Quanto à composição granulométrica observou-se uma tendência de 

aumento dos teores de argila com a profundidade, sendo que os maiores teores 

de argila do horizonte B em relação ao horizonte A geraram gradiente textural 

com valores de 1,54; 5,86; 2,03 e 2,00 para os perfis 10 a 13, respectivamente. 

Os horizontes B de todos os perfis foram os mais argilosos, sendo que o 

horizonte B do P11 obteve o maior percentual de argila (52,8 %). Este elevado 

teor de argila pode estar relacionado com o material originário dos solos, com a 

formação de argila “in situ” e com a argiluviação (Oliveira, 2002). 

O grau de floculação dos quatro perfis ficou sempre acima de 50 %, 

exceto o horizonte B do P10. Isso indica que os índices mais elevados de 

dispersão de argilas estão relacionados com os teores mais elevados de Na e Mg, 

no complexo sortivo. Essa dispersão contribui para a redução da 

macroporosidade e, conseqüentemente influencia na condutividade hidráulica dos 

solos, que tende a decrescer com a profundidade (Oliveira et al., 2003). Esse 

detalhe foi observado durante a estação chuvosa do ano de 2007, principalmente 

no P11, quando se formou um lençol de água acima do horizonte B, limitando a 

sua percolação. 

Os valores de densidade do solo (Ds) se mantiveram na média, com 

exceção dos horizontes B de cada perfil, que registraram 1,75 g.kg3 no P10, P11 

e P12 e 1,62 g.kg3 no P13. Esse aumento decorre do adensamento desses 

horizontes, porém não chega a limitá-los quanto ao desenvolvimento do sistema 

radicular da maioria das plantas. Como atestam Zisa et al. (1980) e Tan (1996), 

somente quantidades acima de 1,80 g.kg3 podem ser consideradas limitantes ao 

desenvolvimento normal das plantas. 
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A porosidade total (Pt) variou de 0,32 m3/m3 a 0,45 m3/m3, com 

comportamento inverso ao da Ds, ou seja, os menores valores de Pt foram 

registrados nos horizontes que apresentaram menor Ds (horizontes B) em todos 

os perfis e os menores valores de Pt ocorreram nos solos mais argilosos. 

No que diz respeito às características químicas dos quatro perfis em 

análise (Quadro 15), vê-se que todos são de reação ácida média, variando em 

alguns horizontes para acidez baixa, como ocorreu no horizonte A do P10. A 

exceção ocorreu nos horizontes AB do P12 e C do P13, com valores de pH em 

água de 4,9 para ambos os solos e que pode inibir a disponibilidade de nutrientes 

às plantas (Alvarez V. et al., 1999). 

De modo geral, os solos estudados possuem alta saturação de bases no 

horizonte B. Anteriormente os solos com características similares às encontradas 

no presente estudo, eram classificados como Bruno Não-Cálcico (Brasil, 1972). 

Um perfil com características semelhantes foi analisado no município de Patos 

(PB) e, posteriormente, o mesmo foi reclassificado, segundo Embrapa (1999), 

como pertencente à ordem dos Luvissolos (Campos & Queiroz, 2006).  

Embora se encontre em área diferenciada do sertão da Paraíba, o P12 

possui praticamente as mesmas características do perfil anteriormente analisado 

e reclassificado, pois é oriundo do mesmo material de origem (biotita-gnaisse e 

muscovita-biotita-xisto, referidas ao Pré-Cambriano) e se desenvolvem em relevo 

suave-ondulado a plano. Os perfis ora analisados divergem do primeiro nas 

características climáticas e na cobertura vegetal, ou seja, enquanto o primeiro se 

desenvolve sob clima AW’ e caatinga hiperxerófila, os outros se desenvolvem sob 

clima tropical quente-úmido (As’) e caatinga hipoxerófila (Brasil, 1972).   

Trata-se de solos eutróficos, medianamente ácidos, com predomínio de 

íons de Ca2+ e Mg2+ que aumentam consideravelmente no horizonte B, assim 

como o percentual de argila, sendo que no P13 esse percentual atingiu 17,4 % no 

horizonte Ap e 41,7 % no horizonte B (Quadro 14). O aumento considerável de 

argila em profundidade confere a esses solos maior retenção de água e 

nutrientes, além de uma maior capacidade de armazenamento de água, 

proporcionada pela maior espessura dos seus horizontes, condições também 

constatadas por Dardengo et al. (2007), ao analisar um Luvissolo Hipocrômico 

Órtico no agreste de Alagoas . A presença do caráter planossólico sugere que o 

P12 é intermediário aos Planossolos Háplicos (P10 e P11), também 

predominantes no Ambiente III. 
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Quadro 15. Características químicas dos solos estudados no Ambiente III 

Horiz. PH 
(H2O) 

C.O. P   K+                  Na+          Ca2+         Mg2          Al3+        (H + Al)    CTC      V          m        PST 

                                g/kg          mg/dm3      ...............................  cmolc dm-3 ..................................        .............. % ............. 
   

Perfil  10 – PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico (SXe)  
(Fazenda Geraldo Simões) 

 
Ap 

   
  6,6 

 
9,30 

 
20,21 

 
0,22 

 
0,19 

 
2,55 

 
2,05 

 
0,10 

 
4,04 

 
9,05 

 
55,36 

 
1,95 

 
3,14 

A1   6,1 3,77 4,89 0,07 0,16 2,00 1,80 0,30 3,87 7,90 51,01 6,92 2,02 
A2   7,2 1,56 15,21 0,07 0,37 1,50 3,70 0,50 1,23 6,87 82,09 8,14 5,38 
B   7,2 2,52 16,52 0,06 0,94 1,85  10,95 0,10 1,23 15,03 91,81 0,71 6,25 

 
Perfil  11 – PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico (SXe)   

(Fazenda Larama) 
 
Ap 

 
5,2 

 
7,24 

 
6,60 

 
0,37 

 
0,28 

 
1,70 

 
1,50 

 
0,10 

 
3,21 

 
7,06 

 
54,53 

 
2,53 

 
3,96 

A1 4,7 4,18 1,40 0,10 0,25 0,55 1,00 1,20 4,04 5,94 31,98 38,70 4,20 
A2 5,7 2,10 1,73 0,04 0,19 0,85 0,90 0,60 2,06 3,04 32,23 37,97 6,25 
Bt 5,4 4,03 0,75 0,05 0,94 3,45 7,10 0,95 4,95 16,19 69,42 7,79 5,80 
Cn 6,2 1,77 1,27 0,07 2,64 4,60 9,60 0,35 1,56 18,47 91,55 2,02 14,29 

 
Perfil  12 – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico solódico (TCo)  

(Fazenda Geraldo Simões) 
 
Ap 5,7   11,06 19,94 0,64 0,19 2,85 2,00 - 3,21 8,89 63,89 - 2,13 
A1 5,0 4,65   2,59 0,15 0,04 0,85 0,80 1,10 4,70 6,54 28,13 37,41 0,61 
AB 4,9 2,48   2,92 0,06 0,07 0,75 0,80 0,90 2,88 4,56 36,84 34,88 1,53 
B 6,0 1,65   0,35 0,04 0,85 3,45 5,45 0,15 1,98 11,77 83,17 1,50 7.22 

 
Perfil  13 – LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico  (TCo)   

(Fazenda São José de Miranda) 
 
Ap 6,2 10,47   1,01 0,40 0,19 3,35 1,35 - 2,06 7,35 71,97 - 2,58 
A1 5,3 5,71   3,11 0,22 0,13 1,80 0,70 0,25 4,04 6,89 41,36 8,06 1,88 
AB 5,7 4,59   2,19 0,11 0,10 2,20 1,30 0,10 3,71 7,42 50,00 2,62 1,34 
B 4,9 4,86   1,67 0,09 0,22 2,25 1,95 0,40 3,54 8,05 56,02 8,14 2,73 

 

 
 

O Cálcio e o Magnésio são os principais contribuintes na soma de bases 

trocáveis (SB), embora em moderadas quantidades. Observou-se que houve uma 

tendência de aumento com a profundidade para Na+, Ca2+ e Mg2+, sendo que os 

incrementos mais bruscos ocorreram nos horizontes B e C dos perfis de 

Planossolos (P10 e P11). Nesse caso, houve um predomínio do íon Mg2+ em 

relação ao Ca2+ e aumento gradativo de seus teores de acordo com a 

profundidade, fato observado na maioria dos Planossolos analisados no sertão 

nordestino, especialmente da Paraíba (Brasil, 1972; Corrêa, 2000). 

Embora alguns estudiosos tenham associado a dominância de Mg2+ no 

complexo de troca à liberação deste cátion pelo intemperismo do material de 

origem, especialmente a biotita  (Robertus et al.,1986), no caso dos solos em 

análise a elevada concentração deste cátion pode ser oriunda de uma fonte 

externa deste elemento. Acredita-se que esta região tenha sofrido influência 

marinha, em épocas pretéritas, uma vez que os teores de Mg2+ trocável são altos, 

e que outros solos da região Nordeste, derivados de materiais virtualmente 
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desprovidos de biotita, como os solos estudados por Santos et al. (1991), 

apresentam a mesma tendência. Resultados similares foram encontrados por 

Oliveira et al. (2003), ao classificar solos planossólicos do sertão do Araripe, em 

Pernambuco. 

O P disponível se manteve, em geral, baixo, condição inerente aos solos 

do semi-árido nordestino (Brasil, 1972). Foram encontrados valores médios 

apenas nos horizontes superficiais dos perfis 10, 11 e 12, com 20,21 mg/dm3, 

6,60 mg/dm3 e 19,94 mg/dm3, respectivamente, devido a uma maior acumulação 

de matéria orgânica nesses horizontes (Diniz Filho et al., 2007). Embora o P13 

tenha registrado boas quantidades de MO, este apresentou baixos teores de P 

em todos os seus horizontes.  

Pesquisas elaboradas por Silveira et al. (2006) em ordens de solo do 

semi-árido dos estados da Paraíba e Pernambuco, constataram que os 

Planossolos, juntamente com Neossolos Regolíticos e Neossolos Quartzarênicos 

possuem as menores concentrações de P, sendo menos preferidos na agricultura 

regional tradicional. Já os Luvissolos, juntamente com Neossolos Flúvicos, 

Vertissolos e Cambissolos, atingem as maiores concentrações de P, sendo 

considerados de alta fertilidade (Brasil, 1972; Oliveira et al., 1992). 

Quanto à distribuição das concentrações de P ao longo dos perfis 

estudados nesse ambiente, estas se mantiveram maiores nos horizontes 

superficiais de todos os solos, com significativa diminuição à medida que os 

horizontes se aprofundavam, condição anteriormente verificada por Silveira et al 

(2006). Vale ressaltar que tais concentrações, embora tenham sido as maiores 

registradas no conjunto de solos em apreço, de acordo com os limites disponíveis 

de P, dispostos em Alvarez V. et al. (1999), atingiram apenas quantidades médias 

no horizonte superficial. 

Os resultados do teor de P registrados nos perfis em análise se 

assemelham aos encontrados por Silveira et al. (2006), que diagnosticaram serem 

os solos da Paraíba e de Pernambuco providos de teores de CO e MO 

relativamente altos, considerando que foram coletados no semi-árido e que, em 

geral, os valores da camada de 20-40 cm foram um pouco inferiores aos valores 

da camada superficial.  

Os teores de Alumínio trocável foram baixos em todos os perfis, tendo um 

pequeno aumento com a profundidade. Já a CTC apresentou tendência similar às 

bases trocáveis em todos os perfis em análise, com valores aumentando em 
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profundidade e variando de 3,04 cmolc dm-3 a 18,47 cmolc dm-3. Coincidentemente 

a menor e a maior quantidade foi registrada no P11, respectivamente nos 

horizontes A2 e C.  

A atividade da fração argila do horizonte B foi alta em todos os perfis, 

constatando predomínio de minerais de argila do tipo 2:1. Tal atividade, assim 

como a alta CTC em relação aos horizontes subsuperficiais pode estar 

relacionada com os maiores teores de matéria orgânica nesses horizontes. A 

quantidade de carbono orgânico (CO) encontrada nos perfis em análise é média, 

tendendo a baixar nos horizontes mais interiores. A exceção ocorre nos 

horizontes Ap dos perfis 12 e 13. Provavelmente a baixa quantidade de CO se 

deve às condições de semi-aridez da região, à rala cobertura vegetal e ao uso 

intensivo desses solos. No caso particular, os conteúdos de CO em superfície se 

associam à pastagem nativa que ainda cobre esses solos e à freqüência de 

animais no pasto.  

Com relação à saturação por bases (V), todos os perfis apresentaram-se 

eutróficos, embora tenham se registrado diferenças percentuais entre os 

horizontes superficiais.  

Observadas as características morfológicas, físicas e químicas de cada 

solo do Ambiente III, foi possível classificar os perfis de Planossolo e Luvissolo, 

na subordem ou 2º nível categórico, como háplicos e crômicos, respectivamente. 

No 3º nível os perfis 10 e 11 foram classificados como eutróficos. No 4º nível, 

ambos os perfis (10 e 11), possuem caráter solódico em alguns horizontes dentro 

de 120 cm da superfície do solo, condição que os classifica como solódicos. 

Assim, foi possível classificar o P10 como Planossolo Háplico Eutrófico solódico, 

textura franco-argilo-arenosa, fase não pedregosa e o P11 como Planossolo 

Háplico Eutrófico solódico, textura areia franca, fase endopedregosa. 

Os perfis 12 e 13 foram classificados na ordem Luvissolo e subordem 

crômico, por apresentarem caráter crômico na maior parte do horizonte B. No 3º e  

4º nível o P12 se classificou como Órtico solódico, com textura franco-arenosa, 

fase endopedregosa. Já o P13 foi classificado como Órtico típico, textura franco-

argilo-arenosa, fase pedregosa.  
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4.3.3. Potencialidades agrícolas e limitações de uso dos solos 

 

Ao comparar os graus de limitação dos perfis de solos 10 a 13 com 

aqueles estipulados nos quadros-guia ou quadros de conversão climática 

dispostos em Ramalho Filho & Beek (1994), é possível avaliar a qualidade ou 

classe de aptidão agrícola desses solos, assim dispostos no Quadro 16. 

A maior parte dos solos estudados encontra-se coberta por vegetação 

natural, que é aproveitada para a pecuária extensiva. Para isto são utilizados os 

campos secundários, ou seja, aqueles na qual houve intervenção antrópica, e que 

são constituídos na sua maioria por vegetação de gramíneas espontâneas.  

Os Planossolos estudados dispõem de um potencial considerável para o 

uso agrícola devido a sua elevada fertilidade natural, seu caráter eutrófico e a 

relativa profundidade do horizonte A, que favorece ao bom desenvolvimento do 

sistema radicular da maioria das culturas regionais. Assim, tais solos possuem 

limitação ligeira quanto à deficiência de fertilidade, nos níveis de manejo A, B e C. 

Não obstante, as citadas potencialidades se tornam limitadas devido às 

condições físicas destes solos e às condições climáticas. O B plânico tem caráter 

solódico e se desenvolve somente a partir de 50 cm, condição esta que minimiza 

as suas limitações. Porém, quando esse horizonte se encontra a pouca 

profundidade, a estrutura colunar ou prismática e sua consistência extremamente 

dura, plástica e pegajosa influenciam negativamente na prática do preparo do solo 

para o plantio, especialmente quando é feita por tração animal. Se o caráter do B 

plânico é sódico, mais dura e/ou firme será sua consistência (Oliveira et al., 2003).  

Nos Planossolos em apreço, tanto o excesso de água no curto período de 

chuvas quanto o seu déficit no período de estiagem, são fatores limitantes fortes 

no seu uso.  Por outro lado, a condição plana do relevo os torna menos 

susceptíveis à erosão e ainda facilita à mecanização, embora sejam solos 

pedregosos.  

 Com relação aos Luvissolos, estes possuem teores significativos de 

minerais primários, facilmente intemperizáveis, em sua constituição, 

principalmente os Luvissolos Crômicos, comuns na região semi-árida nordestina 

e, anteriormente, denominados de Solos Brunos Não-Cálcicos (Brasil, 1972).  
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Quadro 16. Avaliação da aptidão agrícola dos solos estudados no Ambiente III 

Relev
o 

Precipitação 
(mm/ano) Vegetação 

Estimativa dos graus de limitação das principais condições agrícolas  
das terras para os níveis de manejo A, B e C 

Aptidão agrícola1
 1 

------------------ 
2 

--------------------- 
3 

------------------- 
4 

-------------------- 
5 

-------------------- 
 A      B       C   A        B       C  A      B        C A        B        C  A       B        C 

P10 - PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico (SXe) 

Plano 590,9 
Caatinga 

Hipoxerófila 
 L      L        L  F         F        F F       M       M L         L        L   L      M        M 

- Terras de aptidão regular para Lavouras 
de ciclo curto nos níveis de manejo a e b 
e boa no nível C. 
 

P11 - PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico solódico (SXe 

Plano 590,9 
Caatinga 

Hipoxerófila  M     M        L   F         F        F   N       N        N L         L        L   L      M        M 

- Terras de aptidão regular para Lavouras 
de ciclo curto nos níveis de manejo a e b 
e boa no nível C. 
 

P12 - LUVISSOLO CRÔMICO Órtico solódico (TCo) 

Plano 590,9 
Caatinga 

Hipoxerófila 
 
 M      M       L 

       
 F         F        F 

       
 N       N        N 

       
 L         L        L 

     
  N      N        N 

- Terras de aptidão regular para Lavouras 
de ciclo curto nos níveis de manejo a e b 
e boa no nível C. 
 

P13 - LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico (TCo) 

Plano 590,9 
Caatinga 

Hipoxerófila  L        L       L   F         F        F N       N        N L         L        L  F       M        M  

- Terras de aptidão regular para Lavouras 
de ciclo curto nos níveis de manejo a e b 
e boa no nível C. 
 

    1 Níveis de manejo: A – Manejo  primitivo; B – Manejo pouco desenvolvido; C – Manejo desenvolvido.
 

   Fatores de limitação: 1 – Deficiência de fertilidade; 2 – Deficiência de água; 3 – Excesso de água; 4 – Susceptibilidade à erosão; 5 – Impedimento à mecanização. 
   Graus de limitação: N – Nulo; L – Ligeiro; M – Moderado; F – Forte; MF – Muito forte; I – Intermediário. 
   Classes de aptidão agrícola: Boa; Regular; Restrita; Inapta. 
   Nível de manejo: A; B; C; a; b; c; (a ); (b); (c). 
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Em conseqüência, esses solos apresentam elevada reserva de 

nutrientes, especialmente o K (Oliveira et al., 1992). Dessa forma, quanto à 

fertilidade natural, o P12 possui limitação moderada nos níveis de manejo A e B e 

ligeira no nível de manejo C, já o P13 possui maior disponibilidade de nutrientes e 

por isso seu grau de limitação é apenas ligeiro nos três níveis de manejo.  

As principais limitações para exploração agrícola dos Luvissolos em 

estudo dizem respeito ao forte déficit hídrico, à freqüente presença de seixos e 

calhaus na superfície e subsuperfície do terreno, à estrutura colunar de 

consistência dura a extremamente dura e à susceptibilidade à erosão, em 

decorrência da expressiva mudança textural para o horizonte B. Esses fatores 

limitam a mecanização desses solos, impedindo-os de serem melhor utilizados 

em todos os níveis de manejo.   

A principal ocupação desses solos é com a pecuária extensiva e culturas 

de subsistência, porém são predominantemente ocupados com a pecuária. O uso 

de culturas de subsistência nestes solos, não apresenta o máximo potencial 

genético de produtividade principalmente em decorrência das limitações acima 

descritas bem como dos sistemas de manejo primitivos utilizados.  

A prática da irrigação não é indicada nestes solos, visto que os mesmos 

são rasos, apresentam problemas de manejo, e em geral, possuem considerável 

teor de Na+ na parte baixa dos perfis, cuja tendência é aumentar, caso a irrigação 

não seja bem conduzida. 



 

5. CONCLUSÕES 

 

A área do município de Guarabira apresenta alta variabilidade de condições 

edafoclimáticas, o que permite subdividi-la em três ambientes distintos: Ambiente I 

(Região do Brejo), Ambiente II (Transição Brejo-Caatinga) e Ambiente III (Caatinga). 

O Ambiente I detém um conjunto de Argissolos com regular disponibilidade 

de nutrientes e matéria orgânica, porém são ácidos, bastante susceptíveis à erosão 

e de difícil mecanização, devido ao tipo de relevo forte-ondulado a montanhoso em 

que se encontram. Por isso, esses solos não devem ser utilizados para culturas, 

sendo mais apropriados para a preservação da flora e fauna local. Entretanto, no 

topo da Serra da Jurema existem pequenas áreas de relevo suave-ondulado que 

podem ser utilizadas com lavouras tradicionais e pastagem no nível de manejo B. 

O Ambiente II, devido à própria condição de transição Brejo-Caatinga, 

dispõe de um conjunto de solos diferenciados de acordo com o tipo de relevo. Nas 

áreas onduladas a suave-onduladas ocorrem os Argissolos e nas áreas ao longo 

dos rios ocorrem os Neossolos Flúvicos. Os Argissolos são os solos mais evoluídos 

encontrados em Guarabira e apresentam atributos morfológicos, físicos e químicos 

que os tornam mais indicados para o uso agrícola, com pequenas restrições. O 

Neossolo Flúvico é profundo e tem um potencial nutricional bastante elevado, pois 

apresenta alta saturação por bases, podendo ser utilizado em lavouras nos níveis de 

manejo A e B e aptidão regular no nível de manejo c.  

O Ambiente III possui algumas características da região semi-árida, 

principalmente devido a sua condição de umidade, com médias pluviométricas bem 

inferiores às médias encontradas nos ambientes I e II. O tipo de relevo, 

(predominantemente plano) e a cobertura vegetal rala e degradada contribuiram 

para a formação dos Planossolos e Luvissolos, caracterizados como pouco 

profundos e com severas restrições físicas ao uso agrícola. Entretanto, possuem 

elevada fertilidade natural que proporciona o desenvolvimento da maioria das 

culturas regionais.  

Os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados como suporte para 

orientação técnica aos agricultores na decisão do que produzir, levando em 

consideração primeiramente a aptidão agrícola da terra e não a vocação do 

produtor, procurando minimizar as limitações do solo e maximizar a produção.  
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Dados de pluviosidade do período 2000 – 2006, Guarabira - PB   
 

                Ambiente I1       Ambiente II2    Ambiente III3 

 Ano 
Pluviosidade 

....................................................mm/ano…………….................................. 
Total anual      Média mensal    Total anual     Média mensal 

2000   2.122,0 176,8 1.857,0 154,8 - 
2001      714,0    59,5    881,6   73,5 - 
2002   1.192,0    99,3    984,2   82,0 - 
2003   1.406,0 117,2 1.134,2   94,5 - 
2004   1.382,0 115,2 1.743,0 145,3 - 
2005   1.616,0 134,6 1.092,1   91,0 - 
2006      843,0    70,3    735,5   61,3 - 
Média    1.325,0  110,4 1.204,0 100,3 590,9 

1 Dados obtidos na estação pluviométrica da Agroindústria Jureminha. 
2 Dados obtidos na estação pluviométrica da CAGEPA  
3 Dados obtidos a partir das médias de pluviosidade dos município de Mulungu (431,8 mm/ano) e 
Araçagi (750 mm/ano) (CPRM, 2005). 

 
 


