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RESUMO 

 

 Na Agricultura é essencial o conhecimento acerca dos solos presentes em determinadas regiões de interesse, 

para que possamos nos preparar e adequar de maneira eficiente o manejo dos solos. Existe uma real dificuldade 

no que diz respeito a mapas de solos para regiões específicas, onde os mapas tradicionais exploratórios não 

oferecem qualidade detalhada para fins específicos. Este artigo teve como objetivo levantar e classificar os solos 

de acordo com suas propriedades físicas, químicas e morfológicas presentes na Fazenda Experimental de 

Biotecnologia do Centro Universitário de Maringá (BIOTEC) no Município de Maringá no Estado do Paraná, 

onde predomina solos originários da decomposição do basalto, com alta fertilidade natural e relevos planálticos 

com baixa declividade clima transicional tropical/subtropical,  visando elaborar mapa de solos detalhado de 

acordo com a sua classificação em levantamento pedológico, mapeando as delimitações para cada classe de solos 

presentes na propriedade, utilizando-se de ferramentas simples, poucos recursos e conhecimento tácito do 

pedólogo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mapa de Solos. Mapeamento. Pedologia. 

 

 

SOIL SURVEY AND CLASSIFICATION OF SOILS OF THE EXPERIMENTAL 

FARM BIOTEC 

 

ABSTRACT 

 

 In Agriculture, knowledge about the soil present in certain regions of interest is essential, so that we can prepare 

and adapt the soil management efficiently. There is a real difficulty with regard to soil maps for specific regions 

where traditional exploratory maps do not provide detailed quality for specific purposes. The objective of this 

article is to collect and classify soils according to their physical, chemical and morphological properties present 

in the Experimental Biotechnology Farm of Maringá University Center in the County of Maringá state of Paraná, 

where soil originates from the decomposition of basalt with high fertility natural and planar reliefs with low 

slope of transitional tropical / subtropical climate, aiming to elaborate detailed soil map according to its 

classification in pedological survey, mapping the delimitations for each class of soils present in the property, 

using simple tools, few resources and tacit knowledge of the pedologist. 

 

Key Words: Mapping. Pedology. Soil Maps. 

 

                                                           
1 Acadêmico do curso de Agronomia, UNICESUMAR, CETA, raphaelmoreira.solos@gmail.com 
2 Acadêmico do curso de Agronomia, UNICESUMAR, CETA, julio9nogueira@hotmail.com 
3 Docente do curso de Agronomia, UNICESUMAR, CETA, edison.schmidt@unicesumar.edu.br 
4 Docente do curso de Agronomia, UNICESUMAR, CETA, anny.mannigel@unicesumar.edu.br 



 

1 INTRODUÇÃO 

 
Estima-se que 95% da alimentação humana seja direta ou indiretamente produzida nos solos. Portanto, 

a disponibilidade de alimentos depende dos solos (FAO, 2015). 

A classificação pedológica é fundamental para o manejo do solo, lembrando que o conhecimento 

acerca das classes de solos em determinada região favorece o melhor desenvolvimento humano, compreendendo 

que a exploração do sistema radicular das plantas é muito dependente das condições físicas, químicas e hídricas 

do horizonte A, assim como os horizontes subjacentes e condições climáticas da região (PRADO, 2016). Quando 

se tem o completo diagnóstico da classe de solo observada, é possível deduzir sobre sua potencialidade e 

fragilidade, mostrando que a sua classificação é essencial ao planejamento agrícola (SANTOS, 2004). 

Os trabalhos realizados em todo território nacional a respeito da caracterização e mapeamento de 

classes de solos são muito escassos e realizados em escala muito pequena, e não podem ser aplicados em nível 

de maior detalhe para o planejamento agrícola, já que é natural a escassez de dados relevantes devido aos custos 

elevados envolvidos para o levantamento pedológico (MENDONÇA et al., 2003), uma vez que os recursos 

financeiros para projetos de levantamento de solos no Brasil decresceram de forma significativa (CHAGAS et 

al., 2011). 

A região do Município de Maringá no Estado do Paraná é caracterizada por apresentar solos de alta e 

média fertilidade de textura argilosa e muito argilosa em grande extensão do seu território, e apresenta na sua 

grande maioria solos de origem basáltica localizada na Formação Serra Geral (Grupo São Bento) com derrames 

contínuos de basalto ao longo do período mesozoico (MINEROPAR,2006). 

O atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) considera a hierarquia com até seis níveis 

(ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série), sendo utilizadas rotineiramente até o subgrupo e 

utiliza-se até a hierarquia família quando o levantamento é semidetalhado ou mais fino. A pedologia é ainda uma 

ciência muito recente, principalmente no Brasil, onde as classes de solos estão em fase de levantamento e 

estudos para as hierarquias de Família e Séries (EMBRAPA, 2018).  

 Os resultados obtidos na realização deste projeto, devem auxiliar a utilização do solo na BIOTEC 

(Fazenda Experimental de Biotecnologia da UNICESUMAR) pelos alunos e professores envolvidos em diversos 

projetos didáticos, assim como facilitar o manejo e manter a fertilidade do solo, e auxiliar na expansão e 

construção de benfeitorias na propriedade, uma vez que os mapas pedológicos de levantamento de solos 

auxiliam de maneira eficaz a prática no campo (BRADY & WEIL, 2010). 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 
A região escolhida para o presente trabalho corresponde ao Centro de Biotecnologia CESUMAR, parte 

da Gleba Morangueiro, composta por 13,5 hectares compreendida no Município de Maringá-PR na saída 

noroeste pela Rodovia Deputado Silvio Barros as margens da estrada municipal PR-454 (Maringá/Tupinambá) 

nas coordenadas 23°20'31.13"S 51°52'32.01"O com altitude de 480 metros (m), sendo uma área destinada aos 

estudos dos graduandos pelo curso de Agronomia. 

O estudo da pluviometria regional indica que o campo experimental se localiza em área de precipitação 

média anual de 1276 milímetros e a temperatura média é de 17,7ºC (INMET, 2017) anuais de classe Cfb com 

clima subtropical húmido temperado, com verão e inverno bem definidos segundo Köppen e Geiger (1948).  

O objetivo principal do projeto foi a realização de um mapa pedológico tradicional detalhado da área 

de estudos onde foram realizadas tradagens e abertura de trincheiras para fins de se descobrir as principais 

classes de solos (unidades de mapeamento) discriminadas na propriedade, onde a unidade pedológica principal 

foi a série monotípica (tipo de solo) para estudo dos perfis, para anotação das características morfológicas e 

genéticas do solo seguindo as determinações indicadas pelo Manual Técnico de Pedologia do IBGE (2007) e 

classificando as classes de solos de acordo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Embrapa (2018). 

Os pontos de coleta por tradagens foram escolhidos de acordo com a posição do terreno na paisagem 

(Topo, Terço superior, Meia encosta, Terço inferior e Baixada) com declividade e altitude de acordo com mapa 

altimétrico da propriedade rural, além de observações in loco realizadas antes da escolha dos locais, onde o 

pedólogo deve prever, de acordo com seus conhecimentos tácitos, as posições estratégicas de rastreamento das 

classes de solos que possam estar ali presentes seguindo as recomendações técnicas estabelecidas pela Sociedade 

Brasileira da Ciência do Solo (ANJOS et al.,2013). Outra ferramenta importante na classificação e mapeamento 

são imagens de satélite disponíveis através do aplicativo Google Earth, que auxiliaram na avaliação das faixas de 

transição de cada classe de solo classificada e na elaboração de mapa de solos provisório (Figura 01). 

 

 



As unidades de mapeamento foram identificadas através de tradagens em trado holandês TF-10 – 

Trado com caçamba de 10 cm e diâmetro de 1 1/2’’ (uma polegada e meia), para coletas de solo em 

profundidade de 10 em 10 centímetros (cm). Realizando-se coleta de terra para análise em laboratório nas 

profundidades de 0 a 20 cm (Horizonte A) e 80 a 100 cm (horizonte B ou BC), exceto quando não havia 

possibilidade de coleta devido a impedimentos físicos naturais do solo como horizonte rochoso (R). 

Foram abertas trincheiras e mini trincheiras e utilizados barrancos para avaliação dos horizontes, 

estrutura e espessura do solo, assim como avaliação de pegajosidade, plasticidade e consistência. A distribuição 

dos pontos foi de caráter detalhado e georreferenciado (1 ponto a cada 1,92 hectares) onde somente 4 amostras 

foram encaminhadas a exame laboratorial para análises químicas e granulométricas. 

Para produção de mapa de solos da propriedade, foi utilizado o programa QGIS Desktop 2.18.9 

(Quantum GIS) um Sistema de Informação Geográfica (SIG) de Código Aberto licenciado segundo a Licença 

Pública Geral GNU.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em campo foram descritas as seguintes classes de solos: Cambissolos, Neossolos e Nitossolos por suas 

características morfológicas, as quais foram agrupadas para posterior comparativo com o SiBCS (Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos), em fase de escritório. Para a comprovação das hipóteses, todas as 

características avaliadas nos perfis de solos levantados e anotados em fichas de campo (Tabela 1), assim como a 

avaliação da plasticidade, estrutura, consistência do solo e análise prévia da textura por molhamento de amostra 

com teores estimados no tato mesmo que sejam enviadas para análise granulométrica laboratorial, uma vez que 

auxiliam na correção de possíveis erros de metodologia (RIBEIRO et al.,2012). 

 

 

Tabela 01 - Descrição Morfológica de Campo para as Classes de Solos da BIOTEC 

Camad

a 

Horizont

e 
Cor Estrutura Plasticidade Pegajosidade Consistência 

Cerosidad

e 

Argila 

% 

*Perfil 01 -Nitossolo Vermelho -04 

0-22 Ap 2,5yr 3/4 Granular Plástica Muito pegajosa Friável ausente 62% 

22-45 B 
2,5yr 
2,5/4 

Prismática Muito Plástica Muito pegajosa Firme presente 64% 

45-100 B 
2,5yr 

2,5/4 
Prismática Muito Plástica Muito pegajosa Muito Firme presente 67% 

*Perfil 02 -Cambissolo Háplico -04 

0-19 Ap 2,5yr 3/4 Granular Plástica Muito Pegajosa Friável ausente 63% 

19-42 Bi 
2,5yr 
2,5/4 

Blocos 
Subangulares 

Muito Plástica Muito pegajosa Friável ausente 65% 

42-69 Bi 
2,5yr 

2,5/4 

Blocos 

Subangulares 
Muito Plástica Muito pegajosa 

Muito 

Friável 
ausente 66% 

69-100      BC  2,5yr 4/8   Granular   Plástica   Pegajosa   Pegajosa   ausente 57% 

*Perfil 03 -Cambissolo Háplico -04 

0-21 Ap 2,5yr 3/4 Granular Plástica Muito Pegajosa Friável ausente 64% 

21-52 Bi 
2,5yr 

2,5/4 

Blocos 

Subangulares 
Muito Plástica Muito pegajosa Friável ausente 65% 

52-73 BC 
2,5yr 
2,5/4 

Blocos 
Subangulares 

Muito Plástica Muito pegajosa 
Muito 
Friável 

 ausente 67% 

73-90 C 2,5yr 4/8 Granular Plástica Pegajosa 
Muito 

Friável 
ausente 58% 

*Perfil 04 -Neossolo Litólico-03 

0-18 Ap 2,5yr 3/3 Granular Plástica Pegajosa Friável ausente 42% 

18+ R               

Perfil 05 -Nitossolo Vermelho -04 ‘’Cambissólico’’ 

0-18 Ap 2,5yr 3/4 Granular Plástica Muito Pegajosa Friável ausente 62% 

18-44 B 
2,5yr 

2,5/4 

Blocos 

Subangulares 
Muito Plástica Muito pegajosa Firme Presente 64% 

44-100 B 
2,5yr 
2,5/4 

Blocos 
Subangulares 

Muito Plástica Muito pegajosa Firme Presente 66% 



130+ BC 2,5yr 4/8 Granular Plástica Pegajosa 
Muito 

Friável 
Pouca 60% 

Perfil 06 -Nitossolo Vermelho -04 

0-20 Ap 2,5yr 3/4 Granular Plástica  Pegajosa Friável ausente 60% 

20-74 B 
2,5yr 

2,5/4 

Blocos 

Subangulares 
Muito Plástica Muito pegajosa Firme Presente 62% 

74-100 B 
2,5yr 

2,5/4 

Blocos 

Subangulares 
Muito Plástica Muito pegajosa Firme Presente 65% 

Perfil 07 -Neossolo Litólico-03 

0-19 Ap 2,5yr 3/4 Granular Plástica Pegajosa Friável ausente 43% 

19-23 CR 2,5yr5/8 Solta 
Ligeiramente 

Plástica 

Ligeiramente 

Pegajosa 
  ausente 36% 

23+ R               

*Amostragens enviadas pra exame laboratorial; 

 03/04 – Referente a textura onde, 03 para textura argilosa e 04 para textura muito argilosa; 

 

 

 

Ressalte-se que o município de Maringá é marcado geologicamente pelo contato entre as rochas 

eruptivas vulcânicas básicas da Formação Serra Geral com os arenitos da Formação Caiuá (SOUZA & 

GASPARETTO, 2010). No campo experimental observa-se a dominância de solos derivados da decomposição 

do basalto localizado na Formação Serra Geral, sendo maioritária a presença de solos bem drenados como os 

Nitossolos Vermelhos em toda meia encosta e parte do terço superior da propriedade sendo acompanhado nos 

limites do terço superior para o topo e antes da baixada por Cambissolos Háplicos e dividindo posição nos 

extremos da propriedade por Neossolos Litólicos no topo e na baixada, caracterizando gênese compatível ao 

intemperismo local e a declividade (tabela 02), uma vez que as principais ordens de solos do estado do Paraná 

são os Latossolos, Neossolos, Argissolos, Nitossolos e Cambissolos (BHERING; SANTOS, 2008).   

 

 

 

 
 

Figura 01 – Mapa de Solos com distribuição dos pontos e trincheiras (mod. de Google Earth 2018). 

 

 

A topografia do terreno está classificada em suave-ondulado com 6,1% de declividade média, tendendo 

a ondulado no terço inferior, onde é comumente encontrado Neossolos Litólicos a declividades de 16% em 

média. Todos os solos na área experimental de Agronomia na BIOTEC, mesmo os de declive acentuado, 

encontram-se em uso, sendo comum a diversidade de culturas, porém há preferência em culturas anuais no uso 

dos Cambissolos e Nitossolos e menos comum o uso de culturas perenes, sendo destinados o uso de 

reflorestamento, pastagens e hortas aos Neossolos. 

 



 

 

Tabela 02 - Distribuição absoluta e relativa das classes de relevo da BIOTEC 
    

Classe de relevo Declividade (%) Área (ha) % 

Suave ondulado 3 a 8 12,5 92,6 

Ondulado 8 a 20 1 7,4 
    

Área Total   13,5 100 

(Fonte: Embrapa, adaptado) 

 

 

A classificação adotada no trabalho foi estabelecida no Sistema Brasileiro de Classificação de solos 

5ª Edição (SiBCS, 2018). Neste estudo procurou-se agrupar as séries monotípicas em famílias, visto que as 

características morfológicas dos perfis apresentaram precisão no agrupamento.  

Foram delimitadas amostragens para análise laboratorial, sendo enviada uma amostra para cada 

variação na hierarquia de subgrupo, onde enquadra-se solos típicos e atípicos. Esse critério ajudou a 

compreender como as transições de solos acontecem e como cada característica na classificação poderia ajudar 

no mapeamento da área (Quadro 01). 

 

 

 

 

3.1 SOLOS DO CAMPO EXPERIMENTAL 

 
           As classes de solos verificadas na BIOTEC foram classificados até o quinto nível categórico 

(Tabela 03) em Nitossolos, Cambissolos e Neossolos onde a classe de maior expressão é a dos Nitossolos, com 

área estimada no levantamento em 8,78 hectáres ou 65,04 %, seguida pela classe dos Cambissolos com área de 

4,31 hectáres ou 31,92% e finalmente os Neossolos com área de 0,41 hectáres ou 3,04% da área total. 

 

Quadro 01 - Análises Laboratoriais dos Solos Classificados na Biotec 

Nitossolo Vermelho eutroférrico típico 

Camada pH Ca Mg K SB CTC V areia silte argila T C M.O 

cm   cmolc/dm3 % % % % cmolc/dm3 % g/dm3 

0-20 6 8,63 2,00 0,95 11,98 16,54 70,02 10 24 66 25,06 1,7 2,9 

80-100 6,4 7,18 2,18 0,18 9,54 13,37 71,35 8 24 68 19,95 0,8 1,4 

Cambissolo Háplico Tb eutroférrico típico 

Camada pH Ca Mg K SB CTC V areia silte argila T C M.O 

cm   cmolc/dm3 % % % % cmolc/dm3 % g/dm3 

0-20 6 6,95 1,71 0,81 9,48 14,44 65,64 10 24 66 21,87 1,0 1,7 

80-100 6,3 6,52 1,84 0,39 8,75 12 68,78 3 30 67 17,91 0,8 1,4 

Cambissolo HáplicoTb eutroférrico típico 

Camada pH Ca Mg K SB CTC V areia silte argila T C M.O 

cm   cmolc/dm3 % % % % cmolc/dm3 % g/dm3 

0-20 6 14,1 2,19 1,17 17,42 22,38 77,84 8 26 66 33,90 1,5 2,5 

40-60 6,3 10,4 1,6 0,12 12,34 14,84 83,15 8 30 62 23,94 0,8 1,4 

70-90 6,7 13,5 2,31 0,53 16,35 19,41 84,23 4 32 64 28,97 0,7 1,2 

Neossolo Litólico eutrófico chernossólico típico 

Camada pH Ca Mg K SB CTC V areia silte argila T C M.O 

cm   cmolc/dm3 % % % % cmolc/dm3 % g/dm3 

0-20 6,1 15,9 2,7 0,7 19,31 23,92 80,73 28 30 42 59,80 1,7 2,9 

Rocha                           

Tabela 03 - Classificação dos Solos do Campo Experimental BIOTEC  



 

Os Nitossolos são solos com horizonte B nítico abaixo do horizonte A (EMBRAPA, 2018), diferem 

das outras classes pelo fato de possuir entre os agregados uma comum e abundante cerosidade, onde em conjunto 

com a dificuldade do movimento giratório no momento da tradagem indicam a presença do horizonte Nítico 

(PRADO, 2016). Para sua classificação é essencial saber-se se o horizonte B apresenta valores de atividade de 

argila compatível para a classe, sendo os mesmos coerentes a atividade baixa (Tb) menor que 27 cmolc.dm-3    uma 

vez que apresente gradiente textural abaixo de 1,5 e homogeneidade nos teores de argila/cores, assim como 

estrutura prismática, blocos subangulares ou angulares em todo o horizonte B (EMBRAPA, 2018). Por ser um 

solo oriundo da decomposição do basalto, seu mapeamento foi relativamente simples de ser definido antes 

mesmo dos resultados laboratoriais, já que nas observações realizadas a nível de campo observamos dificuldade 

de se tradar após os 50 centímetros de profundidade uma vez que travamentos na camada arável  (0-50cm) podem 

indicar problemas de compactação. Outra característica dos Nitossolos de origem basáltica é a alta atratividade 

em imã pedológico, (PRADO, 2016 contato pessoal) pois é muito rico em sesquióxidos de ferro (ANJOS et 

al.,2018). 

Os Nitossolos possuem estrutura bem desenvolvida do horizonte B e isso é um fator importante, 

pois eleva o tempo de permanência de água disponível no perfil. Geralmente ocorrem em relevo ondulado ou 

suave ondulado, sendo muito erosivos e suscetíveis a compactação devido aos altos teores de argila. No preparo 

de solo pode ocorrer a formação de torrões diminuindo o contato com a muda e favorecendo a formação de bolsas 

de ar entre os torrões (PRADO, 2016). 

Os Cambissolos são solos pouco desenvolvidos, com horizonte B incipiente (Bi), desde que não 

satisfaça critérios de Chernossolos (ANJOS et al., 2012). Geralmente são solos pouco profundos (50-100 cm de 

espessura) com horizonte B ainda em estágio de formação, porém quando encontrado com espessuras maiores 

que 100cm podem muito facilmente ser confundidos com Latossolos. Para esses Cambissolos especificamente há 

a necessidade de se verificar os resultados das análises químicas e consorciar com as observações anotadas em 

campo para garantir laudo preciso, não sendo recomendado deduzir antecipadamente sua classificação. Algumas 

características de campo podem auxiliar na tomada de decisão, uma delas é a espessura do horizonte B sem 

incluir os horizonte BC e C, uma vez que associado as análises químicas e físicas podem eliminar a presença de 

um B latossólico (Bw), uma característica específica de atributo diagnóstico que auxiliou na classificação foi a 

atividade da fração argila (T), onde apresentou valores muito acima de 17 cmolc.dm-3  ou seja, valores 

excludentes para Bw,  caso fossem necessárias, análise de Ki (coeficiente de intemperização) poderiam 

diagnosticar com mais precisão o grau de intemperismo do horizonte B (EMBRAPA, 2018). 

Os Cambissolos podem apresentar grande suscetibilidade a compactação devido aos altos teores de 

argila/silte, sendo muito erosivos quando em relevo ondulado. Por apresentar altos teores de silte ou mica, pode 

aumentar em muito o tempo de água disponível para as plantas, porém essa mesma característica poderá 

prejudicar a brotação de diversas culturas uma vez que formasse em superfície placas endurecidas com 

rachaduras (PRADO,2016). 

Perfil 01 - NITOSSOLO VERMELHO eutroférrico típico, textura muito argilosa, A moderado - NVef  

Perfil 02 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb eutroférrico típico, textura muito argilosa, A moderado - CXbef  

Perfil 03 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb eutroférrico típico, textura muito argilosa, A moderado - CXbef  

Perfil 04 - NEOSSOLO LITÓLICO chernossólico típico, textura argilosa, A chernozêmico - RLm  

Perfil 05 - NITOSSOLO VERMELHO eutroférrico típico, textura muito argilosa, A moderado - NVef  

Perfil 06 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb eutroférrico típico, textura muito argilosa, A moderado - CXbef  

Perfil 07 - NEOSSOLO LITÓLICO eutrófico fragmentário, textura argilosa, A moderado - RLe  



Neossolos são solos pouco evoluídos, não apresentando nenhum tipo de horizonte B diagnóstico 

(EMBRAPA, 2018). Por outro lado, as classes de Neossolos Litólicos possuem características muito simples de 

se classificar em campo, uma vez que o contato com a rocha matriz não deverá ultrapassar a profundidade de 

50cm, na ocorrência de maiores profundidades o mesmo deverá ser classificado como regolítico (EMBRAPA, 

2018). 

Para os Neossolos, foi necessária a separação de uma das unidades de coleta para análise 

laboratorial, pois o perfil apresentou cor e espessura compatível a Horizonte A chernozêmico, sendo que após 

análise química constatou-se a presença do horizonte, pois sua espessura é maior que 10 cm diretamente em 

contato lítico e teores de carbono orgânico coerentes ao necessário para conferir tal característica ou seja, maiores 

que 6 g kgˉ¹ (SiBCS,2018) e discriminou-se o mesmo no levantamento pedológico e mapa de solos. Apesar de 

serem solos de alta fertilidade e textura argilosa, os Neossolos Litólicos são em sua maioria um problema na 

mecanização devido a sua pouca profundidade e presença em locais de declive mais acentuado, sendo assim 

destinados a pastagens ou preservação ambiental (PRADO,2016). 

 

4 CONCLUSÃO 

Apesar da área avaliada ser de apenas 13,5 hectares, foram levantadas três classes de solos no primeiro nível 

categórico e quatro classes no quinto nível categórico, demonstrando como a pedologia pode contribuir com o 

melhoramento do conhecimento acerca das classes de solos de uma determinada região, onde inicialmente era 

classificado somente em uma classe no primeiro nível categórico. 

A classificação pode também ajudar a entender diferenças obtidas em resultados de pesquisas realizadas em 

diversos experimentos e teses realizadas na propriedade e evitar, uma vez que há também diferença significativa 

no que diz respeito as classes de solos e suas características físicas, químicas e morfológicas. 

Os resultados obtidos irão contribuir de forma significativa, tendo em vista que as marcações e divisões das 

classes em um mapa de solos (Figura 02) indicarão com exatidão áreas homogêneas para trabalhos específicos 

nos diversos experimentos e teses realizados no local, assim como indicarão locais para a realização de estruturas 

de expansão e cuidados quanto a conservação do solo e sua fertilidade. 

 

 



 

Figura 02 – Mapa de Solos da BIOTEC. 
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