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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo a descrição da paisagem e do uso da terra em área sob influência do 
Rio Preto, abrangendo parte dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com a finalidade de 
se conhecer os fatores de maior limitação ao uso agrícola, além de se realizar a caracterização e a 
classificação de solos em diferentes unidades geológicas. No Laboratório de Geoprocessamento, 
foram obtidos os mapas temáticos de altimetria, solos, vegetação e geologia e, após, foi realizado o 
trabalho de campo, percorrendo-se a área da sub-bacia do Médio Alto Rio Preto que, foi observada 
e descrita em função do manejo e do estado de conservação da paisagem. Foram, ainda, descritos 
seis perfis e coletadas amostras de solo para análises físicas e químicas. Em torno de 75% da área 
da bacia apresenta o relevo de forte ondulado a montanhoso com pastagens que cobrem 80% da 
área. A região é composta por quatro unidades estratigráficas: Complexo Paraíba do Sul, Complexo 
Juiz de Fora, Grupo Andrelândia e Gnaisse Piedade, com pouca cobertura vegetal original, 
permanecendo onde o relevo montanhoso torna difícil o acesso do homem. A vulnerabilidade à 
erosão ao longo das íngremes encostas ocupadas por pastagens e por práticas agrícolas inadequadas 
dão origem a enormes voçorocas, que no período chuvoso ampliam a carga de sedimentos nos rios 
e, portanto, há ocorrência de cheias, com perdas econômicas e riscos à saúde da população em 
geral. Os principais fatores limitantes do uso dos solos, para fins agrícolas e pecuários, estão 
relacionados à baixa fertilidade, aliado ao relevo fortemente ondulado a montanhoso. Ressalta-se a 
importância da cobertura vegetal como recurso ecológico e preservacionista da área que, aliada à 
necessidade de inovações tecnológicas e associadas a soluções ecológicas, certamente reduzirá o 
impacto ambiental em uma região bastante afetada pela degradação do ambiente. 

Palavras-chave: erosão; uso e manejo do solo; relevo.

Landscape and land use in different geological unities under influence of Rio 
Preto (RJ – MG) 

ABSTRACT 

The objective of this research was to describe the landscape and land use in areas under the 
influence of Rio Preto located in part of the states of Rio de Janeiro and Minas Gerais to be able to 
know the limiting land use variables. In addition, it was done the characterization of the soils and 
their classification in relation to the different geological unities. In the Geoprocessing Laboratory, it 
was prepared the altimetry, soils, vegetation and geology thematic maps. After that the field work 
was performed on 1/3 of the area of the Rio Preto watershed. It was selected the middle part of it to 
concentrate our study. The observation was focused on the conservation and management of the 
landscape. Six soil profiles were described and the soil horizons were sampled for physical and 
chemical analysis. Approximately 75% of the area was classified as mountainous relief and pasture 
was the land use that covers 80% of it. The region is composed for four stratigraphic unities: 
Paraiba do Sul Complex, Juiz de Fora Complex, Andrelandia Group and Piedade Gneiss with forest 
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covering which is present mostly on the steepest slopes where is quite difficult to access. The 
erodibility of the soils associated to the steep slopes covered by pasture and the incorrect soil 
management practices resulted in big gullies. In the rainy season the sediment load in the creeks and 
rivers generates floods destroying crops on bottom lands and they may cause human diseases. The 
low soil fertility is one of the main problems for agriculture and animal production. The topography 
feature is other restricting factor for agriculture advancement. The area occupied by forest is an 
important ecological aspect for wildlife conservation. The technological innovation associated to 
ecological aspects should be a goal for local and state politicians to reduce the degradation of the 
studied environment. 

Keywords: erosion; soil use and management; topography. 

1 INTRODUÇÃO

As diferentes interações e processos que 
ocorrem entre os componentes do meio físico: 
solos, relevo, geologia e cobertura vegetal, em 
conjunto com fatores climáticos e com o tempo 
são responsáveis pela ocorrência de diferentes 
paisagens na natureza. As combinações entre 
estes componentes são responsáveis pela 
heterogeneidade da superfície terrestre e pela 
necessidade de sua estratificação em ambientes 
homogêneos para fins de planejamento de uso e 
de conservação. A rede de drenagem, a 
geologia, a geomorfologia e a vegetação são 
recursos naturais que interagem entre si e entre 
a distribuição de classes de solos, considerados 
o principal recurso natural na elaboração de 
propostas de planejamentos racionais de uso das 
terras. Estes programas que visam o uso 
sustentável preocupam-se com a conservação 
dos recursos naturais e envolvem a análise 
integrada deles e dos seus fatores de 
interdependência (Resende et al., 2007). 

O relevo influencia a formação do solo 
interagindo com outros fatores como clima, 
material de origem e tempo, sendo, as suas 
relações, importantes para explicar a evolução das 
propriedades e atributos do solo (Resende et al., 
2007). Segundo Marques Junior (1995) citado por 
Andrade et al. (1998), a ocorrência dos solos na 
paisagem está intimamente relacionada às 
condições das superfícies geomórficas e à 
compartimentação destas superfícies segundo os 
respectivos segmentos de vertentes, que 
constituem, portanto, um importante instrumento 
para os trabalhos de levantamento e de 
mapeamento de solos, principalmente na etapa de 
campo. Como o relevo está intimamente ligado ao 

fator gênese dos solos, é de se esperar que na 
paisagem brasileira, onde os processos de 
pedogênese são bastante ativos, ele tenha um 
papel controlador do tempo de exposição aos 
agentes bioclimáticos (Resende et al., 2007).  

Além do relevo, o conhecimento e a 
identificação das unidades geológicas são de 
fundamental importância para o entendimento 
da gênese dos solos. A identificação do material 
de origem permite avaliar o grau de influência 
dos fatores e processos pedogenéticos na 
variabilidade dos solos (Arnold, 1983). De 
acordo com Teramoto (1995), a distribuição 
espacial do material de origem, que nem sempre 
se apresenta de maneira uniforme e contínua, é 
de grande importância para a compreensão da 
ocorrência dos solos na paisagem. Ainda, 
segundo Palmieri & Larach (1996), mesmo em 
nível generalizado, são bem conhecidas no 
Brasil, as inter-relações fundamentais entre a 
ocorrência de classes de solos e as unidades de 
relevo, bem como os aspectos da vegetação 
natural.  As unidades de solos não ocorrem ao 
acaso na paisagem, pois possuem um padrão de 
distribuição que se repete e que está relacionado 
à forma do terreno (relevo), ao material de 
origem deste solo, com os organismos que nele 
vivem e com o tipo de uso dado pelo homem 
(Smith & Aandahl, 1957, citados por Silva, 
1993). O estudo da rede de drenagem e do 
relevo, associado às observações sobre aspectos 
geológicos, pode auxiliar na diferenciação das 
unidades de solos (Vieira, 1991) e, facilitar a 
tomada de decisões sobre a melhor alternativa 
de uso de determinada área. Diversos trabalhos 
relacionando solos, material de origem e 
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geomorfologia foram realizados, dentre estes, 
Lepsch & Buol (1975), Carmo et al., (1984) e 
Teramoto (1995). Portanto, se as características 
dos solos diferenciam-se em função da variação 
dos seus elementos formadores e, as diversas 
gradações resultantes necessitam, muitas vezes, 
de manejos diferenciados, pode-se supor que, 
para a escolha do melhor uso e das práticas de 
manejo mais adequadas visando a conservação,  
estratificação e de distribuição das classes de 
solos de ocorrência na área de interesse. 

Dentro desse contexto, este trabalho teve 
por objetivo a descrição da paisagem e do uso 
da terra em área sob influência do Rio Preto, 
abrangendo parte dos Estados do Rio de Janeiro 
e de Minas Gerais, com a finalidade de se 
conhecer os fatores de maior limitação ao uso 
agrícola destas áreas, além de se realizar a 
caracterização e a classificação de perfis de 
solos em diferentes unidades geológicas. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A) Localização da área 

A região em estudo foi denominada sub-
bacia do Médio Alto Rio Preto (MARP) e, está 
localizada na divisa dos Estados do Rio de 

Janeiro e de Minas Gerais abrangendo pequenas 
partes de ambos (Figura 1).

Figura 1 - Localização geográfica da sub-bacia do MARP, nos Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro 
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B) Etapa no Laboratório de Geoprocessamento 

Para a obtenção dos mapas temáticos da 
sub-bacia do Médio Alto Rio Preto (MARP), 
foram digitalizadas as curvas de nível (20 em 20 
m) e a hidrografia de sete cartas topográficas na 
escala 1:50.000, pertencentes à base de dados do 
IBGE (Tabela 1) e os mapas de solos, de 
vegetação e de geologia da Folha SF-23 do 

Projeto Radambrasil (Radambrasil, 1983). Tais 
cartas e mapas foram digitalizados utilizando-se 
a mesa digitalizadora Summergrid IV através do 
modo Edit do software ARC/INFO. O 
cruzamento dos dados, a separação e a análise, 
foi realizado utilizando-se os recursos do 
programa ArcView 3.2.

Tabela 1 - Cartas topográficas 

Carta Mapa Índice Unidade da Federação 
Nossa Senhora do Amparo 2713-4 RJ 
Rio Preto 2714-1 RJ e MG 
Valença 2714-2 RJ e MG 
Barra do Piraí 2714-3 RJ 
Vassouras 2714-4 RJ 
Bom Jardim de Minas 2679-4 MG 
Santa Bárbara do Monte Verde 2680-4 MG 

C) Etapa de campo 

De posse dos mapas temáticos de geologia, 
de solos, de hidrografia e de relevo foi realizado 
o trabalho de campo, percorrendo-se a área da 
sub-bacia do Médio Alto Rio Preto (Figura 2) 
que foi observada e descrita em função do 
manejo e do estado de conservação da 
paisagem. Foram, ainda, descritos seis perfis, 
das classes de solo predominantes nas diferentes 
regiões da bacia, e coletadas amostras de solo 

para análises físicas e químicas em todos os 
horizontes descritos. Os solos foram descritos, 
classificados e coletados conforme Lemos & 
Santos (1996) e Embrapa (2006). Dos perfis 
descritos e coletados, dois estão localizados no 
Complexo Paraíba do Sul (P1 e P5); dois no 
Complexo Juiz de Fora (P2 e P6) e, dois no 
Grupo Andrelândia (P3 e P4). 

Figura 2 - Localização geográfica, caminhamento realizado e perfis estudados na sub-bacia do Médio Alto Rio Preto 
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D) Etapa no Laboratório de Solos 

Visando caracterizar química e fisicamente, 
o material de solo coletado, as amostras foram 
transportadas para o laboratório onde, 
inicialmente, procedeu-se a secagem, o 
destorroamento e o peneiramento em peneira 
com malha de 2 mm, obtendo-se a terra fina 
seca ao ar (TFSA). 
Análises físicas: análise textural e argila 
dispersa em água, utilizou-se, dispersão 
mecânica, NaOH 0,1 mol/L e água, 
respectivamente (Embrapa, 1997). 

Análises químicas: determinações de pH, 
cálcio, magnésio e alumínio trocáveis e acidez 
potencial (H++Al3+) (Embrapa, 1997) e fósforo 
e potássio disponíveis e carbono orgânico  
(Defelipo & Ribeiro, 1981). 
Ataque sulfúrico: este método consistiu no 
ataque da TFSA para a determinação de SiO2, 
Al2O3, Fe2O3 e TiO2 após extração com H2SO4

1:1 (volume) (Embrapa, 1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Geologia, cobertura vegetal e solos da sub-bacia do Médio Alto Rio Preto 

A região possui altitudes que variam de 1.500 m 
em seu limite norte, até aproximadamente 400 
m às margens do Rio Preto. Em torno de 75% 
da área (815,33 km2) apresenta relevo forte 
ondulado a montanhoso, com vegetação original 
classificada como floresta estacional 
semidecidual e hoje composta por pastagens que 
cobrem 80% da área (877 km2) e vegetação 
secundária, que recobre os 20% restantes da 
área (219 km2). Em relação à geologia (Figura 
3), a região é composta por quatro unidades 
estratigráficas: Complexo Paraíba do Sul em 
53% da área (577,0 km2), composto 
essencialmente por gnaisses e migmatitos 
intensamente tectonizados e, cobertura 
pedológica de Latossolos Vermelho Amarelos e 
Cambissolos, ambos álicos com inclusões de 
Argissolos distróficos e afloramentos rochosos  
(Figura 4); Complexo Juiz de Fora em 25% da 
área (271,0 km2) com rochas metassedimentares 
sobrepostas à rochas de origem magmática 
(Figura 3) e ocorrência de Latossolos e 
Argissolos Vermelho Amarelos e Cambissolos, 
todos álicos com inclusões de Neossolos 
Litólicos e afloramentos rochosos (Figura 4); 
Grupo Andrelândia em 17% da área (190,0 km2) 

tendo principalmente muscovita-biotita-xistos, 
gnaisses, rochas básicas e ultrabásicas e, 
Gnaisse Piedade em 5% da área (54,0 km2), 
tendo, essencialmente, rochas gnaissicas. As 
duas últimas unidades em altitudes maiores que 
700 m, na parte norte da área, com ocorrência 
de Cambissolos, Latossolos Vermelho Amarelos 
e afloramentos rochosos com inclusões de 
Neossolos Litólicos (Figura 4). 

À noroeste da área ocorre o Gnaisse 
Piedade em altitudes acima de 900 m, 
mostrando uma paisagem com relevo mais 
acidentado, com vales profundos e solos 
avermelhados. A cobertura vegetal é mais 
intensa do que nas outras unidades, com 
presença de florestas mais densas e de maior 
porte (Figura 5). Esta maior preservação da 
vegetação natural pode ser justificada pelo 
difícil acesso do homem a certos locais em 
função do relevo bastante acidentado, que, neste 
caso, é um fator benéfico de conservação dos 
recursos naturais. É, também, observada a 
grande ocorrência de araucárias que deve ser 
justificada pelas menores temperaturas devido 
às maiores altitudes.
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Figura 3 - Mapa de geologia da Sub-bacia do Médio Alto Rio Preto. 

Figura 4 - Mapa de solos da Sub-bacia do Médio Alto Rio Preto 
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Figura 5 - Paisagem na área do Gnaisse Piedade 

Em seguida, tem-se o Grupo Andrelândia 
mostrando um relevo acidentado com vales 
profundos em forma de “V” e com grande 
diferença de nível entre topos de morros e 
fundos de vales (Figura 6). A cobertura vegetal 
tem porte baixo e observa-se a ocorrência quase 
generalizada de samambaias nos locais onde 
está havendo regeneração da vegetação, fato que 
comprova a baixa fertilidade natural dos solos. 
Em vários pontos da paisagem onde o relevo é 

mais declivoso e a vegetação é mais escassa, 
pode ser observada a exposição de um material 
arenoso (quartzito), onde o processo erosivo se 
instala mais facilmente favorecendo o 
escoamento superficial que carreia partículas 
orgânicas e minerais. Nesta unidade geológica 
foram descritos e coletados dois perfis: 
Latossolo Amarelo Distrófico Típico na altitude 
de 930 m (P3) e Latossolo Amarelo Distrófico 
Argissólico na altitude de 1000 m (P4).

Figura 6 - Paisagem na área do Grupo Andrelândia 

A paisagem de ocorrência no Complexo 
Paraíba do Sul, que cobre mais da metade da 
área da sub-bacia, mostra áreas com terraço 
amplo e topos de morros mais arredondados. É 
observada a ocorrência quase generalizada de 
pastagens em franco processo de degradação, 

quer pelo superpastoreio, quer pela fertilidade 
extremamente baixa dos solos aliada a um 
relevo bastante acidentado (Figura 7). Nesta 
unidade foram descritos e coletados dois perfis 
de Latossolo Amarelo Distrófico Típico em 
altitudes de 420 m (P1) e de 640 m (P5).
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Figura 7 - Paisagem na área do Complexo Paraíba do Sul 

No Complexo Juiz de Fora, bem como no 
Complexo Paraíba do Sul são observados topos 
de morros mais arredondados. A cobertura 
vegetal natural é escassa e onde ocorre 
regeneração, as samambaias dominam o 
ambiente, denotando a pobreza química dos 
solos. As pastagens que cobrem praticamente 

toda a área são bastante degradadas e com 
instalação de processos erosivos intensos 
(Figura 8). Nesta unidade foram descritos e 
coletados dois perfis: Latossolo Amarelo 
Distrófico Húmico na altitude de 900 m (P2) e 
Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico Típico 
na altitude de 690 m (P6).

Figura 8 - Paisagem na área do Complexo Juiz de Fora 

Em todas as unidades, a cobertura vegetal 
remanescente é muito pequena, permanecendo 
onde o relevo montanhoso torna difícil o acesso 
do homem. A vulnerabilidade à erosão ao longo 
das íngremes encostas ocupadas por pastagens e 
por práticas agrícolas inadequadas dão origem a 

enormes voçorocas, que no período chuvoso 
ampliam a carga de sedimentos nos rios e, 
portanto, há ocorrência de cheias, com perdas 
econômicas e riscos à saúde da população em 
geral.

Solos da sub-bacia do Médio Alto Rio Preto 

Com base na descrição e análise dos perfis, 
os solos foram classificados segundo os critérios 
adotados pelo Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (Embrapa , 2006): 

P1 - Latossolo Amarelo Distrófico típico, 
localizado a uma altitude de 420 m no 
Complexo Paraíba do Sul, tem como uso atual 
as culturas de feijão e pastagens, numa área de 
terraço com vegetação arbórea escassa 
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localizada apenas no topo do morro; P2 - 
Latossolo Amarelo Distrófico húmico, situado a 
uma altitude de 900 m no Complexo Juiz de 
Fora, tem como uso atual a pastagem, localizado 
próximo a um divisor de águas e mostrando 
uma vegetação mais densa; P3 - Latossolo 
Amarelo Distrófico típico, localizado a uma 
altitude de 930 no Grupo Andrelândia, tendo 
como uso atual a pastagem com predomínio de 
sapé e vegetação com maior porte e densidade 
em relação aos outros perfis; P4 - Latossolo 
Amarelo Distrófico argissólico localizado a uma 
altitude de 1000 m no Grupo Andrelândia, tendo 
como uso atual a pastagem com predomínio de 
samambaias e ciperáceas; P5 - Latossolo 
Amarelo Distrófico típico, situado na altitude de 
640 m no Complexo Paraíba do Sul, tem como 
cobertura vegetal uma capoeira de baixas 
qualidade e densidade; P6 - Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico típico, situado a 
uma altitude de 690 m no Complexo Juiz de 
Fora, tem como uso atual a pastagem invadida 
com sapé e vassoura rabo-de-burro e com algum 
tipo de vegetação arbórea nos topos de morros e 
ravinas mais pronunciadas. 

A descrição morfológica dos perfis 
estudados (Tabela 2) mostra que a característica 
de espessura mínima de 50 cm exigida para o 
horizonte Bw, conforme o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (SBCS) da Embrapa 
(2006), é apresentada por 5 dos perfis 
estudados. Excetua-se o caso do perfil P4 em 
que o Bw apresenta-se com 51 cm de espessura, 
mas a soma dos horizontes A + B é menor do 
que 150 cm, sendo, então classificado como 
Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico 
argissólico, pouco profundo. 

Tabela 2 - Descrição morfológica dos perfis estudados 

Hor Cor Estrutura Consistência Raízes 
  úmido seco tipo tam. grau seco úmi molh.  

P1 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO
A 0-11 10YR 4/4 7,5YR 6/6 gra m.p./p. mod. du. fri. l.plast. m.freq. 

AB 11-26 7,5YR 4/6 7,5YR 5/8 bl.s. m.p./p. mod. m.du. fri. l.plast. m.freq. 
BA 26-36 7,5YR 5/8 7,5YR 6/8 bl.s. m.p./p. mod. du. fri. l.plast. freq. 
Bw 36-88 7,5YR 5/6 7,5YR 6/6 bl.s. m.p./p. fr. du. fri. l.plast. freq. 
BC 88-121 7,5YR 5/6 7,5YR 7/8 bl.s. m.p./p. fr. du. fri. l.plast. pou. 
C 121+ 7,5YR 5/6 7,5YR 6/6 bl.s. m.p./p. fr. l.du. fri. l.plast. m.pou. 

P2 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO HÚMICO
A 0-30 5YR 3/4 5YR 3/3 gra m.p./p. mod. l.du. fri. l.plast. abu. 
A1 30-45 10YR 3/1 10YR 3/4 grã m.p./p. mod. l.du. fri. l.plast. abu. 
A2 45-66 5YR 3/3 5YR 3/4 gra m.p./p. mod. l.du. mfri. plast. pou. 
AB 66-84 10YR 5/8 10YR 4/6 bl.s. m.p./p. mod. l.du. fri. plast. pou. 
BA 84-122 10YR 5/8 10YR 5/8 gra m.p./p. mod. l.du. fri. plast. pou. 
Bw1 122-162 7,5YR 5/6 7,5YR 5/8 gra m.p./p. mod. l.du. fri. plast. pou. 
Bw2 162+ 7,5YR 5/8 7,5YR 6/8 gra m.p./p. mod. l.du. fri. plast. pou. 

P3 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO
A 0-20 10YR 4/6 10YR 4/2 gra m.p. for. l.du. fri. plast. com. 

AB 20-34 7,5YR 5/6 7,5YR 6/6 gra m.p./p. mod. du. fri. l.plast. pou. 
Bw1 34-109 7,5YR 5/8 7,5YR 6/8 gra m.p. mod. l.du. fri. plast. pou. 
Bw2 109-139 7,5YR 5/8 7,5YR 6/8 gra m.p. mod. l.du. fri. plast. rar. 

P4 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO CÂMBICO
A 0-18 10YR 3/2 10YR 3/2 gra m.p. mod. l.du. fri. l.plast. mui. 

AB 18-40- 7,5YR 5/4 7,5YR 4/4 bl.s. p. fra. l.du. mfri. plast. com. 
Bw 40-91 7,5YR 4/6 7,5YR 5/6 bl.s. p. fra. l.du. mfri. plast. pou. 
C 91-114 5YR 4/6 5YR 5/6 bl.s. p. fra. du. mfri. l.plast. pou. 

P5 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO
A 0-14 7,5YR 3/4 7,5YR 4/4 gra p. mod. l.du. fri. plast. mui. 

AB 14-40 7,5YR 5/6 7,5YR 6/6 gra p. mod. l.du. fri. plast. com. 
Bw1 40-110 7,5YR 4/6 7,5YR 5/8 gra p. mod. l.du. fri. plast. pou. 
Bw2 110-150 7,5YR 5/8 7,5YR 6/8 gra p. mod. l.du. fri. l.plast. pou. 

P6 - LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO
A 0-25 5YR 4/4 5YR 3/4 gra p. for. du. mfri. plast. mui. 



54

AB 25-88 7,5YR 4/4 7,5YR 4/6 gra p. mod. du. fri. plast. com. 
BA 88-106 5YR 5/8 5YR 5/6 gra m.p. mod. l.du. mfri. plast. pou. 
Bw1 106-176 5YR 5/6 5YR 5/8 gra m.p. mod. l.du. fri. plast. rar. 
Bw2 176-206 5YR 5/8 5YR 6/8 gra m.p. mod. l.du. fri. plast. rar. 

Estrutura- Tipo: gra=granular, bl.s.=blocos subangulares; Tamanho: p.=pequeno, m.p.=muito pequeno; Grau: 
fra=fraco, mod=moderado, for=forte; Consistência- Seca: l.du=ligeiramente duro, du=duro, m.du=muito duro; Úmida: 
fri=friável, mfri=muito friável; Molhada: plast.=plástico, l.plast.= ligeiramente plástico; Raízes: abu= abundantes, mui= 
muitas, com= comuns, pou= poucas, rar= raras. 

Em relação às cores predominantes nos 
solos, de maneira geral, estas variam do matiz 
5YR (mais alaranjado) ao 10 YR (mais 
amarelado), com predominância de 7,5 YR, o 
que levou a classificação, no segundo nível 
categórico, dos solos descritos de P1 a P5 como 
Amarelo, sendo o P6 classificado como 
Vermelho-Amarelo. 

O tipo de estrutura variou entre granular e 
blocos sub-angulares com tamanho muito 
pequeno a pequeno e com grau de 
desenvolvimento moderado na estrutura 
granular e fraco na estrutura em blocos. A 
consistência variou entre plástica ligeiramente 
plástica. Tanto as exigências de estrutura quanto 
as de consistência preenchem os requisitos do 
SBCS para enquadrar o Horizonte B como 
latossólico. 

Em relação às características físicas, os 
perfis P2, P3 e P6 possuem textura argilosa 

(Tabela 3). Estes solos são originados de rochas 
magmáticas do Complexo Juiz de Fora (P2 e o 
P6) e de gnaisses e rochas básicas e ultrabásicas 
do Grupo Andrelândia (P3).Tais materiais são 
pobres em sílica e capazes de originar solos de 
textura argilosa. O restante dos solos 
representados pelos perfis P1 e P5, originados 
de gnaisses e migmatitos intensamente 
tectonizados do Complexo Paraíba do Sul e, 
pelo perfil P4 originado de rochas pertencentes 
ao Grupo Andrelândia, apresentam textura 
variando desde muito argilosa a franco-argilo-
arenosa. 

Os valores da relação silte/argila (Tabela 3), 
em todos os horizontes Bw, são inferiores ao 
limite máximo de 0,7 para o B latossólico, 
proposto pela Embrapa (2006), o que comprova 
a identificação deste tipo de horizonte 
diagnóstico e, conseqüentemente, a 
classificação dos solos na referida classe.

Tabela 3 - Algumas características físicas dos perfis descritos 

Prof. 
Areia 

Grossa 
Areia Fina Silte Argila ADA 

Horiz
(cm) --------------------------%---------------------- 

Textura Silte/Argila 

P1 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
A 0-11 6 5 34 55 31 argila 0,62 

AB 11-26 3 3 26 68 23 m.arg. 0,38 
BA 26-36 2 2 23 73 1 m.arg. 0,32 
Bw 36-88 0 1 40 59 1 arg.silt. 0,68 
BC 88-121 1 1 40 58 1 arg.silt. 0,68 
C 121+ 0 1 44 55 1 arg.silt 0,80 

P2 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO HÚMICO 
A 0-30 17 11 17 55 11 argila 0,31 
A1 30-45 18 12 17 53 9 argila 0,32 
A2 45-66 20 13 14 53 25 argila 0,26 
AB 66-84 18 13 11 58 30 argila 0,19 
BA 84-122 18 14 12 56 1 argila 0,21 
Bw1 122-162 14 12 21 53 1 argila 0,40 
Bw2 162+ 11 10 28 51 1 fr.arg. 0,55 

P3 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
A 0-20 36 14 10 40 5 arg.ar. 0,25 

AB 20-34 29 12 12 47 11 argila 0,26 
Bw1 34-109 28 15 9 48 4 argila 0,19 
Bw2 109-139 26 13 6 55 1 argila 0,11 
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P4 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO CÂMBICO 
A 0-18 62 5 7 26 5 fr.arg.ar. 0,27 

AB 18-40- 51 6 11 32 14 fr.arg.ar. 0,34 
Bw 40-91 42 3 12 43 22 argila 0,28 
C 91-114 22 8 27 43 1 argila 0,63 

P5 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
A 0-14 57 9 10 24 8 fr.arg.ar. 0,42 

AB 14-40 38 11 14 37 17 arg.ar. 0,38 
Bw1 40-110 25 9 15 51 1 argila 0,29 
Bw2 110-150 29 10 11 50 1 argila 0,22 

P6 - LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
A 0-25 20 17 1 62 6 m.arg. 0,02 

AB 25-88 17 16 10 57 13 argila 0,18 
BA 88-106 15 17 9 59 1 argila 0,15 
Bw1 106-176 17 16 2 65 1 m.arg. 0,03 
Bw2 176-206 17 16 12 55 1 argila 0,22 

ADA=argila dispersa em água; fr.arg.=franco-argiloso; argila=argiloso; m.arg.=muito argiloso; arg.silt.=argilo-siltoso; 
fr.arg.ar=franco-argilo-arenoso; arg.ar=argilo-arenoso 

Em relação às características químicas 
(Tabela 4), os valores de pH em água 
evidenciam que todos os solos apresentam 
reação ácida e distrofia, mesmo aqueles sob uso 
agrícola como os perfis P1, com uso atual para 
pastagem e feijão; e os perfis P2 e P3 com 
predomínio de pastagens. Tal fato comprova, 

essencialmente, a exploração de pastagens 
naturais sem a preocupação com o fator 
fertilidade e com o uso do solo e da gramínea 
até a sua exaustão, com a conseqüente 
degradação da cultura e do ambiente que a 
cerca.

Tabela 4 - Algumas características químicas dos perfis descritos 

Horiz 
pH 

água Ca2+ Mg2+ K+ Al3+ H+Al SB t T m V MO P 

  ---------------------------cmolc/dm3----------------------------- -----------%--------- mg/dm3 

P1 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
Ap 5,03 1,48 1,20 56 0,60 7,30 2,82 3,42 10,12 17,50 27,90 4,30 3,50 
AB 4,71 0,61 0,50 20 1,40 3,00 1,16 2,56 4,16 54,70 27,90 2,75 0,90 
BA 4,68 0,49 0,32 6 0,80 4,90 0,83 1,63 5,73 49,10 14,50 3,29 0,40 
Bw 4,73 0,47 0,22 4 0,60 4,60 0,70 1,30 5,30 46,20 13,20 3,16 0,60 
BC 4,80 0,36 0,21 4 0,40 3,30 0,58 0,98 3,88 40,80 14,90 2,62 1,00 
C 4,77 0,35 0,21 2 0,40 4,00 0,57 0,97 4,57 41,20 12,50 2,89 0,90 

P2 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO HÚMICO 
A 4,33 0,33 0,17 4 2,00 11,90 0,51 2,51 12,41 79,70 4,10 4,63 0,30 
A1 4,34 0,31 0,15 2 1,60 13,50 0,47 2,07 13,97 77,30 3,40 4,84 0,60 
A2 4,33 0,32 0,14 0 2,00 11,90 0,46 2,46 12,36 81,30 3,70 4,63 1,00 
AB 4,47 0,25 0,14 0 1,20 6,90 0,39 1,59 7,29 75,50 5,30 3,76 0,50 
BA 4,82 0,28 0,15 0 0,20 4,90 0,43 0,63 5,33 31,70 8,10 3,16 1,40 
Bw1 5,28 0,38 0,19 0 0,00 4,00 0,57 0,57 4,57 0,00 12,50 2,89 1,70 
Bw2 5,41 0,64 0,23 0 0,00 3,30 0,87 0,87 4,17 0,00 20,90 2,75 1,50 

P3 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
A 4,58 0,56 0,31 30 0,80 11,60 0,95 1,75 12,55 45,70 7,60 4,70 0,60 

AB 4,70 0,30 0,22 12 0,60 3,60 0,55 1,15 4,15 52,20 13,30 2,82 0,10 
Bw1 4,76 0,25 0,18 2 0,20 6,60 0,44 0,64 7,04 31,30 6,30 3,69 0,20 
Bw2 5,25 0,22 0,15 0 0,00 3,30 0,37 0,37 3,67 0,00 10,10 2,55 0,20 

P4 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO CÂMBICO 
A 4,27 0,27 0,18 16 2,40 12,90 0,49 2,89 13,39 83,00 13,70 4,77 1,30 

AB 4,39 0,24 0,17 8 1,40 9,20 0,43 1,83 9,63 76,50 4,50 4,23 0,60 
Bw 4,54 0,21 0,16 6 0,80 5,90 0,39 1,19 9,29 67,20 6,20 3,49 0,50 
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C 4,60 0,20 0,13 0 0,80 4,00 0,33 1,13 4,33 70,80 7,60 2,82 1,60 
P5 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 

A 4,45 0,26 0,18 28 1,40 6,60 0,51 1,91 7,11 73,30 7,20 3,69 1,10 
AB 4,48 0,21 0,16 8 1,20 5,60 0,39 1,59 5,99 75,50 6,50 3,36 0,60 
Bw1 4,54 0,20 0,14 2 1,00 4,60 0,35 1,35 4,95 74,10 7,10 3,09 0,70 
Bw2 4,77 0,27 0,14 0 ,040 3,30 0,41 0,81 3,71 49,40 11,10 2,55 1,20 

P6 - LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
A 4,62 0,71 0,27 22 1,00 9,90 1,04 2,04 10,94 49,00 9,50 4,43 1,00 

AB 4,51 0,35 0,16 8 1,00 8,30 0,53 1,53 8,83 65,40 6,00 4,10 0,90 
BA 4,73 0,27 0,15 0 0,40 4,30 0,42 0,82 4,72 48,80 8,90 2,96 0,60 
Bw1 4,89 0,30 0,15 0 0,20 3,30 0,45 0,65 3,75 30,80 12,00 2,55 1,70 
Bw2 5,29 0,28 0,14 0 0,00 3,00 0,42 0,42 3,42 0,00 12,30 2,42 1,50 

SB=soma de bases; t=CTC efetiva; T=CTC total; m=saturação de alumínio; V=saturação de bases; MO=matéria 
orgânica. 

A saturação por alumínio (índice m) 
apresenta-se com valores bastante altos, 
principalmente nos horizontes A e AB do perfil 
P2 e, em todos os horizontes dos perfis P4 e P5, 
denotando caráter álico, com valor de m bem 
maior do que 50%, variando de 67 a 83%. O 
perfil P2 possui um teor médio de carbono 
orgânico (CO) de 2,72% e teor médio 
(CFSEMG, 1999) de Al3+ de 1,90 cmolc dm-3, 
no horizonte A, sendo por isto, considerado 
como horizonte A húmico e, está localizado a 
uma altitude de 900 m. O perfil P4 apresenta os 
maiores valores de m em relação aos outros 
perfis, com teor de CO de 2,77% e de Al3+ de 
2,40 cmolc dm-3, no horizonte A, estando 
localizado a uma altitude de 1000 m. E, o perfil 
P5 localizado na menor altitude dos três perfis 
(P2, P4 e P5), 640 m, apresenta o menor valor 
de m (73,30%) e os menores teores de CO 
(2,14%) e de Al3+ (1,40 cmolc dm-3) no 
horizonte A. Este alto valor de m pode ser 
explicado pelo maior acúmulo de matéria 
orgânica em função das menores temperaturas 
(maior altitude, exceto P5) e da distrofia dos 
solos, causando a redução da atividade 
microbiana. Com isto, ocorre um acúmulo deste 
material orgânico que tem capacidade de 
formação de complexos com o Al3+. 

De acordo com as classes de interpretação 
existentes no trabalho de CFSEMG (1999), o 
fósforo e o potássio disponíveis apresentam-se 
com valores variando de baixo a muito baixo 
em todos os perfis estudados, bem como os 

valores de cálcio e magnésio, conforme 
comentado anteriormente denotando a distrofia 
dos solos, até mesmo daqueles sob uso agrícola. 

Os resultados do ataque sulfúrico (Tabela 
5) mostram que, segundo Embrapa (2006), o 
percentual de Fe2O3 é considerado médio (entre 
8 a 18%, os solos são mesoférricos) levando os 
perfis a serem classificados como distróficos no 
3o nível categórico, em função da baixa 
saturação por bases do complexo sortivo 
(Tabela 4). Apesar da variação no material de 
origem, sendo os perfis: P1 e P5 pertencentes ao 
Complexo Paraíba do Sul; P2 e P6 pertencentes 
ao Complexo Juiz de Fora e, P3 e P4 
pertencentes ao Grupo Andrelândia, não houve 
grande variação no teor de Fe2O3, situando-se 
entre 11 a 16%. Os maiores percentuais de SiO2

e de Al2O3 foram encontrados nos perfis P1 e 
P5, ambos situados dentro da unidade geológica 
Complexo Paraíba do Sul. Os valores dos 
índices Ki em todos os horizontes Bw são 
inferiores ao limite superior de 2,2 para a 
caracterização de B latossólico proposto pela 
Embrapa (2006). O índice Kr, em todos os 
horizontes, apresentou valores maiores que 
0,75, o que, segundo a citação acima, mostra a 
natureza mais caulinítica destes solos. Ainda, 
segundo Resende & Santana (1988), quando os 
valores de Ki e Kr são superiores a 0,75, há 
predomínio de caulinita. O percentual de TiO2

está dentro da faixa considerada normal para 
solo originados de rochas graníticas e 
gnáissicas.
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Tabela 5 - Teores de SiO2, Al2O3, Fe2O3 e TiO2, obtidos pelo ataque sulfúrico na TFSA e relações Ki e Kr dos perfis 
descritos 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 Horizonte 
--------------------------------------dag Kg-1--------------------------------------

Ki Kr 

P1 – LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
0 21,87 24,86 11,01 1,06 1,50 1,17 

AB 21,30 24,15 11,30 1,10 1,50 1,15 
BA 25,40 25,37 11,51 1,22 1,70 1,32 
Bw 22,09 23,95 11,08 1,25 1,57 1,21 
BC 23,41 23,56 12,16 1,20 1,69 1,27 
C 21,42 20,89 12,01 1,14 1,74 1,28 

P2 – LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO HÚMICO 
A 17,98 22,23 11,87 1,10 1,37 1,03 
A1 18,71 22,14 11,87 1,06 1,44 1,07 
A2 17,98 24,19 11,80 1,14 1,26 0,96 
AB 18,85 20,29 11,87 1,18 1,58 1,15 
BA 17,26 19,86 11,30 1,16 1,48 1,08 
Bw1 18,54 19,38 11,08 1,16 1,63 1,19 
Bw2 19,81 19,49 13,23 1,49 1,73 1,21 

P3 – LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
A 14,48 21,74 13,30 1,44 1,13 0,81 

AB 14,08 22,11 13,44 1,51 1,08 0,78 
Bw1 15,82 21,83 13,44 1,48 1,23 0,88 
Bw2 15,01 22,40 13,23 1,64 1,14 0,83 

P4 – LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO CÂMBICO 
A 15,81 22,68 12,87 1,64 1,19 0,87 

AB 15,93 22,68 13,87 1,54 1,07 0,79 
Bw 15,98 22,68 12,80 1,47 1,20 0,88 
C 20,90 22,68 13,66 1,57 1,47 1,08 

P5 – LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
A 21,83 24,38 13,51 1,58 1,52 1,12 

AB 21,35 25,30 15,87 1,81 1,43 1,02 
Bw1 22,19 25,42 16,02 1,91 1,48 1,06 
Bw2 22,01 25,52 16,16 2,08 1,47 1,04 

P6 - LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO TÍPICO 
A 17,57 21,81 12,45 2,00 1,37 1,00 

AB 17,35 21,37 11,94 0,97 1,38 1,02 
BA 17,44 21,85 11,08 0,96 1,36 1,03 
Bw1 18,39 20,53 10,94 1,14 1,52 1,14 
Bw2 18,50 21,05 11,30 1,20 1,49 1,11 

4 CONCLUSÕES 

Os principais fatores limitantes do uso dos 
solos, para fins agrícolas e pecuários, estão 
relacionados à baixa fertilidade, aliado ao relevo 
fortemente ondulado a montanhoso; 

Áreas totalmente inaptas a atividades 
agropecuárias ou florestais, compreendendo os 
afloramentos de rochas, solos muito rasos e 
pedregosos, em relevos acidentados, 
constituem-se como áreas ideais para proteção 
de espécies vegetais e animais associadas às 
áreas de preservação ambiental. Assim, ressalta-

se a importância da cobertura vegetal como 
recurso ecológico e preservacionista da área; 

A área, como um todo, mostra nítida 
vocação para atividades de recuperação e 
conservação, como planejamento ambiental, 
proteção dos cursos d’água e reflorestamento; 

A agropecuária necessita de inovações 
tecnológicas, associadas a soluções ecológicas 
para reduzir o impacto ambiental em uma região 
já bastante afetada pela degradação do 
ambiente.
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