
Tipo de Solo Descrição 
Área Social Área social 

Bs 10,0,0 SOLO 1 - tipo: Bs Percentagem: 100.0 Descrição Classe: B Solos com capacidade de uso elevada. 
Limitações moderadas. Riscos de erosão, no máximo, moderados. Susceptiveis de utilização agrícola 
moderadamente intensiva e de outras utilizações Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona 
radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água 
utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)  

Ce 10,0,0 SOLO 1 - tipo: Ce Percentagem: 100.0 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. 
Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptiveis de utilização agrícola pouco 
intensiva e de outras utlizações. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos 
duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante 
da limitação  

Ce+Cs 7,3,0 SOLO 1 - tipo: Ce Percentagem: 70.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. 
Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptiveis de utilização agrícola pouco 
intensiva e de outras utlizações. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos 
duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante 
da limitação SOLO 2 - tipo: Cs Percentagem: 30.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso 
mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptiveis de utilização 
agrícola pouco intensiva e de outras utlizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona 
radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água 
utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)  

Cs 10,0,0 SOLO 1 - tipo: Cs Percentagem: 100.0 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. 
Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptiveis de utilização agrícola pouco 
intensiva e de outras utlizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: 
Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, 
elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)  

Cs+Ce+Bs 4,3,3 SOLO 1 - tipo: Cs Percentagem: 40.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. 
Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptiveis de utilização agrícola pouco 
intensiva e de outras utlizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: 
Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, 

elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc) SOLO 2 - tipo: Ce Percentagem: 
30.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. Riscos de 
erosão, no máximo, elevados. Susceptiveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras 
utlizações. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em 
que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação SOLO 3 - 
tipo: Bs Percentagem: 30.00 Descrição Classe: B Solos com capacidade de uso elevada. Limitações 
moderadas. Riscos de erosão, no máximo, moderados. Susceptiveis de utilização agrícola 
moderadamente intensiva e de outras utilizações Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona 
radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água 
utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)  

Cs+Ds 7,3,0 SOLO 1 - tipo: Cs Percentagem: 70.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. 
Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptiveis de utilização agrícola pouco 
intensiva e de outras utlizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: 
Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, 
elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc) SOLO 2 - tipo: Ds Percentagem: 
30.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. 

Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptiveis de utilização agrícola, pelo 
menos durante periodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos 
e florestal. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: 
espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros 
(pedregosidade, afloramentos rochosos etc)  



De 10,0,0 SOLO 1 - tipo: De Percentagem: 100.0 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. 
Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não 

susceptiveis de utilização agrícola, pelo menos durante periodos longos. Poucas ou moderadas 
limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: e Erosão e 
escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, 
constituem o factor dominante da limitação  

De+Ds+Cs 
3,3,4 

SOLO 1 - tipo: De Percentagem: 30.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. 
Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não 
susceptiveis de utilização agrícola, pelo menos durante periodos longos. Poucas ou moderadas 
limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: e Erosão e 
escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, 
constituem o factor dominante da limitação SOLO 2 - tipo: Ds Percentagem: 30.00 Descrição Classe: D 
Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo 
elevados a muito elevados. Não susceptiveis de utilização agrícola, pelo menos durante periodos 
longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição 
Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura 
associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos 
rochosos etc) SOLO 3 - tipo: Cs Percentagem: 40.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso 

mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptiveis de utilização 
agrícola pouco intensiva e de outras utlizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona 
radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água 
utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)  

De+Ee 7,3,0 SOLO 1 - tipo: De Percentagem: 70.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. 
Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não 
susceptiveis de utilização agrícola, pelo menos durante periodos longos. Poucas ou moderadas 
limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: e Erosão e 
escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, 
constituem o factor dominante da limitação SOLO 2 - tipo: Ee Percentagem: 30.00 Descrição Classe: E 
Solos com capacidade de uso muito baixa. Limitações muito severas. Riscos de erosão muito elevados. 
Não susceptiveis de uso agrícola em quaisquer condições. Severas e muito severas limitações para 
pastagens matos e florestal. Em muitos casos não é susceptivel de qualquer exploração económica. 
Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a 
susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação  

Ds 10,0,0 SOLO 1 - tipo: Ds Percentagem: 100.0 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. 
Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não 
susceptiveis de utilização agrícola, pelo menos durante periodos longos. Poucas ou moderadas 
limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo 
na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de 
água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)  

Ds+Cs 8,2,0 SOLO 1 - tipo: Ds Percentagem: 80.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. 
Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não 
susceptiveis de utilização agrícola, pelo menos durante periodos longos. Poucas ou moderadas 
limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo 
na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de 
água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc) SOLO 2 - tipo: Cs 
Percentagem: 20.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. 
Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptiveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras 
utlizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: 
espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros 

(pedregosidade, afloramentos rochosos etc)  



Ds+De 6,4,0 SOLO 1 - tipo: Ds Percentagem: 60.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. 
Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não 

susceptiveis de utilização agrícola, pelo menos durante periodos longos. Poucas ou moderadas 
limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo 
na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de 
água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc) SOLO 2 - tipo: De 
Percentagem: 40.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e 
muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptiveis de utilização 
agrícola, pelo menos durante periodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. 
Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos 
duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante 
da limitação  

Ee 10,0,0 SOLO 1 - tipo: Ee Percentagem: 100.0 Descrição Classe: E Solos com capacidade de uso muito baixa. 
Limitações muito severas. Riscos de erosão muito elevados. Não susceptiveis de uso agrícola em 
quaisquer condições. Severas e muito severas limitações para pastagens matos e florestal. Em muitos 
casos não é susceptivel de qualquer exploração económica. Descrição Sub-Classe: e Erosão e 
escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, 
constituem o factor dominante da limitação  

Ee+Es 8,2,0 SOLO 1 - tipo: Ee Percentagem: 80.00 Descrição Classe: E Solos com capacidade de uso muito baixa. 
Limitações muito severas. Riscos de erosão muito elevados. Não susceptiveis de uso agrícola em 
quaisquer condições. Severas e muito severas limitações para pastagens matos e florestal. Em muitos 
casos não é susceptivel de qualquer exploração económica. Descrição Sub-Classe: e Erosão e 
escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, 
constituem o factor dominante da limitação SOLO 2 - tipo: Es Percentagem: 20.00 Descrição Classe: E 
Solos com capacidade de uso muito baixa. Limitações muito severas. Riscos de erosão muito elevados. 
Não susceptiveis de uso agrícola em quaisquer condições. Severas e muito severas limitações para 
pastagens matos e florestal. Em muitos casos não é susceptivel de qualquer exploração económica. 
Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, 
secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, 
afloramentos rochosos etc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Cascais, Geo-Cascais. [Consult. Agosto 2014]. Disponível em 
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