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I.

INTRODU~AO

0 conhecimento cientif ico dos solos amazonicos (area brasileira) data de cerca de 17 anos, quando o eo. ~ao Ins titute Agronomico do Norte (IAN) hoje

IPEAN,

criou a sua Se~ao de Solos , que foi mantida par varies anos atraves de re curses da SPVEA atual SUDAM e contando com o apoio e

orienta~ao

tecnica de espe-

cialistas da FAO.
0 primeiro trabalho de levantamento pedologico foi executado na regiao Bragan
- ocupando uma area
tina, situada a nordeste do Estado do Para,
de 16.428 km 2 -•
Este trabalho pioneiro serviu nao somente para se ter o conhecimento dos

so-

los desta importante regiao, mas tambem, para o treinamento dos poucos tecnicos que iniciavam a especialidade em pedologia.
Daqui desta area, o IPEAN partiu para o conhecimento dos solos da amazonia,
executando em varios locais estrategicamente escolhidos, levantamentos pedol.§.
gicos em varios niveis, principalmente de reconhecimento, reconhecimento ex ploratorio ou mesmo exploratorio , fazendo uma verdadeira amostragem de levantamentos na imensa regiao amazonica.
Estes trabalhos assim projetados, permitiu hoje o conhecimento mais

preciso

dos solos da regiao e atraves estudos de extrapola~ao f oi possivel ampliar es
se. conhecimento a locais ainda nao penetrados.
Caso patente desta af irmativa foi o tra~ado da rodovia Transamazonica cujo ~
jeto inicial foi modificado, tendo em vista a previsao de existencia de solos
ferteis distribuidos entre o tracho Altamira-Itaituba. Um trabalho do

I~!AN,

circular n9 10 intitulado tevantamento de Reconhecimento dos Solos da Colonia
Agricola Paes de Carvalho - Altamira - Para deu base a esta extrapo la~ao.
A penetra~ao na regiao amazonica antes da constru~ao das grandes e medias rod:>;
vias dificul n~va a prospec~ao de seus solos. Por outro lado, o reduzido numero de especialistas trabalhando na regiao, a pobreza de elementos basicos, tais
como fotografias aereas, mapas basicos com satisfatoria precisao e a imensi dao da floresta eram barreiras serias para

0

conhe cimento dos solos como

um

todo.
Com a abertura das rodovias Belem-Brasilia, Cuiaba- Porto Velho , Porto Velho Rio Branco, Manaus-Itacoatiara e mais recentemente a Transamazonica (EstreitoRio Brando do Acre), Manaus-Porto Ve lho e o inicio da Perimetral -Norte criou~

se a grande oportunidade de se estudar com maior amplitude os solos da amazonia.
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Atualmente, somente com os estudos de campo executados pelo IPEAN,

somam

~
a area
de cerca de 600.000 km 2 ou 60.000.000 ha, superficie
bastante con-

sideravel, principalmente levando-se em conta as dificuldades de execu~ao
desses trabalhos.
Recentemente, com a tecnica do Radam, esta sendo possivel a prospec9aodos
solos de grandes areas com

0

auxilio de foto-interpreta~ao em imagens

radar e pouco . trabalho de campo.

de

Todos estes estudos, hoje amplamente co

nhecidos, tem sido de grande utilidade aos usuarios principalmente OS medias e grandes empresarios que buscam esses conhecimentos basicos para

a

escolha e instala~ao de suas empresas agropecuarias.
No entanto, apesar dos estudos ja realizados, ha a necessidade de
esfor~os

juntar

e num "rush" espetacular atuar em outras areas que ainda necessi

tam ser estudadas, tais como o centro sul do Para (entre Tapajos e Xingu),
o noroeste do Amazonas, o territorio de Rondonia, o territorio do Amapa
em sua area central e sudoeste e o Estado do Acre.
II. OS SOLOS E SUAS CARACTERiSTICAS
Os solos amazonicos, pela a9aO dos fatores de forma~ao, onde
material originario SaO OS elementOS de destaque,

SSO

0

clima e

0

em sua grande maio-

ria de baixa fertilidade. No entanto, alem das varzeas do estuario amazonico e as formadas ao longo deste caudaloso rio e de seus af luentes da agua barrenta ocorrem solos de media a alta fertilidade originados de
chas basalticas ou diabasicas constituindo as terras roxas, alem de

roso-

los derivados de rochas intermediarias, calcarios ou outro material or; .. -

giaario (como os Podzolicos Vermelhos Amarelos Eutroficos, Grumussolicos,
etc.)
As unidades pedogeneticas mais representativas encontradas na regiao amazonica, podem ser grupadas resumidamente do seguinte modo:
Solos de Terra Firme Distroficos:
- Latossolos
- Podzolicos Vermelhos Amarelos
- Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas
- Concrecionarios Lateriticos
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Solos de Terra Firme Eutroficos:
- Terras Roxas
- Terra Preta do !ndio
- Podzolicos Vermelhos Amarelos Eutrof icos
Solos de Varzea Distroficos:
- Gley Pouco Humico
- Gley Humico
- Lateritas Hidromorf icas
- Planosol
Solos de Varzea Eutroficos:
- Gley Pouco Humico Eutrof ico
Solos Pouco Desenvolvidos:
- Grumussolicos Eutroficos
- Aluvial
Solos de Igapos:
- Solos Organicos e Meio Organicos
A.

SOLOS LATOSS0LICOS
Nesta subordem, acham-se grupados os principais grandes grupos de solos
da amazonia, nao pela fertilidade, mas pela extensao geografica que oc~
Quase toda a ~ faixa terciaria amazonica, que cor responde cerca de 1.500.000 km 2 esta representada pelos latossolos. Af£.
pam e sua

utiliza~ao.

ra esta grande faixa que ladeia o rio amazonas, os latossobos ocorrem
tanto no

maci~o

das guianas como, e principalmente, no

maci~o

do Brasil

Central no Estado de Mato Grosso , ao norte do paralelo 16°. No maci~o
das guianas ha associa~ao com os Podzolicos Vermelhos Amarelos ocorrendo estes nas areas onde a· topograf ia

e mais

movimentada.

Os latossolicos compreendem na amazonia os seguintes grand~s grupos: La
tosol Amarelo, Latosol Vermelho Amarelo, Latosol Vermelho, Latosol Vermelho Escuro e Latosol Roxo. Com exce~ao deste ultimo que

e formado

a-
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traves da altera~ao de rochas basicas, todos os demais citados possuem
baixa fertilidade.
Os grandes grupos Latosol Amarelo e Vermelho Amarelo sao sem duvida os
que apresentam maior extensao geografica, sendo por isso os mais fre quentemente cultivados.
As caracteristicas modais a esta ' 8Ubordem sao comuns a todos

OS

gra.!!.

des grupos, diferindo um do outro nao somente pela colora~ao mas

tam-

bem por outras caracteristicas morfologicas, tais como friabilidade do
horizonte B, adensamento em determinadas camadas do perf il, profundid.!_
de, permeabilidade, etc.
Considera-se em cerca de 70% a distribui~ao destes solos na regiao ama
zonica, que deste modo torna-se muito necessario tecnicas principalme.!!.
te de manejo e utiliza~ao racional.
Estes solos apesar da baixa

concentra~ao

de nutrientes existentes

na

sua composi~ao mineralogica e portanto sendo de baixa fertilidade quimica, sao possuidos de muito boas propriedades fisicas. Praticas
aduba~ao

de

empregadas em culturas, tem-se respostas muito boas. Citam-se

as culturas da pimenta do reino que consome cerca de 907. dos fertil i zantes importados, o cacau, o arroz (experimentalmente), e bem como mi
lho, mandioca, feijao phaseolus e vigna, melao, etc.
B.

SOLOS PODZ6LICOS VERMELHOS AMARELOS
Constituindo esta unidade pedogenetica, estao grupados solos que man tem caracteristicas comuns de podzoliza~ao mas que dif erem em
mas propriedades morfologicas ou mesmo quimicas, principalmente devido
a origem do material parental.
Os Podzolicos Vermelhos Amarelos sao solos que ocorrem com muita fre quencia na regiao amazonica, vindo logo apos

OS

latossolos em extensao

geograf ica.
De acordo com a sua constitui~ao quimica sao classificados em eutroficos e distroficos ou seja, de fertilidade alta e de fertilidade baixa,
ocorrendo tambem os intermediaries ou mesotrof i cos.Na Atoazonia,os po<ko

-
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licos OU distroficos Sao OS dominantes.
Morfologicamente apresentam perfis desde o pouco profundo ao medianame.!l
te profundo, com sequencia de horizontes A, B e C, tendo muitas das

ve

zes presen~a de horizonte A2 , que caracteriza o processo pedogeneticode
podzoliza~ao . Normalmente estes solos sao de textura argilosa, tendo e.!.
trutura moderadamente desenvolvida, em forma de bloco subangular. 0 horizonte B e .quase sempre de colora~ao avermelhada

OU

guarda matizes com

tonalidade vermelha. Os ocorrentes na f aixa dos sedi~entos da serie bar
reiras, sao de colora~ao amarelada assemelhando-se aos latossolos, tendo como

diferen~a

principal o maior gradiente textural, indicando o pr.2.

cesso de acumulo de argilas no horizonte iluvial.
Por terem o horizonte A menos argiloso e ocorrerem quase sempre em top.2.
grafia mais movimentada quando comparados as areas latossolicas, sao

OS

podzolicos solos susceptiveis a erosao quando desprotegidos da cobertura vegetal.
Na rodovia Transamazonica, em todo o trecho atualmente conhecido,

este

grande grupo da classif ica~ao americana ocorre com bastante frequencia.
E.de se esperar que na faixa por onde ira

cortar a Perimetral Norte

tambem haja representa~ao geografica destes solos, possivelmente os dis
troficos.
C.

AREIAS QUARTZOSAS VERMELHAS E AMARELAS
Acham-se incluidos neste grande grupo todos os solos que apresentam peE_
fil profundo, excessivamente arenoso, com teor de argila inferior a 15%
•

r..

•

considerado no horizonte B, mu1to permeave1s e normalmente com

baixa

fertilidade quimica.
Ocorrem em relevo plano ou raramente suavemente ondulado e a cobertura
florestal

e sempre

bem menos exuberante que a desenvolvida em

outros

solos da regiao.

-

Por possuirem topografia plana, tem boas perspectivas para os trabalhos
mecanizados,' desde que usadas as maquinas com muita precau~ao.
Pastagens de coloni8o e braqui&ria quando racionalmente manejadas

tema~

L. • I

...

comportado bem nestes solos arenosos. Outra alternativa sera o uso com
plantas arboreas em reflorestamento, a exemplo do que realizando a em-

-

presa Jari,no Estado do Para.
D.

---

CONCRECIONARIOS LA.TER!TICOS
Com esta denomina9ao acham-se incluidos todos os solos que possuam pe!.
fil com presen~a notavel de COncre9oes

OU

nodulos laterit icos, apre se!!_

tando diametros e formas variaveis. Quanto maior a percentagem destas
concre~oes no perf il mais dificil a utiliza~ao destes solos para

uso

agricola.
Normalmente constituem excelentes jazidas de materia prima altamente u
tilizada em constru~oes das rodovias amazonicas e bem como para ali cer
ce em pequenas e medias constru~oes.
Tentativas de cultivos com plantas arboreas nestes solos, praticamente
fracassaram, pois ha um grande retardamento do cresc imento da

planta

em consequencia do atrofiamento e dificuldade de penetra9ao do sistema
radicular no solo. Isto foi observado com a cul tura do dende, serin gueira, cacau, ci trus,

etc~

Ocorrem na amazonia , ao contrario do que se julgava ha muitos anos pa!.
sados, em pouca extensao, sendo mais observados no T.F. do ~pa

tan-

to com vegeta9ao de cerrado c·omo de floresta hileiana.

E.

TERRAS ROXAS
Estes solos ocorrem na amazonia brasileira principalmente no Es tado do
Para e T.F. de Rondonia , alem de ocorrencias no T. F. de Roraima e ainda nao foram localizados no Estado do Amazonas e Amapa, sendo mesmomui
to difici l sua presen9a no grande estado amazonense.
As Terras Roxas sao solos ferteis como consequencia de sua geaese , po is
derivAm.-de rochas basicas principalmente diabase e basalto, cujo material originario e rico em minerais ferromagnesianos , elementos compo n~ntes

(

da rocha matriz.

0 cultivo nestes solos pode ser realizado seguidamente por mais de
anos e as colheitas sao sempre compensadoras.

l~
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0 cacau, cultura bastante exigente de condi~oes edaficas, desenvolve-se
nestes solos muito bem. Experimentos e planta~oes de cafe na Transamazo

- ---------..::.._.

nica, onde estas terras ocorrem com regular extensao entre Altamira

e

Itaituba, vem demonstrando que o cafe encontrou b~s condi~oes de solos,

-

mesmo em se tratando de variedades arabicas.
Estima-se ate o memento, a extensao destes solos na amazonia em

cer ca

de 1.000.000 ha.
F.

TERRA PRETA DO INDIO
Na Amazonia localizam-se manchas circulares de terras de colora~ao escu
ra, preta, argilosa e limosa em cujo epipedon antropico ocorrem fragme.!!_
tos de ceramica indigena, dai a denomina~ao destas terras. Sao solos
muito ferteis, mais do que as Terras Roxas, mas que infelizmente ocorrem
esparsamente em quase toda a amazonia em pequenas areas.
Os teores de fosforo assimilavel sao

OS

maiores ate hoje conhecidos nao

somente na amazonia mas mesmo no pais. Ha casos de ultrapassar 100 mg I
100 g de solo (Bray n9 1).
Culturas de ciclo curto produzem elevadas colheitas e sao conhecidas a
reas que ja foram cultivadas por mais de 25 anos em µm mesmo local, sem
pre com bons resultados.
Por sua esparsa distribui~ao e pequenas manchas nao podem ser considera
dos para um plano de desenvolvimento agricola da regiao.
G.

SOLOS DE VARzEA
Com a denomina~ao de varzea sao conhecidas na amazonia as areas de terras baixas, holocenicas, de forma~ao recente, inundaveis periodicamente
e recebendo anualmente

OS

sedimentos trazidos em SUSpensao nas aguasdos

rios de agua barrenta. E terreno praticamente plano, porem que se incli
na para a dire~ao da terra firme. A faixa marginal ao rio e relativamen
te estr~ita (! 200 m) e e formada pela varzea alta, sendo

OS

solos alu-

viais ai presentes de drenagem mais moderada e com perfil mais ou menos
estratificado indicando as diversas etapas de sedimenta~ao-. Apos
faixa ciliar normalmente florestada, segue-se a varzea baixa de

es ta
. ~stato-

)
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pografica inferior a varzea alta e de drenagem imperfeita , com estrutura

maci~a

e textura limosa ou limo-argilosa e por f im proximo ao

barra~

co da terra firme localizam-se os igapos. Nestas terras, local de maior
depressao do terreno, acumula-se a agua da chuva, OU a proveniente

da

enxurrada da terra firme, sendo este local a nascente de igarapes,

de-

terminando um grande volume ._de agua .
A superficie_ do solo e formada por uma espessa camada de material or ganico, semi-decomposto, com elevado teor de materia organica e elevada
acidez (Solos Organicos e Meio Organicos) .
Das tres situa~oes topograficas, a varzea alta e a que melhor possue
condi~oes

para o aproveitamento agropecuario e mesmo assim ha necessida

de de despesas com engenharia rural.
0 Gley Pouco Humico constitue a unidade de solo mais representativa das
varzeas e sua fertilidade depende:

da origem dos sedimentos deposita-

dos.
Estes solos tem excelentes possibilidades agricolas ou pastoris desde
que se empreguem praticas de drenagem e controle das aguas atraves

de

um sistema racional de comportas e marachas.
Estima- se em cerca de 2.500.000 ha de varzeas no estuario do Amazonas,
sendo 300.000 ha de varzeas altas e 1.200.000 ha de varzeas baixas

-

e

Grand e extensao da area amazonica e revestida pela floresta hileiana

e

1.000 . 000 ha de igapos . Nestas cifras estao incluidas apenas as

a reas

florestadas, OS Campos nao foram eonsiderados.
III .

A AGRICULTURA NOS SOLOS DA AMAZONIA

para o desenvolvimento de qualquer tipo de agricultura ha a necessidade
de proceder a derrubada dessa floresta para substitui-la neeses
COID areas de cultiVOS OU pastagens. ~ conhecido

0

locais

polimorfismo da f l o -

resta amazonica implicando na sua dificil explora~ao racional em

larga

escala, e desta maneira, atraves dos seculos, se vem procedendo paulati
namente a derrubada da selva e desenvolvendo- se cultivos que muitas das
vezes constituem-se em simples

ro~ados

com plantas de subsistencia. Es-

te processo de agricultura itinerante muito utiiizado pelo agricultor
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pouco evoluido e empregado de modo extensivo baseado na momentanea fer

-

tilidade que ocasiona ao solo logo apos a queima da massa florestal
que incorpora nutrientes em quantidades bastante satisf atorias elevan-

- 4 e 4,5 para muitas das vezes acima de 7 , neutraliza.!!.
do opH de entao
do deste modo o aluminio que nos solos de baixa fertilidade de

terra

firme esta sempre acima de 1 mE/lOOg. Os teores de calcio , magnesia

e

potassio tem consideravel acrescimo elevando deste modo a fertilidade
do solo.
0 cultivo mal orientado, sem prote~ao a erosao laminar, a lixivia~ao e
eluvia~ao

fazem com que em pouco tem20 essa efemera fertilidade apare.!!.

te seja considerada reduzida.
Para o novo cultivo dois processos podem ser empregados: aguardar a r!:.
genera~ao

da nova vegeta~ao que e denominada de capoeira para a forma-

~ao de novos cultivos ou utilizar o solo com racionalidade, ou seja, e!!!.

pregar culturas perenes ou de. longa dura~ao.
Esse sistema de agricultura itinerante, no entanto, e consequencia

do

baixo nivel agricola e economico do agricultor alem da baixa densidade
demografica da area.
A substitui~ao do sistema extensivo pela agricultura intensiva, requer
o emprego de praticas culturais que naturalmente exigem elevado investimento de insumos, trabalho de mecaniza~ao e aquisi~ao de equipaJll'en tos e implementos agricolas de
exig~

pre~os

sempre elevados e que para isto

tambem elevados conhecimentos e investimento financeiro .

Sabe- se que as culturas como arroz, milho, feijao, mandioca, etc, qua~
do cultivadas em solos de baixa f ertilidade, empregando-se tecnicas agricolas ja citadas, ha consideravel aumento de produ~ao por unidadede
area, no entanto sabe-se tambem que estas praticas

Q:6r,l(Bm

0 produto can

pletamente anti-economico. ·
Para estes solos , que sao

OS

dominantes na regiao, deve-se cultiva-los

portanto atendendo sua propria voca~ao ou seja, o desenvolvimento

de

plantas permanentes arboreas e de produ~ao altamente ou satisfatoriamen
te competitivas. As culturas

alimentares ou de subsistencia seriam cul

tivadas apenas como base de sustenta~ao da economia fami liar ao lado
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das culturas arboreas tais coma a seringueira, o cacau, a castanha,
dend~,

o

fruticultura 1 pimenta do reino, guarana e arvores para reflores

tamento neste caso, visando a explora~ao de celulose e papel
Alem desta utiliza9ao, tem-se outra muito valida e economica alternati
va que seria, o uso dos solos de baixa fertilidade com pastagens culti
vadas, assunto que sera abordado mais adiante .
No sistema de manejo de cultura na amazonia repousa o desenvolvimento
de uma agricultura racional, objetiva e economica. Algumas observa~oes
tem indicado que com simples manejo obtem-se o desejado ou seja, o bom
desenvolvimento da planta cultivada. Assim a nosso ver, baseado em inu
meras observa~oes, o agricultor ou o elemento que esta interessado

em

desenvolver uma atividade agricola, deve considerar a seguinte pratica:
derruba a floresta e se puder deve antes aproveitar
nela existente,

0

0

maxima a madeira

que infelizmente quase sempre e praticamente impossi

vel; espera a epoca da queima e pratica essa opera9ao muito combatida
e discutida . Esta queima deve ser muito hem realizada, OU seja,

0

maxi

mo da massa vegetal deve ser transformado em cinzas, para que os nutri
entes contidos nela sejam incorporados ao

solo e como estes elementos

que compoem as cinzas encontram-se numa forma muito soluvel, deve-se
efetuar o semeio o mais breve possivel, antes que as chuvas concorram
com as plantas. 0 plantio deve ser imediatamente procedido com a cultu
ra desejada e nao coma e comum, utilizar

0

milho e

0

arroz numa tenta-

tiva erronea de neutralizar OS CUStOS de Opera9ao do preparo do terreno, que deste modo concorre com os nutrientes soluveis que enriquecem
o solo. A cultura planejada

e que

deve aproveitar essa riqueza

advin-

da das cinzas . Esta cultura arborea ao desenvolver-se, em pouco tempo
lan9a ao solo folha e galho, formando uma nova manta organica protetora ate que seja

atingido o climax,

Na Transamazonica, ha colonos que com este sistema simples de manejo
obtiveram culturas de cacau sombreado provisoriamente com a mandioca
com excelente desenvolvimento vegetativo, otimo estado fitossanitario
e com a idade de 11 meses atingindo cerca de 2,80m de altura.
As culturas alimentares na amazonia, devem ser conduzidas para OS so los ferteis principalmente as varzeas altas OU mesmo as baixas

desde
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que sejam realizados trabalhos de engenharia rural.
0 arroz por exemplo em solos desta natureza obtem-se cerca de 8 t/ha uti
lizando-se variedades selecionadas e introduzidas de varios locais.

0

!RI vem desenvolvendo nao somente experimentalmente, mas no momento

ja

em carater comercial, plantio de arroz obtendo aquela espetacular produ~ao.

Deve- se considerar que numa mesma area pode-se cultivar anualmente

ate tres vezes, bastando para isto utilizar-se variedades de ciclo mais
curto,
Concluindo , pode-se afirmar que na terra firme da amazonia deve-se culti
var as plantas perenes ou de ciclo longo ou as plantas de ref lorestamento e que tenham crescimento rapido e elevada rentabilidade. Nas varzeas
e solos ferteis de terra firme devem ser orientados para cultivos de ci
clo curto ou alimentares.
IV.

AS PASTAGENS
As pastagens constituem um capitulo importante na utiliza~ao racionaldo
solo de baixa fertilidade da regiao amazonica.
Nesta regiao existem campos naturais de terra firme e varzea, onde tradi
cionalmente se desenvolve uma pecuaria de corte em regime de cria~ao extensiva quase sempre com muito pouca assistencia aos rebanhos no refere.!!

( te a manejo, nutri~ao e cuidados preventivos ou sanitarios~ Nesta forma
de
!

cria~ao

o gado se alimenta do que o pasto natural lhe of erece e deste

modo atinge a idade de abate apos 4 ou 5 anos de nascido com peso vivo de

~cerc~ .de.}SO~g.
composi~ao

Estas pastagens naturais sao muito deficientes na

sua

como consequencia da baixa fertilidade do solo, exce~ao sefaz

as varzeas do baixo amazonas.
Nestes campos naturais com pastagens de baixa,. produtividad•, a introdu ~ao

de gramineas e algumas leguminosas forrageiras, associada a adminis-

tra~ao

de sal mineralizado ao rebanho e maior assistencia sanitaria, sem

duvida que aumentara a ~~cidade de suporte, _sue e baixissima em condi-

~oes na~ai~

6 ha/cab): Esse metodo ja vem ' sendo empregado por
guns criadores do arquipelago do Marajo , com bons resultados.

al -
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Com a cria9ao dos incentivos fiscais - Lei 5.174/66- deu inicio a nova
era da pecuar i a de corte na amazonia. Os projetos aprovados sao implaE_
tados em areas de solos de terra firme , local izados no sul do Para,no.E_
te de Mat o Grosso, norte de Goias e Belem- Brasilia (Paragominas).
A maior preocupa9ao nao somente da SUDAM mas do proprio empresario , era consequencia do conhecimento da baixa fertilidade do solo onde

se-

ria formada a pastagem cu l tivada.
Com exce9ao de algumas areas localizadas na regiao sul do Para e mesmo
norte de Goi-as , toda a extensa faixa de implanta9ao dos incentivos
apresenta solos de baixa fertilidade , formados predominantemente

por

latossolos , areias quartzosas e podzolicos distroficos.
0 empresario normalmente paulista , introduzindo na amazonia a tecnica
de sistema de forma9ao de pastagens cultivadas , deu inicio ao ciclo do
boi com cria9ao racional .
Na area de implant a9ao do projeto , 50% da floresta, atendendo a um cro
nograma , e substituida paulatinamente pelo coloniao (graminea prefe rencial), As pastagens formadas, apos cerca de 2 anos , recobre rapidamente a superficie do solo estabelecendo um c6lchao protetor contra

a

incidencia direta dos raios solares e chuvas controlando a atividade
da erosao.
Surgiu entretanto a grande duvida. Quanta tempo essa s pastagens teriam

_______

condi9oes de se desenvolver e sustentar o rebanho, em fun9ao
da fertili
.
·_...._
dade do so lo .
Estudos recentes efetuados em pastagens locali zadas no norte de

Mato

Grosso e Paragominas , vieram responder esta indaga9ao, Nao cabe

neste

trabalbo detalhar a metodologia empregada na pesquisa , mas em resumo
fez- se um estudo detalhado dos solos representativos de f azenda do nor
te de Mato Grosso e Paragominas , efetuando-se coletas de amostras

de

solos a profundidades de 0- 20cm e em perfis pedologicos completos ,

em

areas de pastas que apresentavam idades diferentes e com manejo identi,
co , tomando-se por testemunha para efeito de compara9ao, a f loresta re
presentativa do local .
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Os resaltados analiticos foram verdadeiramente surpreendentes.

(

~

~ Logo

l

H

apos a queima a acidez e neutralizada, com mudan~a de p

de 4 para

acima de 6 e o aluminio desaparecendo, persistindo esta situa~ao

nas

diversas idades de pastas, tendo a pastagem mais velha a idade de

15

anos, localizada em Paragominas. <(.....
I \

Os elementos nutrientes tais coma o calcio, magnesia e potassio elevamse na composi~ao quimica do solo, e permanecem estaveis no decorrer dos
anos. 0 nitrogenio baixa logo apos a queimada, mas no entanto em pou cos anos volta a apresentar o tear semelhante ao existente na mata primitiva.
Nestas pastagens assim £armadas e com o manejo racional do rebanho, temos observado que a capacidade de suporte pode

alcan~ar

'f( _.!lt»f Nao querendo entrar nos detalhes, em re sumo, estas

4 cab / ha.

modifica~oes

ecologi:_

cas vem se processando nos solos cultivados com Coloniao e dai a exis tencia das ~gn~icas pastag~s nas areas ja citadas~ A-i.-em da . f~l:lmB.~ao~~
de pastagens cultiv~das, deu-se com ~ implanta~ao dos projetos agrope cuarios, um aumento do rebanho zebuino principalmente da ra~a Nelore
muitos deles de alto valor zootecnico.
Nas areas baixas, inundaveis , tais coma Baixo Amazonas, estuario
Ilha de Marajo, o bufalo e o animal indicado para a produ~ao de

e
carne

e leite.
Estudos recentes realizados pelo !PEAN indicam que o bufalo com apenas
2,5 anos de idade em regime de canarana erecta lisa, em solo de varzea,
atinge em media 350 kg com media de percentagem de carca~a de cerca de

49%.
V.

CONCLUSOES
5.1.

Grande extensao dos solos de terra firme sao de baixa fertilidade , salientando-se os latossolos e os podzolicos.

5.2.

Os solos de varzea sao ferteis e representam somente .no estuario
cerca de 1. 500.000 ha. Em toda a amazonia estima-se em 60.000 km.2

'f
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a 80.000 km

2

essas terras (incluindo os igapos).

5.3. 0 sistema de agricultura itinerante e prejudicial ao solo e

(

a

ecologia da regiao, obtendo-se baixas produ~oes. 0 uso de ferti
lizantes e corretivos e bem como de defensivos aumenta a produ-

\

~86 mas no entanto

5.4.

Os_so~os

e pratica anti-economica.

de terra firme por sua propria

voca~ao

e ecologia da re

giao, devem ser utilizados com culturas permanentes, arboreas

e

pastagens cultivadas.
5.5. 0 cultivo de plantas de subsistencia deve ser conduzido nas

var-

zeas altas do estuario ou nos solos ferteis localizados na amazo

(

nia.

"f

~ 5.6. A forma~ao de past~ens nos latossolos e podzolicos de baixa fe!.

'

tilidade e uma ~aneira racional e economica de ocupar e valor i ·r-zar ess~-~_:xte~as ar~s ·r-:'~
5. 7. As areas de varzea al ta e baixa e bem como O'S campos naturais de
forma~ao hotocenica sao excelentes para

0

criatorio extensivo do

bufalo e constituindo uma solu~ao imediata para o problema de es
cassez de proteinas que o mundo atravessa.

VI. RECOMENDAyOES PARA PESQUISA
1.

Cria~ao de um Centro de Pesquisa de Recursos Naturais Renovaveis ,

com

0

objetivo de estudar

0

solo em varios niveis de levantamento

pedologico, assim como o estodo da Flora e o Clima.
2.

Estudo e determina~ao de sistemas de manejo e conserva~ao do

solo

para culturas regionais em areas de baixa fertilidade e de topogr.!_
f ia mais movimentada.
3.

Normaliza~ao e uniformiza~ao de metodologias aplicadas a classifica~ao e analise de solo.

4.

Forma~ao de projeto de pesquisa que vise a curto prazo, a obten~ao

de resultados com bases economicas para a utiliza~ao racional

das

varzeas do estuario amazonico, com vistas nao somente a produ~aode
arroz com fins de
mentares.

exporta~ao,

mas tambem para outros cultivos ali-
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s.

Que sejam intensificadas as pesquisas nas varzea s no referente

a

cria~ao de bufalos, quer destinados a corte como para produ~ao

de

leite, aprovei tando as excelentes aptidoes desse animal as condi ~oes

6.

de terras baixas .

Que seja resolvido o problema dos altos custos dos fertilizantes e
corretivos na· Amazonia, tendo em vista a necessidade de utiliza
los na maioria dos solos da regiao.

7.

Que sejam intensificadas as pesquisas sobre fertilidade e .i:frt iliza~ao

8.

dos solos da Amazonia.

Que sejam intensificados os estudos sobre as

modifica~oes

ecologi-

cas que se passam no solo com o uso de pastagens cultivadas.
Que sejam determinados os efeitos da queimada em rela~ao a culturas
agricolas e principalment e no desenvolvimento das pastagens.
10 .

Que sejam intensificadas as pesquisas sobre microbiologia do

solo

principalmente visando a compara~ao entre a popula~ao dos organismos e os efeitos da queimada.
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