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PRÓLOGO
Este livro fornece uma visão geral dos recursos da Amazônia em termos
de variação de climas, terrenos, vegetação e solos encontrados em toda
esta vasta, e muitas vezes incompreendida, região. O livro foi preparado
para um público amplo de cientistas, agrônomos, engenheiros
florestais, agricultores, ecologistas e também administradores.
O presente estudo é a continuação do estudo original dos Sistemas
de Terras da região realizado pelo autor sênior entre 1976 e 1980 e
publicado com o título “A Terra na América Tropical” (Cochrane

et al.,
1985). Nesta publicação inclui informações mais detalhadas de estudos
realizados posteriormente pelos autores. Parte 1 apresenta um panorama
generalizado da região, em grande parte, baseado em uma versão
atualizada do estudo original. Parte 2 começa com um resumo de como
a metodologia dos Sistemas Terrestre foi refinado e, posteriormente,
adotado pela Sociedade Internacional de Ciência do Solo. Este é seguido
por resumos de estudos mais detalhados dos autores sobre os cerrado
da Região Geoeconômica de Brasília, no Brasil Central, das terras de
floresta da região amazônica do norte da Bolívia, e do estado adjacente
de Rondônia, no oeste da Amazônia. Parte 3 aborda uma série de temas
relacionados com a gestão, uso e preservação dos recursos terrestres
da Amazônia. O apêndice registra algumas tecnologias específicas
para reforçar este estudo e a gestão da Amazônia e das terras tropicais
em geral. Os principais estudos citados neste livro estão disponíveis
gratuitamente na website dos autores “www.agteca.org” para a
conveniência dos leitores que necessitem informações mais detalhadas.
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INTRODUÇÃO
Muito mais de um quarto de século se passou desde que o
autor sênior realizou um estudo agroecológico, pioneiro e
computadorizado dos recursos terrestres da América do Sul
tropical intitulado “A Terra na América Tropical” (Cochrane et al.
1985). Esse estudo cobriu uma das áreas menos conhecidas do
mundo tropical. Estendeu-se a mais de 820 milhões de hectares
desde a Venezuela até o sul do Brasil, e incluiu a bacia amazônica
e seu cerrado circundante e terras piemontês andinas, as planícies
do Orinoco e as regiões de Figuras pré-cambrianas do Brasil e da
Bolívia. Originalmente, florestas cobriam cerca de três quartos
da região e o restante por cerrado (savanas) . O presente estudo
revisita a mesma região e está subdividido em três secções:
Parte 1 fornece uma visão geral da região amazônica baseada
principalmente nos resultados do estudo “A Terra na América
Tropical” (Cochrane et al. 1985). Os recursos terrestres da região
foram mapeados e descritos em termos de “Sistema de Terras”,
definidos como “padrão recorrente de clima, terreno e solos”. O
estudo original foi informatizado para uso em computadores
mainframe disponíveis na época. Desde então, foi redigitalizado
para uso em computadores pessoais; uma cópia está disponível
gratuitamente no site dos autores “www.agteca.org” intitulado
“Personal Computer Version with Database of the study Land in
Tropical America” (Cochrane et al. 2003).
Parte 2 começa com um resumo de como a metodologia
computadorizada dos Sistemas Terrestres foi refinada e,
posteriormente, adotada pela Sociedade Internacional de Ciência
do Solo ISSS. Seguido por resumos dos resultados de estudos
mais detalhados que os autores realizaram em várias regiões da
Amazônia, incluindo a região geoeconômica de Brasília (Cochrane
et al. 1989), o norte boliviano da Amazônia, (Cochrane et al. 1992,
1993), o estado de Rondônia, no sudoeste da Amazônia (Cochrane et
al. 1998) e vários estudos menores. Cópias digitais desses estudos
também estão disponíveis no site dos autores, juntamente com
detalhes da evolução da metodologia ao longo dos anos e a partir
de vários estudos informatizados dos recursos terrestres realizados
(Cochrane e Cochrane 1998).
Parte 3 cobre vários tópicos relacionados ao uso das terras da
Amazônia, baseados principalmente em artigos publicados pelos
autores ao longo dos anos. E, complementado pelo Apêndice, que
registra resumos de técnicas para melhorar os recursos terrestres e
estudos do solo, assim como informações mais detalhadas de várias
publicações dos autores, de interesse a cientistas e estudiosos das
terras amazônicas e terras tropicais em geral.

Uma breve olhada no passado
Após a descoberta do novo mundo, não demorou muito para que os
exploradores, com ilusões do lendário “El Dourado”, penetrassem
no interior do subcontinente sul-americano. Missionários seguiram
os exploradores e ajudaram a estabilizar os assentamentos dos
povos indígenas, estimularam a agricultura e foram os principais
responsáveis pela introdução do gado no cerrado nativo. A
mineração de ouro e pedras preciosas, e, especialmente, o
"boom" da borracha da Amazônia no final do século 19, atraíram
caçadores de fortuna, o que resultou assentamentos em terras que
se localizavam ainda mais no interior do território. No entanto,
apenas na década de 1950 que os efeitos do acúmulo de pressão
da crescente população no planalto andino e na faixa costeira do
Brasil foram sentidos e sérios esforços dos governos foram feitos
para incentivar o desenvolvimento da agricultura nas planícies
tropicais. Esforços equivocados dos governos dos países com
territórios amazônicos, que haviam aberto a região com estradas
para incentivar a “colonização” através da criação agrícola e de
gado, levou a uma segunda onda de migração. A atração por
encontrar ouro e pedras preciosas e a declaração da cidade brasileira
de Manaus como uma zona livre de impostos também ajudou
no aumento da população. Ouro foi encontrado em muitos rios
amazônicos; dragagem para ouro de aluvião continua em ritmo
acelerado ainda hoje como consequência o efeito colateral de
poluição por mercúrio, cujo nível tóxico contamina peixes e segue
ao longo da cadeia alimentar até chegar aos seres humanos.
A colonização e a preparação das novas terras para a produção
realizou-se às custas da destruição de vastas áreas de florestas
nativas, o que acelerou durante as últimas cinco décadas. Algumas
das novas comunidades baseadas na agricultura floresceram,
mas muitas fracassaram. O fracasso, em geral, se deve à falta de
conhecimento da natureza e suas variações, do clima tropical, dos
solos e da vegetação. Essa falta de conhecimento levou muitas
comunidades agrícolas à adversidades e ao fracasso. Ironicamente,
muitos pequenos agricultores descobriram que o cultivo do arbusto
de coca, tradicionalmente confinadas a regiões de altitude média
Andina, floresceu em algumas áreas da planície Amazônica. Isso
resultou na perda de milhares de hectares de florestas virgem,
especialmente ao longo das planícies sub-andina da Colômbia,
Peru e Bolívia; essas regiões são muito suscetíveis à erosão do solo.
Inundações das regiões mais baixas é um problema consequente e
crescente. A poluição dos rios com resíduos químicos da produção
de cocaína está devastando as populações de peixes nativos e o
custo adicional deste flagelo, em termos da degeneração humana,
ambos a nível local e onde a cocaína é vendida, é impossível de
quantificar.

Introducão
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Foto I-1. Cerrado de Terra Seca, bem drenadas, no Brasil, perto da cidade de Anàpolis, sul de Brasília.
O corte indiscriminado de árvores prosseguiu em ritmo acelerado
em muitas regiões da Amazônia paralelamente a abertura de terras
por estradas, a fim de melhorar a infraestrutura local. Infelizmente,
planejadores governamentais raramente levam em conta a
necessidade de preservação da flora e fauna nativas para decidir
onde as estradas serão construídas. No entanto, alguns cientistas
ambientais preocupados com o futuro convenceram os governos
a designar algumas áreas da Amazônia como “parques nacionais”.
Não obstante, pouca atenção tem sido dada a fim de evitar a
degradação desnecessária de terras dentro e fora dessas áreas. O
sucesso em preservar o que resta da maior reserva remanescente de
florestas tropicais do mundo e reabilitar as vastas áreas de terras já
degradadas dependerá, em grande medida, dos novos esforços para
compreender a natureza dos recursos terrestres da Amazônia e da
continuação dos esforços dos cientistas para alertar a consciência
pública em relação a um problema tão importante.

Antigos conhecimentos dos Recursos
Terrestres na Região
Até meados dos anos setenta houve um debate considerável sobre a
natureza das terras da Amazônia. O Mapa de solos da FAO-UNESCO
do Mundo (1971, 1974) indicou que haviam extensas áreas de solos
muito pobres e possivelmente frágeis, principalmente Ferralsols
(Oxisols) [Latossolos] e Acrisols (Ultisols) [Podzolico Vermelho
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Amarelo] sustentando não só as cerrado de planície, mas também
as florestas tropicais da Amazônia da América do Sul. Isso implicou
na necessidade de pesquisas para melhor compreender essas terras.
Na verdade, existem muitas opiniões, por vezes conflitantes, em
relação à natureza de seus climas, solos e vegetação nativa.

O cerrado (também conhecido como
“savanas”)
No passado, os ecologistas muitas vezes falharam em reconhecer
a diferença entre as formações de cerrado (savana) com solos
bem drenados, em comparação com aqueles com solos mal
drenados. Beard (1953), por exemplo, sugeriu que a existência de
cerrado tropical na América do Sul estava unicamente associada
a problemas de drenagem do solo. Sua conclusão foi amplamente
baseada em observações sobre o cerrado do Rupununi, na Guiana
Inglesa. Outros ecologistas que estudadaram as regiões de terras
áridas de savana tropical na América do Sul chegaram a conclusões
muito diferentes, esta situação era como a velha história dos
homens cegos descrevendo um elefante com base no que podiam
tocar. Embora, sem dúvida, existem diferentes formações de
cerrado associados com fatores edáficos e/ou climáticos, os autores
fizeram uma separação fundamental com base na drenagem do solo
em termos de “cerrado de terra seca” e “cerrado de terra úmida”.

Cerrado de terra seca
Até tempos relativamente recentes, a própria existência do cerrado
de terra seca, bem drenada, era considerada um enigma, o que
provocou considerável controvérsia (Goodland 1970). Últimos
estudos publicados nos anais do quarto e quinto do simpósio sobre
o Cerrado (Ferri 1977; Marchetti e Dantas Machado 1980) e a revisão
de Eiten (1972) do cerrado do Brasil central, indicaram um melhor
conhecimento deste tipo de solo . As pesquisas de Cochrane e
Jones (1981) sobre a relação do clima para formações de vegetação
natural em toda a Amazônia trouxe uma nova luz sobre o assunto.
Os estudos do solo realizados por Cochrane et al. (1985) no cerrado
da Colômbia e do último estudo detalhado de Cochrane (1989) sobre
as diferenças entre os solos de cerrado e solos florestais adjacentes
na região geoeconômica do Brasil, lançam mais luz sobre os fatores
que determinam o desenvolvimento ou não do cerrado de terra
seca. Os últimos resultados encontrados, levaram ao benefício
prático de como estes solos podem ser alterados para uma
produção de grãos bem sucedida.
Do ponto de vista agrícola, é claramente muito menos dispendioso
preparar a terra seca do cerrado para o cultivo do que o desmatar
áreas de floresta de terras florestais. Além disso, o uso de terras
de cerrado para a agricultura, sem dúvida, provoca muito menos
estresse ambiental que o desmatamento de terras florestais. Com
os resultados de uma exitosa pesquisa que mostra como os mais de
200 milhões de hectares de solos de cerrado de terra seca tropical
bem drenada, no Brasil central podem ser geridos com sucesso, a
abertura dessas terras virgens para a produção agrícola avançou em
ritmo acelerado nos últimos anos. Isto fez com que indiretamente

diminuisse a taxa de desmatamento das florestas Amazônicas
do Brasil. No entanto, uma situação semelhante não ocorreu nas
terras colombianas - Orinocos de cerrado de terra seca, de forma
significativa, em grande parte devido à instabilidade política. Foto
I-1 é uma imagem do cerrado bem drenado, localmente chamado de
“cerrado” tomada perto de Anápolis, uma cidade ao sul de Brasília a
capital do Brasil.

Cerrado de terra úmida
Extensas áreas de cerrado de terra úmida, mal drenada, são
encontrados em toda América do Sul tropical, além de cerrado de
terra seca, bem drenada. A falta de drenagem de seus solos resulta
em formações florísticas botanicamente muito diferentes das
terras de cerrado formados em terras bem drenadas. Assim como
as terras bem drenadas do cerrado, elas podem ocorrer intercaladas
com formações florestais. Áreas muito extensas ocorrem em toda
a região, incluindo os “pantanais” do Brasil e Bolívia, os “pampas
de Mojos” boliviano e os “pampas” do Orinoco da Colômbia e
Venezuela. A pecuária tem sido bem sucedida em algumas dessas
regiões que possuem áreas menores de terras mais altas e que estão
localizadas acima das áreas de inundações na estação chuvosa.
Foto I-2 mostra uma imagem do cerrado de terra úmida, mal
drenada, tirada próximo à aldeia de Reyes, na planície dos “pampas
de Mojos”, Bolívia. É interessante notar que as regiões de cerrado
bem drenado e de cerrado mal drenado podem ser encontradas lado
a lado ou intercaladas uma com a outra. Situação vista nas planícies
do leste da Colômbia, onde o rio Meta separa as terras úmidas

Foto I-2. Cerrado de terra úmida, mal drenada, perto da aldeia de Reyes na terra baixa oriental dos “pampas de Mojos” (savanas de Mojos), Bolívia.
Introducão
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do cerrado do norte das terras de cerrado bem drenado ao sul,
dentro das planícies do Orinoco da Venezuela, os pampas Mojos da
Bolívia e as muitas formações de “cerrado” do Brasil tropical.

As Florestas Amazônicas
No passado, muitos autores generalizavam que os solos da floresta
amazônica seriam incapazes de sustentar a produção agrícola
ou pecuária, após a vegetação primária ser removida (Gouru 1961;
Seltzer 1967; Reis 1972; Tosi 1974; Goodland e Irwin 1975; Budowski
1976; Schubart 1977; Irion 1978; Goodland et al. 1978 e outros).
No entanto, Richards (1952) mostrou, que existem diferentes
associações solo-floresta em toda a Amazônia. Além disso,
evidências demostraram que a agricultura sustentável e produção
de gado foi possível em áreas limitadas de solos inerentemente
fértil, bem drenados da Amazônia seguidos de desmatamento
(Falesi 1972, 1976; Alvim 1978, 1979; Sanchez 1977, 1979; Serrão et al.
1979; Toledo e Morales 1979; Cochrane e Sanchez 1982). Foto I-3 tirada
perto da cidade de Altamira, no centro sul da Amazônia, mostra
imagens de uma floresta tropical sazonal semi-sempre verde
crescendo em rocha mãe rica em nutrientes e fértil sendo derrubada
para a produção agrícola. É evidente que a sustentabilidade da
produção agrícola varia muito de lugar para lugar, de acordo com
as variações no clima e a fertilidade dos solos que sustentam as
florestas originais. Não obstante, deixando de lado as diferenças de

solo e clima, o desmatamento indiscriminado de florestas nativas
pode resultar na perda de valiosas reservas germoplasma, o que é
ecológica e economicamente instável.
É óbvio, mesmo para o observador casual, que as florestas
“amazônicas” variam consideravelmente de lugar para lugar. Isto
ocorre devido à interação das variações no clima, condições do
drenagem e da fertilidade inerente dos solos, como enfatizado no
estudo relativamente detalhado do estado de Rondônia (Cochrane
e Cochrane 2006) e a análise de Sombroek (2000). Florestas variam
praticamente desde simples povoamentos de palmeiras nativas
até a imponente magnificência das árvores de castanhas-dopará (Berthollitia excelsa) e de muitas outras espécies vistas nas
florestas ocidentais da província de Pando na amazônia boliviana.
Este último, e os do adjacente estado brasileiro do Acre foram
credenciados por Purseglove (1974) como o “centro de origem”
de tais árvores valiosas como a árvore da castanha-do-pará
(Berthollitia excelsa), a seringueira (Hevia brasiliensis),o cacaueiro
(Theobroma cacao); além disso, ainda abrigam uma ampla
variedade de madeira valiosa, árvores frutíferas, medicinais e
arbustos. O autor sênior garante encontrar árvores de castanha-doPará, seringueiras e cacaueiros crescendo praticamente lado a lado
nos solos tipo latosollos bem drenados das florestas a noroeste da
Amazônia de Pando na Bolívia. (Cochrane 1973).

Foto I-3. Floresta tropical sazonal semi-sempre verde perto da cidade de Altamira, na região do sudeste da bacia Amazônica brasileira. A floresta
cresce em terras desenvolvidas em rocha mãe rica em nutrientes.
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Capítulo 1

O ESTUDO “A TERRA NA AMÉRICA TROPICAL”
Ao final de 1970 realizou-se um amplo inventário dos recursos
terrestres e levantamento do solo em algumas partes da América
do Sul tropical. Infelizmente, os relatórios da maioria desses
estudos não estavam disponíveis pois encontravam espalhados
entre as diversas agências dos governos locais. Esta situação, e os
pareceres muitas vezes conflitantes registrados na literatura sobre
os recursos terrestres da região, levou o Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT), a contratar o autor sênior em
1977 para avaliar os recursos terrestres das regiões do cerrado
(savanas) da América do Sul tropical com base nas informações
então disponíveis, e para completá-lo com trabalho de campo
onde as informações ainda estavam faltando. A metodologia
computadorizada foi posta em prática no início do trabalho para
acelerar as análises e assegurar critérios padronizados. O trabalho
começou como um levantamento das regiões de cerrado do
subcontinente, já que estas terras eram consideradas prioritárias
pelo CIAT para o desenvolvimento de agrotecnologia com base
germoplasma. Em 1979, o estudo foi estendido para as regiões de
floresta amazônica.
Em 1981 a maior parte da amazônia tinha sido coberta pelo estudo
em maior ou menor grau. Devido a problemas orçamentais,
o relatório do estudo (revisado por especialistas) não foi
disponibilizado ao público em geral até que, quatro anos mais
tarde, foi publicado com o livro de três volumes “A Terra na América
Tropical” (Cochrane et al. 1985). A Figura 1-1 mostra a extensão
da região estudada. Na época a base de dados informatizado e
mapas do estudo eram adequados apenas para computadores
“mainframe”, já que os computadores pessoais estavam apenas
sendo disponíveis para compra e eram bastantes primitivos se
comparados aos padrões de hoje. O presente estudo entretanto já
foi reelaborado para uso em computadores pessoais (Cochrane et
al. 2003).

Metodologia do Estudo
Sistemas de Terras
O estudo foi inspirado na abordagem “Sistemas de Terras”
desenvolvida por Christian e Stewart (1953) na avaliação dos
recursos terrestres da região de Katherine-Darwin no norte da
Austrália. Esse sistema reduz as informações dos recursos terrestres
a uma base comum de redefinição de um Sistema Terrestre como:
“uma área ou um grupo de áreas ao longo do qual existe um padrão
recorrente de clima, terreno e de solos”. Esta definição, embora
conceitualmente semelhante à abordagem Australiana, distinguia
no sentido que esta introduziu o clima como parâmetro direto para
definir o Sistema Terrestre da região. Inerente ao delineamento de

10

AMAZÔNIA Terras de Florestas e Cerrados

Figura 1-1. A extensão geográfica da pesquisa de recurso de terra “A
Terra na América Tropical”. A área mostrada foi reduzida do Mapa dos
Sistemas de Terras da região; por isso as muitas subdivisões.

Sistemas Terrestre, o tratamento de parâmetros ambientais foi feito
na seguinte ordem categórica:
Clima: Energia radiante, temperatura, potencial de
evapotranspiração, balanço hídrico e outros fatores climáticos.
Terreno: Relevo, Hidrologia e Vegetação.
Solos: Classificação dos Solos, Características físicas do solo e
Propriedades químicas do solo.
Embora o trabalho tenha sido principalmente um exercício de
coletar informações já existentes e disponíveis na literatura e outras
fontes, uma quantidade estratégica da obra original foi realizada
na região a fim de ajudar a padronizar critérios e preencher lacunas
de conhecimento. Como trabalho de campo, observações de
terrenos e solos foram feitas pelo autor sênior cruzando a região
de norte a sul e de leste a oeste pilotar de seu avião, um Piper
PA-18 (apelidado de “Super-cub”), que ele adaptou para pousar em
pistas curtas com o intuito de chegar a áreas bastante interiores.
Desta forma, descrições dos solos foram feita e amostras para
análise foram colhidas de muitos locais pouco acessíveis (Foto 1-1).
Incidentalmente, a presença de um trado e uma pá amarrados no
corpo da aeronave levantaram suspeitas por parte dos inspectores
de aeroportos; mais de um perguntou se o autor sênior estava
procurando ouro, pedras preciosas ou petróleo! A pedido do CIAT
o autor sênior não mencionou a pesquisa feita com o avião em

Foto 1-1. O autor sênior (no lado esquerdo da fotografia) com seu “Super-cub” que ele voava por toda Amazônia com uma pá e um trado de terra
amarrado no interior da fuselagem! Para o registro, o autor sênior voou sobre o Salto Ángel no rio Caroni, Venezuela, mas ele não viu muito por
causa da capa de nuvem; ele fico muito decepcionado neste dia.
seu livro “A Terra na América Tropical”. É importante mencionar
que ele passou muitos anos realizando expedições de estudo do
solo realizadas a pé na região amazônica do Peru e da Bolívia,
começando com uma viagem memorial em uma pequena janguada
de madeira rio abaixo no Alto Rio Marañon no noroeste do Peru no
início de 1963. O autor também revela que nunca teve sede na selva,
mesmo em dias quentes, como mostrado na Foto 1-3. Foto 1-2 foi
tomada em uma expedição ao longo da região piemonte da Bolívia,
quando ele passou três meses completamente isolado do chamado
mundo “civilizado”, e garante não ter perdido nada!

Clima
A fim de obter dados comparáveis e padronizados do clima e
subsequentes análises especializadas da América tropical, o autor
sênior subcontratou para esta parte do estudo o Prof. George
Hargreaves (Professor Emérito da Universidade Estadual de Utah,
EUA). Dados de estudos meteorológicos de longo prazo de mais
de 1.000 estações de toda a América tropical foram examinados,
padronizados e digitalizados por sua pequena equipe (Hancock et
al. 1979). No entanto, houve algumas regiões na bacia amazônica
sem estações e onde as distâncias eram grandes demais para

permitir extrapolações altamente confiáveis. Um resumo do tipo de
dados coletados e os resultados de sua análise estão registrados no
Capítulo 2.

Terreno
Relevo: As características mais evidentes dos terrenos são os
diferentes relevos. Estas foram estudadas em termos de áreas com
características semelhantes para a prática da agricultura. O relevo
resulta da complexa interação entre fatores geológicos, climáticos,
hidrológicos e bióticos (vegetação nativa), especialmente, ao longo
do tempo.
Hidrologia: A água muitas vezes molda terrenos dando formas
diferentes à terra. É óbvio que as várzeas dos grandes rios
contrastam com os terrenos das terras montanhosas dissecadas
por pequenos riachos. A disponibilidade de água é claramente de
grande importância para a agricultura em condições de secas ou de
sazonalmente secas.
Vegetação: As classes de vegetação nativa utilizada na descrição
dos Sistemas Terrestres foram identificadas de acordo com os
critérios fisionômicos de Eyre (1968) para florestas tropicais e Eiten
(1972) para o cerrado tropical. Estes foram resumidos no Capítulo 4.
Uma Visão Geral da Região Amazônica
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Na prática, a delimitação de diferentes terrenos de acordo com o
relevo com condições climáticas semelhantes fornece uma primeira
aproximação para o delineamento de Sistemas Terrestres. Alguns
padrões de clima, topografia e solos, especialmente em áreas
montanhosas são complexos e claramente repetitivos, enquanto
outros são muito mais simples . Os padrões de diferentes terrenos
foram descritos como “facetas de terra”. Informações sobre os
perfis dos terrenos foram consideradas básicas para a elaboração do
banco de dados informatizado, embora as escalas de mapeamento
foram geralmente muito grandes para a sua delimitação nos mapas.

Figura 1-2. Sistema Terrestre No.46 de “A Terra na América Tropical”
subdividiu em “facetas de terra” 1 e 2.

Figura 1-2 mostra uma parte do Sistema Terrestre No. 46 tomadas
de Cochrane et al. (1985), ilustra a subdivisão dos Sistemas Terrestres
em facetas de terra. Note-se que quando a menor unidade de
mapeamento foi o Sistema Terrestre, mapeamento temático (ou
um mapa de uma só característica) para uma dada característica,
salvo indicação em contrário, esta representa a classificação da
faceta mais importante do terreno. Esta foi a norma usada para
o mapeamento temático utilizado no estudo “A Terra na América
Tropical”.

Foto 1-2. Uma fotografia tomada pelo autor sênior dos seus ajudantes durante uma expedição terrestre de 3 meses, longe de “civilização”, ao
longo da floresta do norte da região Piemonte da Bolívia ocidental. O ajudante Tsimane, um indio visto na fotografia, forneceu ao grupo carne de
animal selgavem capturado usando sua habilidade com arco e flechas; ele também manteve a equipe entretida com muitos contos quando nos
sentavamos ao redor da fogueira durante as noites (quando não chovia).
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grupo do Sistema de Taxonomia do Solo(Soil Survey Staff 1975).
Eles foram classificados também de acordo com a Legenda de Solo
da FAO-UNESCO (FAO-UNESCO 1974) e o Sistema de Classificação
Brasileiro (Carmargo et al. 1975). Uma série de perfis de solos
típicos foram registrados no Volume 3 do estudo original a fim de
fornecer exemplos da variedade de solos encontrados em toda a
região. Embora o autor sênior já tinha estabelecido um sistema
informatizado para registrar dados dos perfis do solo (Cochrane
1969), os mesmos não foram digitalizados para este estudo devido a
restrições de tempo e, desde então, um software para a gravação de
descrições do perfil de solo em campo tem sido desenvolvido pela
FAO-ISRIC (1995).
Pode-se notar que Sistema de Classificação dos Solos “Soil
Taxonomy” não determina o agrupamento de solos “com
semelhantes propriedades físicas e químicas que reflitam em um
mesmo comportamento em relação à gestão e manipulação de
utilização” até que a categoria “Família” seja atingida (Soil Survey
Staff 1975). No entanto, as propriedades generalizadas do solo
inerentes a essa classificação foram aproximadas por Eswaran (1977)
e tabuladas para a conveniência dos leitores.
Como os diferentes sistemas de classificação são baseados em
critérios pré-determinados, as características dos solos foram
descritas de forma pragmática em ambos os termos, de suas
propriedades físicas e químicas.

Propriedades físicas e químicas do solo

Foto 1-3. O autor sênior bebendo seiva de um cipó bejuco para saciar
a sua sede numa expedição terrestre ao longo da região boliviana de
Piemonte em 1972.

Solos
Mapeamento do Solo
O que nem sempre é apreciado pelos não especialistas é que quase
sem exceção, não todos, mas a maioria dos mapas de classificação
delineam “unidades de solo” que contêm áreas menores de solos
que diferem daqueles do solo principal atribuídos a essas unidades.
Isso é especialmente verdade no caso de grandes mapeamentos
de solos e recursos terrestres. A abordagem de subdividir Sistemas
Terrestres em facetas de terra, descrever e quantificar os principais
solos dentro de uma faceta proporcionam um banco de dados dos
principais solos dentro de um Sistema Terrestre mapeado. Não
obstante, é inevitável fazer algum nível de generalização quando se
faz um inventário de solos.

Classificação dos Solos
O solo mais extenso ou dominante em cada faceta de terra foi
primeiramente classificado de acordo com a categoria do grande

Muitas propriedades físicas e químicas da camada superior do solo
(definida, por conveniência de comparação, como a profundidade de
0 a 20cm) e subsolos (21 a 50 centímetros de profundidade), foram
descritas em facetas de terrenos individuais e registradas quando a
informação estava disponível.
As propriedades físicas dos solos registrados incluíam: inclinação,
textura, presença de materia grossa, profundidade, taxa de
infiltração inicial, condutividade hidráulica, drenagem, capacidade
de retenção de umidade, regime de temperatura, regime de
umidade e presença de argilas de expansão.
As propriedades químicas do solo registrados incluíam: pH,
porcentagem da saturação por Al, Al iônico, Ca, Mg, K, Na, total
bases trocáveis (TEB),

capacidade de troca catiônica efetiva (ECEC),
matéria orgânica (MO), P disponível no solo [dados de P disponível
pelo métodos de Olsen (Olsen et al. 1954), Truog (Jackson 1958) e
brasileira (Vettori 1969), aproximadas valores obtidos pelo método
Bray II (Bray e Kurtz 1945)], de fixação de P, disponibilidade de
Mn, S, Zn, Fe, Cu, B e Mo no solo, carbonatos livre, salinidade,
porcentagem de saturação de Na, a presença de argilas catiônicas
(cat clays), raios-X amorfo, e elementos de importância para a
nutrição animal.

Sistema de Classificação da Capacidade de Fertilidade do
solo (FCC)
As propriedades químicas do solo, juntamente com algumas das
propriedades físicas foram classificadas de acordo com Sistema de
Classificação da Capacidade de Fertilidade do solo (FCC), idealizado
Uma Visão Geral da Região Amazônica
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Figura 1-3. A cartografia de Sistemas Terrestre numa imagem de satélite
dos arredores de Conceição de Araguaia, no centro sul da Amazônia.

Figura 1-4. A cartografia de Sistemas Terrestres em uma imagen de
radar ao longo do rio de Amazonas a aproximadamente 350 km oeste
de Manaus.

Figura 1-5. Os mapas de Sistema
Terrestres da região de estudo
seguindo as quadrantes de 400
latitude por 600 longitude do
índice do Mapa do Mundo na
Escala do Milionésimo (Kertenetz,
1972).
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por Buol et al. (1975), de uma forma ligeiramente modificada para
solos tropicais. O sistema FCC fornece uma primeira aproximação
útil das propriedades mais importantes do solo.

O Sistema de Gestão Digital de Dados. A
pioneira metodologia computadorizada

Mapeamento de Sistemas Terrestres

Ciência começa com sistematização

Os Sistemas Terrestres foram delineados diretamente em imagens
de satélite e radar “olhando ao lado” (side-looking) após trabalho
de campo e análises climáticas; eles foram delineados diretamente
em uma escala de 1:1.000.000 por satélite ou radar onde este estava
disponível, como mostram as Figuras 1-3 e 1 -4.

A metodologia informatizada foi concebida e colocada em prática
no início do estudo para sistematizar e facilitar a rápida avaliação
das informações dos recursos terrestres disponíveis. Como parte
integrante da revisão, compilação e mapeamento do clima,
terreno e informações sobre o solo, os dados foram codificados e
posteriormente gravados em formato digital em fita magnética
para uso em computadores “mainframe” do Centro para Agricultura
Tropical, CIAT. Com os dados digitalisados foi possível acelerar o
processo analise e gerar novos mapas. Aliás, inicialmente (em 1977)
vários “especialistas em computação” disseram ao autor sênior
que mapas não poderiam ser digitalizados... Desconsiderando
conselhos tão bem-intencionados, o autor desenvolveu um método
para fazer mapas com base em uma varredura simples de imagens
“raster”, cujo método acabou sendo muito similar aos programas
de informação baseados em imagens de varredura disponíveis no
momento. Como se pode perceber, a informatização no final dos
anos 1970 já percorreu um longo, longo caminho!

Apesar das imagens de satélite serem consideradas superiores às
imagens de radar para o mapeamento do Sistemas Terrestres, não
foi possível no momento do estudo obter imagens livres de nuvens
porque haviam muitas áreas de alta pluviosidade na região; em tais
circunstâncias, o radar, onde ele estava disponível, forneceu uma
base topográfica suficientemente precisa. Para algumas áreas, a
disponibilidade de uma fotografia aérea em maior escala ajudou o
mapeamento dos Sistemas Terrestres (Cochrane 1969).
O mapeamento dos Sistemas Terrestres forneceu uma base comum
para unir as informações então existentes dos recursos terrestres.
Após o delineamento, os mapas foram recolhidos e numerados
de acordo com a Carta Internacional do Mundo ao milionésimo
(Kerstenetzky 1972) como indicado na Figura 1-5. O trabalho de
campo foi necessário a fim de fornecer um controle em terra, para
ajudar a padronizar critérios descritivos e estudar a variação das
características dos terrenos no âmbito dos sistemas terrestres.
Como já observado, essas variações, embora não mapeadas por
causa de limitações de escala, foram descritas como perfis de
terreno, e a proporção de cada faceta de terra dentro de um sistema
terrestre foi estimada a partir de um estudo das imagens. As
características do terreno que não puderam ser mapeadas devido
a limitações de escala, incluindo propriedades do solo, foram
digitalizadas como parte integrante dos arquivos de “faceta de
terra”.

A qualidade e a quantidade dos dados disponíveis dos
recursos terrestres
Verificou-se que a qualidade e a quantidade dos dados disponíveis
variavam consideravelmente de região para região, que informações
dos solos de elementos menores e oligoelementos (traços)
raramente estavam disponíveis e que muitas vezes havia grandes
distâncias entre os locais de amostragem. Tudo isso agravou o
problema de generalizar os dados. Um mapa em pequena escala de
confiabilidade foi impresso simultaneamente ao Mapa dos Sistemas
Terrestres no Volume 2 do estudo “A Terra na América Tropical”
(Cochrane et al. 1985, 2003) para indicar a variabilidade dos dados
disponíveis.

A forma como os dados dos Sistemas Terrestres foram padronizados
e codificados, juntamente com a metodologia detalhada, foi
originalmente descrita por Cochrane et al. (1979) e posteriormente
por Cochrane et al. (1985; 2003). É interessante mencionar que
o programa usado para gravar dados não cartográficos como
um banco de dados, foi o Sistema de Análises Estatísticas (SAS)
da Barr et al. (1976), que continha procedimentos para análises
estatísticas e relatórios de dados. Desta forma, o armazenamento,
análise e recuperação de informações foram bastante reforçados.
Informações poderiam ser disponibilizadas impressas ou em
fitas de computador quase que imediatamente para instituições
interessadas. Softwares aplicados a banco de dados, por si só, não
estavam disponíveis quando os estudos foram realizados.
O armazenamento, a recuperação e a análise de dados e reprodução
de mapas por computadores, naturalmente, já não são uma
novidade e podem ser conseguidos de várias maneiras. Na verdade,
os novos programas e inovações que chegam constantemente ao
mercado garantiram a rápida obsolescência dos sistemas anteriores.
Os que não se tornam obsoletas são as base de dados, por si só.
Prevendo este problema, o resumo das informações, ou “banco de
dados” do estudo foi gravado nos volumes 2 e 3 do livro impresso
(Cochrane et al. 1985); este já foi redigitalizado por Cochrane et al.
(2003), conforme explicado abaixo sob o título “A Redigitalização
das edições de 1985 do estudo de Sistemas Terrestres”.
A subdivisão geográfica da região em Sistemas Terrestres forneceu
unidades geográficas mínimas para fazer mapas, de acordo com a
escala do estudo. As subdivisões do último em facetas de terra não
foram mapeadas. No entanto, as informações relativas às facetas
do terreno foram codificadas no banco de dados. Desta forma,
blocos foram montados para descrever e comparar a variedade de
vegetação, topografia, e solos dentro de qualquer Sistema Terrestre.
Uma Visão Geral da Região Amazônica
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A organização da informação dos Sistemas Terrestres
As informações dos Sistemas Terrestres estão organizadas em
quatro banco de dados intitulados: Clima, Sistema Terrestres,
Facetas do Relevo e Mapa:
Arquivo Clima: O arquivo que mais tarde veio a formar o núcleo
de arquivos do CIAT “SAMMDATA” (Sulamericano de Dados Mensal
de Meteorologia), é composto por dados individuais de estações
meteorológicas. Os parâmetros avaliados foram descritos em uma
escala mensal, conforme detalhado no Capítulo 2. As estações
foram indexadas por coordenadas geográficas, altitudes, e números
de referência para facilitar acesso ao Sistemas Terrestre. O arquivo
foi compilado para permitir aos programadores acessarem mais
facilmente os dados e realizar as devidas atualizações assim que
informações adicionais estejam disponíveis. Um pequeno conjunto
de dados está impresso na parte 2 do Volume 3 do estudo “A Terra
na America Tropical “. A
 Tabela 2-1 no Capítulo 2 registra um exemplo
de um conjunto de dados meteorológicos.
Sistema Terrestre: O arquivo Sistema Terrestre tem gravado as
características do terreno generalizada dos sistemas terrestre e
suas subdivisões em facetas do terreno. Incluiu dados com os
seguintes títulos: ÁREA, ALTITUDE, Nº de UNIDADES FISIOGRÁFICAS,
CLASSIFICAÇÃO GERAL, DISTÂNCIA ENTRE CÓRREGOS PERENES
e PROFUNDIDADE DE POÇOS. Estas informações são explicados
na parte 1 do Volume 3 do estudo “A Terra na América Tropical”.
Diagramas topográficos transversais dos Sistemas Terrestre
também foram registrados.
Arquivo Facetas do Relevo: O Arquivo Faceta do Relevo gravou os
dados codificados das facetas do relevo sob os seguintes títulos:
DESCRIÇÃO GERAL, PORCENTAGEM DE L.S (Sistema Terrestre),
CLASSE TOPOGRÁFICA, ALTITUDE, CLASSE DE VEGETAÇÃO
ORIGINAL %, VEGETAÇÃO INDUZIDA, CLASSIFICAÇÃO DO SOLO,
PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO, PROPRIEDADES QUÍMICAS
DO SOLO, ELEMENTOS DE IMPORTÂNCIA PRINCIPALMENTE PARA
A NUTRIÇÃO ANIMAL, e CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE
FERTILIDADE. Estes descritores estão definidos no glossário da parte
1, Volume 3 do estudo “A Terra na América Tropical”.
Arquivo Mapa: Os mapas de Sistemas Terrestres foram indexados
por coordenadas geográficas no arquivo de mapa usando o
Projeções Conicas de Lambert do mapa do mundo na Escala
Milionésima (Wernstedt 1972), cada um desses mapas abrange
uma área de 60° de longitude por 40° de latitude. Na ausência de
software do Sistema de Informação Geográfica, quando os estudos
originais foram realizados, elas foram digitalizadas como uma grade
de varredura com unidades de 5 x 4 minutos. Na linha do Equador,
uma área de 5 minutos de latitude por 4 minutos de longitude
abrange cerca de 6800 ha. Cada uma dessas áreas foi identificada
como pertencente a um sistema de terra dada em função do
Sistema Terrestre ocupando a maior parte dessa área. Uma vez que
as áreas de 5 x 4 minutos foram codificadas, elas foram digitalizadas
usando a linguagem de computadores FORTRAN. Os mapas
digitalizados facilitaram a produção de mapas temáticos. Os quais
eram normalmente produzidos acessando o valor da faceta de terra
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predominante a seu Sistema de Terra correspondente. O sistema
também facilitou a produção de mapas de acordo a várias projeções
e escalas.

O registro impresso do banco de dados para “A Terra na
América Tropical”
O livro “A Terra na América Tropical” (Cochrane et al. 1985) contém
um registro das informações do banco de dados. Parte 1 do Volume
2 tem uma cópia colorida impressa de um mapa do Sistema de Terra
da região em uma escala de 1:5.000.000, compilado e reduzido
em escala em relação ao original 1:1.000.000, juntamente com um
folheto detalhando sua legenda. Parte 2 do Volume 2 é composto
de cópias de mapas de terrenos do sistema terrestre originais em
uma escala reduzida aproximada de 1:2,000,000. O Sistema de
Informação de Terras e da forma como foi codificado está detalhado
no Volume 3. Ao registrar esses dados, agrônomos, sem acesso a
computadores puderam utilizar os dados, uma vez que o acesso
a computadores era disponível apenas para poucos privilegiados
no momento em que o estudo foi realizado. Além disso, facilitou
a redigitalização do estudo para uso em computadores pessoais
(PC), aproveitou o uso Sistema de Informação Geográfica (GIS),
atualizados e Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
Relacional (RDBS).

A redigitalização do estudo “Sistemas Terrestres” de 1985
Embora o padrão do Sistema de Informação de Recursos
Geográficos, desenvolvido para o estudo “A Terra na América
Tropical” era rudimentar, na verdade, ele incorporava os
componentes básicos do Sistema de Informação Geográfica, GIS
em inglês. No momento em que o estudo foi concluído, o banco
de dados estava disponível apenas para instituições que possuíam
computadores mainframe com fitas magnéticas. É desnecessário
dizer que computadores e programas se foram desenvolvendo
exponencialmente nos últimos 40 anos!
O estudo de 1985 foi redigitalizado para uso em PC (Cochrane et al.
2003, e intitulado “Personal Computer Version with Database of
the study Land in Tropical America” (Versão de Computador Pessoal
com banco de dados do estudo: A Terra na América Tropical). Na
versão PC do estudo, o texto original é acessível usando o Microsoft
Word. Os arquivos de mapa foram reelaborados para uso em
programas de Sistema de Informação Geográfica (GIS) e o banco de
dados foi redigitalizado para uso em Microsoft Access.

A organização da “Versão para Computador Pessoal” com o
banco de dados do estudo “A Terra na América Tropical”
A “Versão para Computador Pessoal” com o banco de dados do
estudo “A Terra na América Tropical” disponível na página web dos
autores www.agteca.org foi originalmente organizada da seguinte
maneira para facilitar a referencia, mas pode ser ligeiramente
modificada com a passagem do tempo:
A pagina inicial descreve um pequeno cenario das várias
características do presente estudo na Versão PC. A palavra “Home”

aparece invariavelmente como um botão para voltar a página inicial
desde qualquer característica do estudo. Qualquer característica
do estudo pode ser acessada simplesmente clicando no respectivo
botão azul no lado esquerdo da página inicial. As características do
estudo incluídas na Versão PC estão resumidas da seguinte maneira:
Book Version (Versão do Livro). Todo o livro (3 volumes) foi
escaneado e está disponível em arquivos de Adobe PDF ou texto
HTML. Os mapas do estudo original foram escaneados e podem ser
vistos em formato “JPEG”.
Digital Database (Banco de Dados Digital). O arquivo do banco de
dados Microsoft Access “Land Systems.mdb” pode ser baixado. Este
é um arquivo extra que foi organizado com o intuito de descrever
e analisar as muitas propiedades dos sistemas de terra e suas
principais facetas.
GIS Maps. O acesso a esse arquivo de mapas foi preparado para
ser usado em softwares GIS. O ultimo foi preparado para uso em
IDRISI (Eastman,1993), Arc View (ESRI 1988) e para o programa de
mapas Cartalinx. Eles incluem segmentos de sistemas de mapas
redigitalizados originais de 60º de longitude por 40º de latitude, um
mapa dos Sistemas de Terras concatenado cobrindo inteiramente a
região estudada e uma seleção de mapas temáticos.
Users Manual (Manual do Usuário). O manual do usuário fornece
instruções detalhadas para o uso da versão para PC.
Programs. Descrição de programas (software) necessários para
ver arquivos e gerenciar banco de dados, juntamente com dois
programas grátis para ajudar os pesquisadores com o uso da versão
para PC.
Autors. Fornece um informações sobre os autores da versão para
PC.

b.

LTA-VOL2.doc. Este documento contém o texto original do
Volume 2 do estudo. A primeira parte é praticamente uma
réplica desse folheto. O conjunto de mapas do sistema de
terra no Volume 2, na parte 2 do estudo original publicado foi
gravado em um arquivo de mapas separado para uso em GIS,
localizado no subtítulo ‘Arquivos de mapas’.

c.

Part 1 of Volume 3 (Parte 1 do Volume 3) do estudo original
publicado é essencialmente um série de impressos com
informações do banco de dados do sistemas terrestres. Essas
informações foram preparadas como dados atributos para
serem usados em Microsoft Access, como detalhados abaixo.

d.

Part 2 of Volume 3 (Parte 2 do Volume 3) é uma seleção de
impressos meteorológicos, os quais foram reproduzidos como
arquivo ‘LTA-MET.doc’. Entretanto, deve-se notar que essa
informação também foi digitalizada como parte integral dos
dados atributos, detalhados abaixo.

e.

Part 3 of Volume 3 (Parte 3 do Volume 3) é uma série de
descrições de perfis de solo típicos encontrados na região.
Estes estão reproduzidos no arquivo ‘LTA-SOIL.doc’.

B. Arquivos de Mapas
a.

Os Arquivos Mapas foram redigitalizados para uso em IDRISI
e Arc View, respectivamente. O seguinte lista os prefixos das
versões redigitalizados da série original dos mapas arquivos do
Sistema Terrestre que cobrem os quadrantes de 40º latitude e
60º longitude de acordo a Figura 1-5, a saber:

NC19.xxx (Caracas)

SB21.xxx (Tapajós )

NC20.xxx (Boca do Orinoco)

SB22.xxx (Araguaia)

Um resumo dos principais arquivos do estudo para a versão de PC.

NB18.xxx (Bogotá)

SC18.xxx (Contamana)

Para ajudar pesquisadores interessados em diferentes fases do
estudo, os arquivos digitais da versão para PC podem ser facilmente
acessados. Estes estão resumidos nas seguintes categorias:

NB19.xxx (Rio Meta)

SC19.xxx (Rio Branco)

NB20.xxx (Roraima)

SC20.xxx (Porto Velho)

NA18.xxx (Cali)

SC21.xxx (Juruena)

NA19.xxx (Pico da Neblina)

SC22.xxx (Tocantins)

A. Arquivos de Texto
1.
2.

a.

NA20.xxx (Boa Vista)

SC23.xxx (Rio São Francisco)

O arquivo chamado Manual2.doc fornece orientações para o
uso da versão para PC do estudo.

NA21.xxx (Tumucumaque)

SD19.xxx (Puno – rio Beni)

NA22.xxx (Macapá)

SD20.xxx (Guaporé )

Um conjunto de 5 arquivos que contém a maioria dos textos
originais publicados na versão “A Terra na América Tropical” a
saber:

SA18.xxx (Iquitos)

SD21.xxx (Cuiabá)

SA19.xxx (Içá)

SD22.xxx (Goiás)

SA20.xxx (Manaus)

SD23.xxx (Brasília)

SA21.xxx (Santarém)

SE20.xxx (Sucre)

SA22.xxx (Belém)

SE21.xxx (Corumbá)

SB18.xxx (Javari)

SE22.xxx (Goiânia)

SB19.xxx (Juruá)

SE23.xxx (Belo Horizonte)

SB20.xxx (Purus)

SF21.xxx (Rio Apa)

LTA-VOL1.doc. Este reproduz a maior parte do texto original do
Volume 1 de “A Terra na América Tropical”. O Volume 1 resume
algumas das mais importantes conclusões do estudo, mas
nem por isso pode ser considerado uma análise exaustiva da
obra. Também deve-se notar que algumas figuras dos mapas
no texto original foram repreparados, usando a versão PC do
banco de dados do mapa, e estão gravados com os arquivos de
mapa.
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b.

c.

O arquivo ‘LANDSYS.xxx’ é uma combinação do arquivo de
mapas, útil na produção de mapas temáticos para ilustrar
características gerais da região. Ver Figura 1-5.
Uma seleção de arquivos de mapas temáticos foi produzida
atribuindo a característica predominante de um tema a
um dado sistema terrestre, para o arquivo ‘LANDSYS.xxx’
mencionado acima. Claramente, este facilita na produção de
mapas semelhantes.

C. Arquivo da Base de Dados dos Atributos
As bases de dados dos atributos foram preparados como o Microsoft Access arquivo ‘Landsys.mdb’. Este contém as seguintes
tabelas tituladas em Português:
Sistemas Terrestres: Descrições gerais dos Sistemas Terrestres.
Facetas dos Relevos: Descrições das facetas de terra dos Sistemas
Terrestres.
Estações meteorológicas: Descrição das estações meteorológicas.
Dados meteorológicos: Dados meteorológicos.
LS_MET: Um arquivo que conecta a informação meteorológica aos
Sistemas Terrestres.
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Mapa impresso dos Sistemas Terrestres
Um mapa impresso dos Sistemas Terrestres foi anexado ao estudo
de 1985 “A Terra na América Tropical”. O mapa foi originalmente feito
manualmente e reduzido da escala original de 1:1,000,000. Ele foi
projetado para fornecer uma visão geográfica geral da região, sempre dentro dos limites de precisão da reproduçcão de mapas a uma
escala de 1:5,000,000. Este mapa foi escaneado como uma série de
arquivos de segmentos de mapa como parte integral da versão PC
do estudo. Ele fornece uma representação pictórica das características principais da região em termos de clima, terreno (incluindo
a vegetação natural), e solo. Claramente estes fatores variam consideravelmente de uma de área a outra devido à complexidade dos
recursos agroflorestais terrestre em toda a região.

Síntese
A versão para PC de “A Terra na América Tropical” permite aos cientistas acessar o estudo desde a conveniência de seus escritórios.
Esta fornece a descrição e análise generalizada dos recursos agrícolas e terras florestais da região. É desnecessário mencionar que
desde o final da década de 1970 a início de 1980, houve significativos
avanços no mapeamento e compreensão de todos os recursos terrestres dessa região.

Capítulo 2

CLIMAS AMAZÔNICOS
A região estudada estende-se desde um pouco ao norte do
Trópico de Capricórnio até a posição aproximada do “equador
meteorológico” mais ou menos de 10 º N, como pode ser visto na
Figura 2-1. Ela se estende ao longo de dois distintos, mas amplos
regimes climáticos, a partir do “equatorial”, com pouca mudança
nas estações até o “tropical”, com variações sazonais mais fortes.
Os principais fatores que determinam os climas em toda a
região são, em resumo, discutidos. Curiosamente, o estudo mais
detalhado dos climas levou a uma nova abordagem de classificação
de climas para produção agrícola e florestal, baseado em estações
de crescimento. A classificação forneceu uma primeira aproximação
para descrever os climas individuais dos Sistemas de Terras em
condições de chuva natural.

Principais determinantes climáticos
Os principais determinantes climáticos dos regimes equatoriais e
tropicais são o anticiclone do Atlântico Sul e a depressão equatorial,
já que os Andes isolam efetivamente a região dos fortes efeitos do
anticiclone do Pacífico. O termo “depressão equatorial” refere-se
à Zona de Convergência Intertropical “ZCIT”, porque enquanto a
depressão de baixa-pressão pode ser facilmente distinguida, a zona
ou zonas atuais de convergência são efêmeras e a posição só pode
ser fixada fazendo uma média através do tempo (Snow 1976; Riehl
1979). Consequentemente, a ZCIT pode ser considerada parte ativa
da depressão equatorial.

A Depressão Equatorial
A posição da depressão equatorial segue a marcha sazonal do sol,
mas está mais ou menos 2 meses atrasada. A média de movimento
de norte a sul é bastante limitada se comparada a outras situações
continentais. A depressão equatorial está centrada em 5º a 10º N
durante o seu avanço mais setentrional em agosto-setembro e
de 0º a 5º em fevereiro-março (Figura 2-1). Durante o verão sulista,
um “baixo calor continental” se desenvolve ao longo do norte
da Argentina, Paraguai e Bolívia. Frere et al. (1975) aponta que
alguns autores atribuem essa baixa a uma extensão da depressão
equatorial, enquanto outros, sustentam que é um fenômeno à
parte. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: há uma extensa
área de elevada instabilidade e fortes chuvas na parte ocidental da
área de estudo durante o verão austral.

Massas de ar polar
Invasões da massa de ar frio “polar” são comuns durante o inverno
austral. Isto produz quedas bruscas e acentuadas de temperatura
enquanto a frente fria segue para o norte. A massa de ar tende a ser
canalizada entre o planalto andino e do escudo central brasileiro,

muitas vezes atingindo o alto Amazonas e, ocasionalmente,
manifesta-se fortemente chegando até a bacia do Orinoco
penetrando no Caribe. A mudança de clima frio é conhecida no
Brasil como “friagem” e na Bolívia como “surazo”, pode durar de 3
a 5 dias ou, em casos excepcionais, até 15 dias. A extensão norte de
uma frente fria típica é mostrada na Figura 2-1 (Ratisbona 1976).

Padrões de precipitação
Padrões de precipitação seguem o movimento da depressão
equatorial e o desenvolvimento de baixas temperaturas
continentais. Estes também são modificados pela interação com
as massas de ar marítimo. Consequentemente, a zona oeste
equatorial não tem estação seca definida, mas bimodalidade
pode ser percebida nos valores de chuvas. Se segue para o leste
na zona equatorial, a estação seca se torna mais acentuada e
menos bimodal. A bimodalidade permanece na seção sudeste da
zona equatorial e se estende para a zona tropical. No Brasil esse
fenômeno é conhecido como ‘veranico’, um período seco que ocorre
muitas vezes no meio de um período de verão chuvoso.
Em ambos os lados da zona equatorial, padrões tropicais típicos de
chuvas de verão e períodos de inverno seco podem ser percebidos.
Chuva na porção sudeste da área de estudo (Mato Grosso e Goiás)
parece ser devido aos ventos do alto Amazonas. Na verdade,
o Amazonas se comporta mais como uma zona marítima que
continental. Como foi apontado por Ratisbona (1976), a evaporação
potencial da floresta equatorial, que é maior que 1300 mm por ano
em toda a região, e é realmente maior que a de uma superfície
do oceano, devido ao seu baixo albedo (reflexão percentual de
radiação). As terras secas do Nordeste do Brasil, incluindo as
chamadas “caatingas”, são o resultado da penetração insuficiente
de qualquer massa equatorial continental seja ela marítima ou
vinda do alto Amazonas até essa região intermediária.

Coleta de dados meteorológicos, compilação e análise
Registros de dados de longo prazo (mais de 20 anos) de mais de 1.100
estações meteorológicas foram coletados para compilar conjuntos
de dados meteorológicos em formato digital como parte integrante
do banco de dados dos recursos terrestres (Figura 2-2). Este trabalho
foi realizado como um subcontrato da pesquisa do professor
(Professor agora emérito) G.W. Hargreaves da Universidade
Estadual de Utah e uma pequena equipe montada por ele para o
trabalho (Hancock et al 1979), que posteriormente formou a base de
“South American Meteorological Dados SAMMDATA” arquivos de
computador, do CIAT, localizado o site da CIAT.
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Figura 2-1. Os principais determinantes do clima por todo América
do Sul tropical central mostrando direções de vento e a posição da
depressão equatorial.

Figura 2-2. A distribuição de estações meteorológicas e regiões para
cálculos de precipitação dependente (país e limites de área). (Fonte
Hancock et al. 1979).

Tabela 2-1. Dados meteorológicas de Luziânia, Brasil Central. (Lat.16º 15' S, Long. 47º 56' W, 958m amsl).
		
Jan
Fev
Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

TEMP Média (°C)		
RAD Média (Langleys /dia)		
PRECIPa (mm)		
POT ETb (mm)		
DEP PRECIPc (mm)		
DEF PRECIPd (mm)		
MAIe		

21.1
495
96
134
53
38
0.4

19.4
452
16
120
0
104
0

18.3
440
7
110
0
103
0

18.1
461
4
118
0
114
0

20
512
5
139
0
133
0

22.1
526
27
146
7
119
0

22.3
529
130
152
76
22
0.05

21.9
527
215
145
132
-70
0.5

21.6
475
317
134
200
-183
0.91

20.9
500		
1475
1632

21.9
574
228
164
141
-64
0.86

22
523
201
135
123
-66
0.91

21.2
481
229
136
142
-93
1.04

Notas da Tabela 2-1:									
Maio a Setembro = Estação seca						
a PRECIP (mm) = Precipitação em mm		
b POT ET (mm) = Potencial de Evapotranspiração			
c DEP PRECIP (mm) = 75% probabilidade de precipitação 			
d DEF PRECIP (mm) = Precipitação - Potencial de Evapotranspiração		
e MAI = DEP PRECIP / POT ET
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157
1.49

Os conjuntos de dados meteorológicos contém os seguintes
dados mensais:
MEAN TEMP

temperatura média em graus Celsius

MEAN RAD

radiação solar média em Langleys por dia

PCT SUN

percentual possível de sol

PRECIP

precipitação média em milímetros

POT ET

evapotranspiração potencial em milímetros

DEF PREC

déficit de precipitação em milímetros

DEP

precipitação dependente em milímetros

MAI

índice de disponibilidade de umidade

Em algumas estações a umidade relativa do ar também foi estimada
e está presente nos documentos impressos (printout) como MEAN
R.H, para outras a média de temperaturas máximas e mínimas
também foram registradas.
Tabela 2-1 foi retirada dos documentos impressos de dados
meteorológicos de Luziânia no cerrado central do Brasil (Hancock et
al. 1979), e mostra os resumos meteorológicos usados para ajudar
no delineamento dos Sistemas de Terra. Os dados registrados e
calculados são:
Temperatura média: quando os dados de temperatura (MEAN TEMP)
não estavam disponíveis para uma determinada estação, uma
estimativa foi feita levando em consideração as bases de dados de
estações geograficamente relacionadas levando em conta a relação
entre altitude e temperatura. A temperatura cai até cerca de 0.055
vezes a elevação em metros, ou 5.5˚C para cada 100 metros de
elevação da altitude.
Radiação Solar Média : Quando os dados da radiação solar (MEAN
RAD) não estavam disponíveis para uma estação, as estimativas
foram feitas a partir de mapas da radiação solar desenvolvidos por
Loft et al. (1966), ou foram computados a partir de uma equação
de regressão múltipla usando valores como a longitude, latitude
e precipitação. Na radiação solar (RS), em Langleys por dia, foi
convertida em milímetros de evaporação equivalente por mês
(RSM), corrigindo o número de dias no mês (DM) e o calor latente da
vaporização da água (L) como:
RSM = DM x RS/L
O valor médio de L para o mês foi calculado desde a temperatura
média do ar em gruas Celsius (TMC) através da equação:
L= 595.9 – 0.55 x TMC
Evapotranspiração Potencial: Evapotranspiração potencial (POT ET)
foi calculada para determinar o equilíbrio de água e as estações de
crescimento. “POT ET” costumava ser referido como o consumo de
água de uma larga superfície coberta de grama verde de 8 a 15 cm de
altura que cresce ativamente, com solo completamente protegido
do sol e bem suprido de água. No entanto, Monteith (1973) observou
que “a experiência em sítios experimentais que variam desde
lotes de campo até grandes áreas tem mostrado que a restrição de
cobertura verde curta é desnecessária”. Como indicado no Capítulo

12, esta questão já foi discutida por climatologistas com um pouco
mais de cuidado. O termo “POT ET” é agora referido com mais
precisão como “Referência de Evapotranspiração de culturas, ETo”.
Seja como for, uma estimativa do POT ET (ou ETo) é um parâmetro
climático necessário para ajudar a avaliar o potencial agrícola de
uma área, especialmente comparando as semelhanças e diferenças
nos regimes climáticos e prevendo as necessidades de irrigação e
drenagem do terreno.
A partir de considerações físicas, sabe-se que a temperatura do ar,
equilíbrio de radiação, umidade e velocidade do vento são fatores
para estimar a evaporação de uma superfície (Penman 1963). No
entanto, vários pesquisadores têm mostrado que as relações
empíricas utilizando apenas a temperatura são inadequadas, mas se
as estimativas de radiação são incluídas, uma estimativa aceitável
pode ser obtida para locais onde a informação completa está
faltando.
Hargreave’s (1977a) usou sua equação baseada na radiação solar e na
temperatura para calcular valores de POT ET em milímetros por mês,
neste estudo POT ET foi abreviado por Hargreave’s como “ETP”.
ETP = 0.0075 x RSM x TMF
No qual: RSM é radiação solar incidente expressa em milímetros de
evaporação por mês, e TMF é a média da temperatura mensal em
graus Farenheit.
A equação de Hargreaves (1977b) se mostrou favorável a outras
equações que dão estimativas aceitáveis de POT ET.
Déficit de precipitação: O déficit de precipitação (PREC DEF) é
simplesmente a diferença entre a precipitação média (PRECIP) e o
POT ET.
Precipitação confiável: Precipitação confiável “dependente” (DEP
PREC or PD) refere-se à ocorrência de 75% de probabilidade de
precipitação, quantidade de precipitação que será igualada ou
ultrapassada em 3 ou 4 anos. A distribuição de probabilidade de
chuvas mensais é conhecida por sua tendência marcante de ser
direcionado a mostrar os valores mais baixos. Por isso, alguns
pesquisadores como Frere et al. (1975) usaram uma distribuição
log-normal para estimar a confiabilidade da chuva. A melhor
aproximação é a distribuição gama que, embora seja originalmente
difícil de calcular, pode ser facilmente usada em computadores.
Hargreave e seu time da Universidade Estadual de Utah fizeram
estimativas da distribuição gama de precipitação dependente
para muitas estações na área coberta pelos mapas dos sistemas
terrestres. Entretanto, a fim de ser capaz de ajustar a distribuição,
registros de muitos anos devem estar disponíveis e, infelizmente,
muitas estações na área não tinham tempo suficiente de registros.
Notou-se, no entanto, que houve uma forte relação linear entre
a precipitação média mensal e a precipitação dependente, se
a amostra considerada for restrita a uma área climaticamente
uniforme (Hancock et al. 1979). Assim, é possível estimar em cada
sub-área a precipitação confiável (PD) de uma média de chuva (Pm)
desde a seguinte equação:
PD= a+bPm
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Tabela 2-2. Os coeficientes da regressão linear para determinar a
precipitação confiável por localização.		
Região/Pais		 A		 B
América Central		-23.00		0.84
América do Sul					
Brasil		l
-20.00		0.85
		ll
-9.00		0.57
		lll
-23.00		0.79
		lV
-11.00		0.69
		V
-11.00		0.67
Bolívia 			-10.00		0.69
Colombia			-25.00		0.84
Equador			-5.00		0.64
Guiana Francesa		-25.00		0.84
Guiana			-14.00		0.77
Paraguai			-10.00		0.69
Peru		l
-1.00		0.18
		ll
-5.00		0.70
Suriname			-14.00		0.77
Uruguai			-10.00		0.69
Venezuela			-14.00		0.77
-23.00		0.84
Ilhas do Caribe
Os coeficientes a e b foram estimados pelas distribuições gama
existentes. Estas estimativas são mostradas por região, na Tabela
2-2, e estão indicadas na Figura 2-2. A relação linear usada para
estimar a precipitação dependente de todas as estações na área
estudada usam como base a informação de média de chuva dada
em Wernstet (1972).
Índice de umidade Disponível: O índice de umidade disponível
(MAI), foi introduzido por Hargreaves, em 1972. É um índice de
adequação de umidade ao nível de probabilidade de 75% de
ocorrência de precipitação, sendo definido como:
MAI =DEP PREC/ POT ET
Um valor de MAI de 1.00 indica que a recipitação dependente é igual
ao potencial de evapotranspiração.
De modo a desenvolver uma classificação que levasse em conta as
adequações de solo-umidade, Hargreaves (1972) propôs que a MAI
fosse adotada como índice padrão nas medições de deficiências e
excesso de água nos solos de acordo com a seguinte classificação:

Valor de MAI

Categoria

0.00 a 0.33			

Muito deficiente

0.34 a 0.67			

Deficiência moderada

0.34 a 1.00			

Pouco deficiente

1.01 a 1.33			

Adequado

1.34 acima			

Excessivo
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Hargreaves demonstrou que existe uma boa relação entre MAI e
a produção agrícola quando a umidade do solo é suficiente para
uma semana ou mais, e recomendou um nível “inferior a 0,34”
para definir um mês seco. Por outro lado, um mês muito úmido foi
definido como um MAI superior a 0,33, tendo sempre em mente que
este nível pode ser muito baixo para solos com baixa capacidade de
retenção de umidade.

Umidade do Solo
Curiosamente, se o MAI é qualificado pelo corolário “quando a
umidade do solo é suficiente para uma semana”, isso descreveria
a disponibilidade de umidade do solo em termos do potencial
climático para ambos fornecimento e extração da umidade do
solo em um determinado local durante um determinado período
de tempo, implicando na capacidade de um solo em armazenar e
abastecer-se de água. Neste sentido, o critério seria mais sensível
para um dado solo durante os períodos de evapotranspiração
potencial mais elevados do que durante os períodos com menor
evapotranspiração potencial; ainda mais, seria mais crítico para
solos com pouca capacidade de retenção de umidade. Portanto, a
necessidade de considerar a capacidade de retençcão de umidade do
solo em relação ao balanço hídrico em um determinado momento
do ano deve ser enfatizado e levado em conta para qualquer
circunstância. As diferentes capacidades de retençcão de umidade
dos solos serão discutidas no Capítulo 6.

O problema de falhas geográficas em dados meteorológicos
Embora um grande número de conjuntos de dados meteorológicos
tenham sido coletados e selecionados para dar consistência ao
estudo, um problema surgiu na região amazônica e em partes
da região central do Brasil de que as distâncias entre estações
meteorológicas com dados de longo prazo muitas vezes eram
grandes demais para permitir uma extrapolação aceitável. Em
uma tentativa de superar este problema, decidiu-se investigar a
possível dependência da vegetação natural sobre o clima (Cochrane
e Jones 1981).

Classes Fisionômicas de vegetação
As classes fisionômicas de vegetação, tais como definidas no
Capítulo 4, foram usadas para

descrever a vegetação das facetas de
terras dos Sistemas Terrestres. Figura 4-1 do Capítulo 4 fornece uma
imagem das classes de vegetação importantes em toda a região.
Esta foi realizada como um mapa temático, atribuindo a classe de
vegetação mais importantes das facetas de terras para os Sistemas
Terrestres. As classes de vegetação incluem cerrado (savanas)
mal drenado, cerrado (savanas) bem drenado, floresta tropical
chuvosa, floresta tropical sazonal sempre verde , floresta decídua
tropical, caatinga, entre outros (incluindo florestas subtropicais e
submontanha, florestas de pântano, e outras classes de vegetação).
Estas classes são detalhadas no Capítulo 4. O termo “cerrado
bem drenado” abrange o que no Brasil se conhece por cerrado
encontrados em terras secas, descritos detalhadamente em Eiten
(1972). As definições de tipos de florestas seguem as descrições de
Eyre (1968).

Análise discriminante das classes de vegetação por
atribuição de dados meteorológicos
Uma classe de vegetação foi atribuída a cada um dos 251 conjuntos
de dados de estações, espaçadas o mais uniformemente possível
em toda a região, baseados na vegetação nativa crescente nos
solos bem drenados de áreas vizinhas. Sessenta e uma estações
meteorológicas foram localizadas no cerrado (savana), 38 em
florestas tropicais sazonal semi-sempre verde, 49 em florestas
tropicais lluviosas, 84 em florestas decídua, 8 florestas subtropicais
semi-sempre verde, e 11 florestas subtropicais sempre verde. A
fim de investigar a relação entre as classes de vegetação nativa
e os parâmetros climáticos, ao contrário da abordagem adotada
pelos estudos anteriores, muitos parâmetros climáticos diferentes
foram calculados a partir do conjunto de dados. Uma particular
importância foi dada ao uso de parâmetros calculados em uma
base sazonal e não em uma base anual. Esses parâmetros incluiam
o número de meses chuvosos, por época úmida, e se entende pela
disponibilidade da temperatura média mensal (WSMT), radiação da
temporada chuvosa, evapotranspiração potencial da temporada
chuvosa (WSPE) e disponibilidade de umidade da estação seca
(DSMA). O último era um índice que avaliava a severidade da
estação seca e não apenas a sua duração. Os diferentes parâmetros
foram então analisados através de análises discriminatórias,
ambas paramétricas e não paramétricas, para ver se eles seguiam
as classes de vegetação. De maneira particular o parâmetro WSPE
discriminou as classes da vegetação.

Nota: o cerrado de terras úmidas (savanas) mal drenadas (C) não
pôde ser incluído nesta análise porque havia somente registro de
dois lugares.
Usando a técnica não paramétrica do vizinho mais próximo de
Cover e Hart(1967) implementada por Barr et al. (1976), o conjunto de
informações foi dividido aleatoriamente em duas metades e cada
subconjunto foi usado como conjunto de calibragem e conjunto
de teste. Os dois conjuntos de resultados foram combinados para
formar estimativas prováveis da classificação correta. Estes eram
A= .77, B=.73, D= .41 e E=.88. F e G não continham uma classificação
correta devido ao pequeno tamanho da amostra.

Vegetação e Evapotranspiração Potencial na estação
chuvosa
Figura 2-3 resume a investigação da dependência das classes de
vegetação em WSPE (evapotranspiração potencial na estação
úmida) e WSMT (temperatura média mensal na estação úmida).
As observações foram plotadas em computador na escala WSPE
x WSMT, e o agrupamento das classes de vegetação podem ser
vistas facilmente. Para delinear as classes de vegetação, as linhas
de equiprobalidade foram plotadas manualmente entre as várias
populações, encontrando graficamente as sucessivas interseções
elipsóides. A probabilidade posterior de atribuição correta para as
classes de vegetação foi estimada:

Codigos de Cluster (agrupamento)
em computador mostrado na
Figura 2-3

Probabilidade
posterior de
atribuição correta

A Floresta decídua

0.91

B Cerrado (savanas) de terra seca

0.68

D Floresta tropical sazonal semi-sempre verde

0.71

E Floresta tropical chuvosa

0.87

F Floresta subtropical sazonal semi-sempre verde

0.67

G Floresta subtropical sempre verde

0.60

Figura 2-3 Diagrama de Cluster (agrupamento) das classes de
vegetação em toda a América do Sul tropical em relação ao potencial
de evapotranspiração total na estação chuvosa (WSPE), e temperatura
média mensal na estação chuvosa ou úmida (WSMT) (depois de
Cochrane and Jones 1981).
Nota: A, floresta decídua incluindo a caatinga, B, cerrado de
terra seca, bem drenado (cerrado de terra úmida, mal drenado,
C, não são mostrados); D, floresta tropical sazonal semi-sempre
verde; E, floresta tropical chuvosa; F, floresta subtropical sazonal
semi-sempre verde; G, floresta subtropical sempre verde. Linhas
continuas mostram equiprobalidade de atribuições. (Linhas
contínuas são elipsóides, 95% confiáveis para as classes de
vegetação).
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Evapotranspiração Potencial da estação chuvosa (WSPE), e
cerrado (savanas) de terra seca

Vegetação nativa como guia para a extrapolação de dados
climáticos

A fim de verificar a possível variação de WSPE entre cerrrado bem
drenado com estações chuvosas de diferentes durações, os 61
conjuntos de dados meteorológicos das estações localizadas no
cerrado foram subdivididos em três grupos com 6, 7 e 8 meses de
estação chuvosa respectivamente, e os valores totais de POT ET
da temporada chuvosa e os valores médios mensais de POT ET da
estação chuvosa dos grupos foram comparados.

O trabalho de análise discriminante demonstra uma estreita relação
entre a vegetação nativa da região e WSPE. Para qualquer mês,
desde que o índice de umidade disponível MAI seja alto o suficiente
para permitir disponibilidade de água relativamente irrestrita,
a evapotranspiração seguiria de perto o POT ET sob a cobertura
de vegetação natural. Portanto, o WSPE aproxima o consumo de
água anual da vegetação. Como tal, o WSPE é uma estimativa da
quantidade gasta da energia anual usada para o crescimento na
ausência de irrigação. Como pode perceber , e como mostrado
nas análises, que o cerrado encontrado em terra seca, ocupa um
habitat bem delimitado e definido pelo potencial climático para
o crescimento, potencial esse, que é maior do que o das florestas
decíduas e menor do que o das florestas perenes e semi-sempre
verde. As classes de vegetação subtropical, embora dependentes
de WSPE, parecem ser mais diferenciadas ainda, como esperado,
pela temperatura da estação de crecimento. O grupo de florestas
decíduas (cluster código A) é um grupo composto.

Tabela 2-3 mostra que não existem diferenças significativas entre
os valores de POT ET para os cerrado de 6, 7 ou meses de estação
chuvosa (t-teste de probabilidade de diferenças entre as médias: 0.2,
insignificante). Por outro lado, os valores médios mensais de POT
ET da estação chuvosa sejam significante (t-teste de probabilidade
de diferenças entre as médias: 0.001, muito significante). Os valores
médios mensais de POT ET da estação chuvosa decresceram de
acordo com o aumento da duração da estação chuvosa.
Tabela 2-3 Valores de Evapotranspiração Potencial POT ET total da
estação chuvosa, e valores da médias mensais de evapotranspiração
potencial da estação chuvosa, de acordo ao número de meses úmidos
do cerrado bem drenado.
Período de estação úmida
6 meses
Número de dados meteorológicos

7 meses

8 meses

13

39

9

904.7

969.4

976.1

1696

2528

2115

42.86

50.94

48.78

POT ET* da estação chuvosa
Média, mm
Variabilidade
S.D.

Médias mensais de POT.ET** da estação chuvosa
Média

150.8

138.3

122.1

Variabilidade

47.13

49.77

33.05

S.D.

6.146

7.147

6.069

*t-teste de probabilidade de diferença entre as médias:0.2 (insignificante)
**t-teste de probabilidade de diferença entre as médias:0.001(altamente
significativo)

WSPE em regiões de cerrado bem drenado é uma constante
virtual
Pode-se notar que o WSPE em regiões de cerrado bem drenado é
praticamente uma constante. Na Figura 2-3, o grupo de cerrado bem
drenado (cluster código B) localiza-se em uma estreita e compacta
faixa à direita, através do centro do diagrama cluster, indicando que
eles podem ser diferenciados apenas pelo WSPE. Na verdade, a gama
de WSPE experiente é extremamente pequena, apesar da diferença
não apenas na duração mas na temperatura na estação úmida.
Quando constantes são encontrados na ciência, é um progresso.
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A constatação de que regimes WSPE seguem as principais classes de
vegetações fornece um melhor entendimento dessas inter-relações.
No contexto da América do Sul Tropical, com a rápida expansão das
suas fronteiras agrícolas, onde seguidamente há poucos ou nenhum
dado climático disponível, é evidente que a vegetação natural que
cresce em solos bem drenados pode ser usada como guia para
extrapolar padrões climáticos.

Sub-regiões climáticas agroflorestais
Seguindo a sequência analíco-descriminante dos trabalhos que
mostraram a estreita relação entre a vegetação nativa e WSPE,
foi decido usar essa constatação como base para uma nova
classificação agroflorestal das sub-regiões climáticas em toda a
América do Sul Tropical. Como WSPE fornece uma aproximação
comparável ou estimada da quantidade de energia disponível
para o crescimento das plantas, os regimes de WSPE encontrados
no interior das principais zonas de vegetação foram utilizados
para ajudar a definir as sub-regiões climáticas. Juntamente com
a duração da estação chuvosa e com a temperatura média da
estação úmida (WSMT), a região foi dividida em cinco sub-regiões
principais e duas sub-regiões climáticas menos definidas, que
estão resumidas na Tabela 2-4. Deve-se esclarecer que a WSPE foi
calculada a partir de dados meteorológicos seguindo o pressuposto
de que os solos de uma dada localidade eram bem drenados e que
manteriam umidade suficiente que permite o crescimento sem
perturbações por pelo menos uma semana sob o regime de POT ET
vigente. Claramente, apenas a precipitação natural de um nível de
probabilidade de 75% foi considerada, sem irrigação suplementar.

Tabela 2-4 Sub-regiões climáticas da América do Sul Tropical
Código
climático

WSPE*
(mm)

Meses
úmidos**
(No.)

WSMT***
(°C)

Nome da subregião

a

> 1300

>9

>23.5

Floresta tropical
chuvosa

b

1061-1300

8 to 9

>23.5

Floresta tropical
sazonal semisempre verde

c

900-1060

6 to 8

>23.5

Cerrado
Isohipertérmico †

d

900-1060

6 to 8

<23.5

Cerrado
Isotérmico †

e

<900

<6

>23.5

Floresta
semidecidual
sazonal

f

Vegetação
subtropical ‡

o

Outros º

*WSPE:Potencial total de evapotranspiração da estação chuvosa, a soma do
potencial de evapotranspiração dos meses úmidos
**Meses úmidos são meses com um (MAI) Índice de umidade disponível >0.33
***WSMT Média mensal da temperatura em meses úmidos
† termos usados em acordo com “U.S. Soil Taxonomy” (Soil Survey Staff,1975)
‡ Florestas subtropicais ou submontana
º Outra vegetação encontrada em terras predominantemente mal drenadas ou
alagadas sazonalmente ou não classificadas

Aproximadamente 27% da região se localiza na sub-região de
floresta tropical chuvosa (código climático a), principalmente na
metade ocidental da bacia Amazônica. As florestas tropical sazonais
semi-sempre verde, (código climático b) caracterizam-se por um
intervalo reduzido de 8 – 9 meses de estação chuvosa, e ocupam
38% da área, ficando a maior parte no Brasil a leste de Manaus. O
cerrado isohipertérmico (código climático c), 16% da região são
pastagens nativas bem drenadas cercadas por vegetação florestal.
Eles incluem parte do cerrado brasileiro, os Pampas ao norte e ao
oeste da Bolívia, os Llanos a leste da Colômbia, uma grande parte
dos Llanos da Venezuela central, partes das planícies Rupununi
e da Boa Vista e o cerrado do Amapá na Amazônia. A sub-região
climática d, o cerrado isotérmicos, compreende principalmente
as áreas de planície central do cerrado do Brasil, estes por sua
vez diferem dos Llanos por terem um regime de temperaturas
mais baixas. Eles ocupam 5% da região. A sub-região climática é
composta de áreas cobertas com vegetação de folhas decíduas.

Figura 2-4 Clima das sub-regiões da América do Sul tropical de acordo
com o potencial de evapotranspiração (WSPE), duração da estação
chuvosa e regime de temperaturas.

Figura 2-4 indica a distribuição das sub-regiões climáticas da
América do Sul Tropical.
Tabela 2- 5 mostra um conjunto de dados meteorológicos de um
lugar em cada uma das sub-regiões.
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Tabela 2 -5 Conjunto de dados climáticos localizado em cada uma das sub-regiões importantes das terras baixas da América do Sul tropical.
Mês
Parametro*

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Aug.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Anual

Sub-região climática a: Floresta Tropical Chuvosa
Localidade: Cruz do Sul, AC, Brasil. Lat.7º38’S, Long. 72º40’W, 170 msnm
MEAN TEMP

24.40

24.60

24.40

24.20

24.10

23.40

22.90

23.80

24.50

24.60

24.70

24.60

24.20

MEAN R.H.

92.00

92.00

92.00

89.00

80.00

73.00

74.00

77.00

89.00

94.00

87.00

96.00

86.00

PCT SUN

30.00

30.00

31.00

36.00

50.00

57.00

56.00

53.00

36.00

28.00

40.00

23.00

39.00

MEAN RAD

390.00

391.00

386.00

384.00

412.00

418.00

425.00

451.00

405.00

372.00

447.00

339.00

402.00

PRECIP

246.00

244.00

269.00

241.00

138.00

104.00

47.00

86.00

147.00

251.00

216.00

241.00

2230.00

POT ET

118.00

108.00

117.00

112.00

124.00

120.00

124.00

135.00

119.00

113.00

132.00

103.00

1426.00
-804.00

DEF PREC

-128.00

-136.00

-152.00

-129.00

-14.00

16.00

27.00

49.00

-28.00

-138.00

-84.00

-138.00

DEP PREC

189.00

187.00

209.00

185.00

97.00

68.00

20.00

53.00

105.00

193.00

163.00

185.00

MAI

1.60

1.74

1.78

1.65

0.78

0.57

0.16

0.40

0.99

1.71

1.24

1.79

Sub-região climática b: Floresta tropical sazonal semi-sempre verde
Localidade: Manuas, AM, Brasil. Lat. 3º8’S, Long. 60º1’W, msnm
MEAN TEMP

25.90

25.80

25.80

25.80

26.40

26.60

26.90

27.50

27.90

27.70

27.30

26.70

26.60

MEAN R.H.

88.00

89.00

89.00

88.00

81.00

74.00

71.00

63.00

67.00

76.00

78.00

85.00

79.00

PCT SUN

38.00

36.00

37.00

37.00

48.00

56.00

59.00

67.00

63.00

54.00

51.00

43.00

49.00

MEAN RAD

420.00

415.00

418.00

418.00

426.00

441.00

462.00

525.00

541.00

509.00

491.00

443.00

458.00

PRECIP

276.00

277.00

301.00

301.00

193.00

99.00

61.00

41.00

62.00

112.00

165.00

228.00

2102.00

POT ET

132.00

118.00

131.00

131.00

135.00

136.00

149.00

172.00

173.00

167.00

155.00

142.00

1732.00
-370.00

DEF PREC

-144.00

-160.00

-170.00

-164.00

-58.00

37.00

88.00

131.00

111.00

55.00

-11.00

-86.00

DEP PREC

215.00

215.00

236.00

224.00

114.00

64.00

32.00

15.00

33.00

75.00

120.00

174.00

MAI

1.62

1.83

1.80

1.82

1.06

0.47

0.22

0.09

0.19

0.45

0.78

1.22

Sub-região climática c: Cerrado Isohipertérmico
Localidade: Conceição do Araguaia, PA, Brasil Lat. 8º15’S, Long. 49º12’W,msnm
MEAN TEMP

25.10

24.90

25.20

25.60

25.60

25.10

24.90

26.00

26.70

25.80

25.60

25.20

25.50

MEAN R.H.

88.00

89.00

88.00

79.00

65.00

48.00

48.00

54.00

70.00

83.00

83.00

89.00

73.00

PCT SUN

39.00

37.00

38.00

50.00

66.00

79.00

82.00

74.00

60.00

47.00

45.00

36.00

54.00

MEAN RAD

437.00

431.00

428.00

453.00

470.00

488.00

510.00

530.00

521.00

479.00

477.00

427.00

471.00

PRECIP

253.00

252.00

263.00

163.00

60.00

8.00

7.00

15.00

64.00

163.00

196.00

227.00

1671.00

POT ET

135.00

119.00

132.00

137.00

147.00

146.00

156.00

167.00

162.00

150.00

144.00

132.00

1727.00
56.00

DEF PREC

-118.00

-133.00

-131.00

-26.00

87.00

138.00

149.00

152.00

98.00

-13.00

-51.00

-95.00

DEP PREC

195.00

194.00

204.00

119.00

31.00

0.00

0.00

0.00

34.00

119.00

146.00

173.00

MAI

1.45

1.63

1.58

0.87

0.21

0.00

0.00

0.00

0.21

0.79

1.01

1.31

Sub-região climática d: Cerrado Isotérmico
Localidade: Luziânia, GO, Brasil. Lat.16º15’S, Long. 47º56’W, 958 msnm
MEAN TEMP

21.90

22.00

21.70

21.10

19.40

18.30

18.10

20.00

22.10

22.30

21.90

21.60

20.90

MEAN R.H.

72.00

78.00

79.00

61.00

52.00

41.00

38.00

43.00

63.00

75.00

79.00

87.00

64.00

PCT SUN

59.00

52.00

51.00

69.00

76.00

84.00

87.00

83.00

67.00

55.00

50.00

40.00

64.00

MEAN RAD

574.00

523.00

481.00

495.00

452.00

440.00

461.00

512.00

526.00

529.00

527.00

475.00

500.00

PRECIP

228.00

201.00

229.00

96.00

16.00

7.00

4.00

5.00

27.00

130.00

215.00

317.00

1475.00

POT ET

168.00

135.00

136.00

134.00

120.00

110.00

118.00

139.00

146.00

152.00

145.00

134.00

1632.00
157.00

DEF PREC

-65.00

-66.00

-93.00

38.00

104.00

103.00

114.00

133.00

119.00

22.00

-70.00

-183.00

DEP PREC

141.00

123.00

142.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

76.00

132.00

200.00

MAI

0.86

0.91

1.04

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

0.50

0.91

1.81
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Sub-região climática e: Floresta semidecidual sazonal
Localidade: Ibipetuba, BA, Brasil. Lat 11º1’S, Long. 44º31’W, 434 msnm
MEAN TEMP

24.60

24.60

24.60

24.50

23.40

21.90

21.50

22.30

24.90

26.30

25.50

24.80

24.10

MEAN R.H.

56.00

65.00

73.00

56.00

46.00

48.00

45.00

38.00

52.00

59.00

69.00

74.00

56.00

PCT SUN

73.00

65.00

57.00

73.00

81.00

83.00

82.00

87.00

76.00

71.00

61.00

56.00

72.00

MEAN RAD

621.00

578.00

520.00

535.00

503.00

478.00

489.00

557.00

579.00

596.00

568.00

546.00

547.00

PRECIP

125.00

145.00

136.00

73.00

12.00

1.00

1.00

1.00

7.00

53.00

158.00

198.00

910.00

POT ET

189.00

159.00

158.00

157.00

149.00

132.00

138.00

160.00

172.00

189.00

171.00

167.00

1942.00
1032.00

DEF PREC

64.00

14.00

23.00

84.00

137.00

131.00

137.00

159.00

165.00

136.00

13.00

-31.00

DEP PREC

72.00

86.00

80.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

94.00

121.00

MAI

0.38

0.54

0.50

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

0.55

0.72

Umidade do solo e problemas de precipitação nas subregiões climáticas
Cerrado: O mapeamento climático das sub-regiões não leva
em consideração as diferenças entre cerrado bem drenado ou
pobremente drenado. Essa diferença fundamental levou a uma
série de confusões no passado considerando a natureza do cerrado,
cerrado de terras úmido, mal drenados, são encontrados nas subregiões climáticas com 2 a 6 meses de estação seca, e uma grande
gama de WSPEs, já que as circunstâncias edáficas de encharcamento
substituem o efeito climático.
Solos arenosos: Vegetação que cresce em solos que têm menos
do que a capacidade média de armazenamento de água disponível
para as plantas, como podzol arenosos e muitos latossolos,
podem rapidamente sofrer de estresse hídrico. Tais situações
ocorrem tanto na bacia Amazônica como no cerrado brasileiro.
Na bacia Amazônica, Alvim e Silva (1980) notam que as áreas de
vegetação “campinarana” (um tipo de floresta aberta e baixa) são
predominantes em solos arenosos, com capacidades de exploração
de umidade muito baixas, cercados por solos com maior capacidade
de exploração cobertas de florestas sazonais semi-sempre verde.
Entretanto, deve-se notar que muitas dessas áreas de campinarana
também sofrem com a condição hidromórfica na estação chuvosa.
Veranicos: Veranicos são períodos irregulares, normalmente
prolongados, de 10-20 dias sem chuva comumente durante a
“estação chuvosa” nos meses de Janeiro e Fevereiro no “cerrado de
terra seca”, (região de cerrado bem drenado) no centro do Brasil.
Estes são frequentemente citados como a causa das consideráveis
reduções do rendimento em culturas anuais de raízes de pouca
profundidade.

Veranicos geralmente podem ser identificados a partir do conjunto
de dados meteorológicos mensais como diferenças comparativas
entre os valores de pico de MAI na temporada úmida dos meses
de Dezembro a Março. Por exemplo, o conjunto de dados
meteorológicos para Luziânia (ver Tabela 2-1) mostra valores mais
baixos para MAI em Janeiro e Fevereiro do que em Dezembro ou
Março, no entanto, o valor atual mensal de MAI para todos os
quatro meses está bem acima do valor de 0,33, valor este que
significa um mês seco. Isso sugere que a condição de estresseumidade resultante de colheitas reduzidas, não é apenas um
problema climático, mas também um problema do solo, a função
da raiz superficial em solos rasos com baixa capacidade de retenção.
De fato, foi demonstrado no Centro de Cerrados (CPAC,EMBRAPA)
,perto de Brasília, que essa condição de estresse-umidade pode
ser evitada na plantação de soja em Latossolos se incentivar um
enraizamento mais profundo através da aplicação de superfosfato
simplesmente para ajudar a superar a toxidade de Al e deficiências
de P e Ca (E. Wagner, ex-diretor CPAC, pers.comm.1983).

Uma nova abordagem para o zoneamento climático
Agroflorestal
O conceito de potencial de evapotranspiração na estação úmida
forneceu uma nova abordagem para classificar sub-regiões
climáticas ao longo das planícies tropicais nas áreas de culturas
perenes e produção florestal não irrigadas. Isso leva a um
melhor entendimento da região e fornece base para definir mais
amplamente condições climáticas comparáveis para a seleção,
análise e transferência de novas plantas de pastagens (CIAT, 1980b).
Esse conceito é compatível com a teoria desenvolvida recentemente
dos princípios unificadores para os movimentos de água nos tecidos
biológicos, incluindo plantas (Cochrane 1994 e Cochrane e Cochrane
2006, 2007), como explica no Capítulo 12, consultar também o
Anexo 9.
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Capítulo 3

TERRENOS DA AMAZÔNIA
De norte a sul, a região coberta pelo mapa do Sistema de Terra
do estudo original de 1:1,000,000, se estende desde o Canal
Panamenho até o Sul do Brasil, do leste a oeste desde o Oceano
Atlântico até o contrafortes dos Andes (Figura 1-1, Capitulo 1)
A região cobre grande parte das bacias dos rios Orinoco, Amazonas
e Paraná, os três maiores sistemas fluviais da América do Sul.
Sua fisiografia é moldada a partir de formações geológicas que
abrangem cerca de 1000 milhões de anos, dos escudos précambrianos da região central do Brasil e as Guianas ricas em
granitos, micas e gnaisse, até os depósitos aluviais de muitos rios
que se formaram em tempos recentes. Entre esses dois extremos
existe uma rica e diversa formação de terrenos sobre os depósitos
sedimentares, metamórficos e vulcânicos com uma variada gama
de idades e materiais. Estes incluem xistos argilosos desde o
período Devoniano até o período Terciário, granitos e arenitos dos
recém-erguidos contrafortes Andinos e seus mais recentes mantos
andesítico de cinzas vulcânicas na região equatorial, “mudstones”
e arenitos do Orinoco, Amazonas, e as bacias oeste do Paraná
que datam das eras Terciárias e Quaternárias, e uma extensa tufa

cretácea (vulcânica) nivelada em partes da região de capa précambriana do Sul do Brasil (Mozart Parada e Maia de Andrade 1977).

Geologia
O escudo brasileiro, visível assim como os planaltos do Brasil
Central (consulte Foto 3-1) e as terras mais elevadas ao leste da
Bolívia, e seu equivalente mais ao norte do planalto da Guiana visto
principalmente no sul da Venezuela, datam da era pré-cambriana.
Eles são as superfícies mais antigas da América do Sul.
Alguns afloramentos da dura rocha granítica dão a essas regiões
uma topografia mais fragmentada do que a mais frequentemente
associadas a superfícies mais antigas. Os terrenos dos dois
planaltos são separadas pelos sedimentos mais jovens Terciários,
Quarternários e sedimentos Recentes da bacia do Amazonas. A
Teoria da deriva Continental sugere que estas capas foram parte do
continente Africano.
O escudo brasileiro se estende para o oeste, a uma profundidade
relativamente rasa através das planícies norte ao leste da Bolívia
(a uma profundidade de cerca de 600m nas proximidades

Foto 3-1. O altiplano de Alcantilados na borda ocidental da formação do escudo brasileiro. Foto aérea tomada a aproximadamente 150km a oeste da
cidade de Rondonopolis, no norte de Mato Grosso. As terras planas do cerrado (savana) que desenvolveram em solos oxisolicos vermelhas, recentemente
tinha sido limpada e preparada para cultivo de grão de soja quando o autor sênior registrou a fotografia (1979).
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da cidade de Trinidad) até o piemonte Subandino. De acordo
com Schlatter e Nederlof (1966), a Bolívia pode ser divida em
uma metade tectônica maior ao norte e mais profunda ao sul,
separadas por um cinturão tectônico ou uma “falha sísmica” que
se estende desde a cidade de Arica, na costa do Pacífico do Chile,
até o “cotovelo” da Cordilheira dos Andes nos arredores de Buena
Vista a cerca de 80km ao norte da cidade de Santa Cruz. A linha
de falha continua por todo o leste do continente. Este fenômeno,
considerado em relação às tremendas forças centrífugas causadas
pelo movimento rotatório do globo em torno do seu próprio eixo
ao longo das eras, pode fornecer uma possível explicação para a
mudança de direção da inclinação dos Andes: um pouco a norte
de Buena Vista, os Andes oscilam desde a direção nordeste ao sul,
resultando em um considerável efeito sobre o clima. Schlatter e
Nederlof consideram que a elevação dos Andes teve início nos
meados do período Terciário. Os movimentos foram espirais e
dois principais deposição de bacias Neógenas foram formados,
a Depressão dos Andes, espremida entre a Cordilheria dos
Andes, e o “Foredeep Oriental”. Ambos receberam sedimentos,
principalmente dos Andes.
Ao final da era Plioceno possivelmente no início da era Pleistoceno,
a elevação principal dos Andes criou as altas Cordilheiras dos Andes.
Esses são os resultados de uma elevação em grande parte vertical e
com falhas de blocos (estilo Germanotype) e dobras asssimétricas.
Estes, encontram-se em fase de erosão ativa.

Foto 3-2. Cachuela Esperanza (uma série de cascatas), perto da aldeia
Esperanza, na parte inferior do rio Mamoré, que atravessa as terras
baixas tropicais da Bolívia oriental. Nos primeiros anos do século
19, no auge do crescimento de borracha, o assim chamado “barão
de borracha” Nicolas Suarez, construiu uma ferrovia pequena para
transportar borracha e outras mercadorias ao redor destas cascatas.

A erosão é particularmente mais visível no contraforte Subandino,
onde em muitos lugares se podem ver evidências de elevações
recentes. Apesar da proteção da cobertura florestal, o processo
de erosão, particularmente em partes do Peru e da Bolívia, segue,
e é mais dramático onde arenitos macios e conglomerados são
encontrados expostos em regiões de montanha e sem cobertura.

Hidrologia
Os sistemas de rios do Orinoco, Amazonas e Paraná drenam grande
parte da região, e fornecem vias navegáveis para transporte e pesca,
sendo também uma fonte imensa de geração de energia. O sistema
do rio Amazonas é navegável tanto para grande navios de alto mar
tão interior quanto Manaus, como para embarcações relativamente
grande, tão interior quanto Porto Velho, a capital do Estado de
Rondônia, no oeste do Brasil, e até Iquitos e mais além no Peru.
Embarcações pequenas podem penetrar muito mais em todos os
seus numerosos afluentes.
É lamentável para a Bolívia que corredeiras (com rochas
pertencentes à formação do escudo brasileiro) estão nos principais
afluente da Amazônia, os baixos rios Beni e Madeira que os tornam
intransponíveis para barcos (Foto 3-2), e adiante a jusante de Porto
Velho. Para resolver este problema, uma ferrovia foi construída
durante o auge do ciclo da borracha no início de 1900 para ligar as
cidades de Guajará-Mirim e Porto Velho, e que foi abandonada em
1966 (Foto 3-3).

Foto 3-3. Um resto da lendária ferrovia “Mamoré-Madeira”, financiado
nos primeiros anos do século XIX pelo empresário Sr. Farquar para
transportar borracha do povoado de Guajara-Mirim no rio Mamoré
baixo a Porto Velho, no rio Madeira. Isto era para evitar as muitas
cascatas (“cachuelas”) nos alcances superiores do rio Madeira que
tiveram de ser desviado por barcos de rio. A ferrovia finalmente
parou de funcionar em 1963 após a construção de uma nova estrada
entre estes povoados. Numa primeira visita à região, o autor sênior
informalmente topou com um homem idoso, negro, muito agradável
que o saudou em inglês com um acento inconfundível das Antilhas. Ele
contou ao autor que ele tinha vindo de Barbados aos 5 anos de idade
com o seu pai, que era um dos muitos trabalhadores que foi contratado
para ajudar a contruir a ferrovia. É dito que a ferrovia custou a vida de
um homem por metro de construção devido à malária.
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Foto 3-4. O Paraná iba (a) e Itaipu (b), represas hidrelétricos construídas no rio de Paraná . Itaipu produz 25% da eletricidade do Brasil e 75% do
Paraguai. Há um aumento de pressão para construir represas hidrelétricos por todo a região amazônica.

Foto 3-5. A “Foz da Iguaçu”. A cor da água desta série espetacular
de cascatas do rio de Paraná , formando a fronteira entre Brasil e a
Argentina, é indicativo do problema sério de erosão nos solos do sul do
Brasil.
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Foto 3-6. Um exemplo de práticas de conservação implementado
em localizações estratégicas no estado do Paraná . Entre 2000 e
2003, o autor júnior desenvolveu uma monitoração e modelou um
sistema para quantificar a entrada de sedimentos no reservatório de
Itaipu. Isso resultou na identificação de fontes chaves de sedimentos
e recomendações para a redução da entrada de sedimento no
reservatório por todos os 150.000 km2 da bacia de Itaipu (Cochrane et
al. 2002).

Foto 3-7. A inundação perto do povoado de Trindade, no centro do
“Pampas de Mojos “, uma região tropical de cerrado de terra úmida
cobrindo uma grande extensão das terras baixas da Bolívia oriental.
Este problema foi agravado pelo aumento do cultivo de “coca” das
contrafortes Andinas na cabeça do rio Mamoré.
A bacia do rio Paraná vem sofrendo um rápido desenvolvimento
e mudanças no uso do solo ao longo dos últimos 30 anos. A bacia
contém nesse momento mais de 160 usinas hidrelétricas, incluindo
as instalações de Itaipú, que sozinha produz cerca de 25% da
energia necessária no Brasil e mais de 75% da energia consumida no
Paraguai (Foto 3-4). Ao longo das décadas de 70, 80, e 90, a rápida
expansão agrícola causou uma erosão descontrolada do solo e uma
rápida sedimentação dos reservatórios. A erosão no sul do Brasil,
e a necessidade de medidas de controle imediatas, são indicadas
pela cor da água que cai sobre a Foz do Iguaçu, mostradas na
Foto 3-5 que foram tomadas no final dos anos 70. A preocupação
com a perda de potencial de geração de eletricidade e a redução
da fertilidade do solo provocados pela instalação de usinas
hidrelétricas motivou os governos locais a implementar programas
para a utilização generalizada de práticas de conservação do solo
(Foto 3-8).
Desastres hidrológicos de maior magnitude podem acontecer
nos próximos anos em algumas partes da bacia do Orinoco, e
especialmente nos rios da Amazônia, a menos que a tendência em
curso para incentivar a colonização em regiões instáveis em áreas
de montanha seja interrompida. Felizmente, a “carretera marginal
de la selva” (estrada marginal da selva), um projeto rodoviário
defendida por um ex-presidente do Peru na década de 1970, a
seguir ao longo do contraforte (sopé) dos Andes, foi abandonada.
Infelizmente entretanto, o desmatamento de terras de sopé da
montanha prossegue em ritmo acelerado pelos “colonos” com a
expansão do cultivo da coca. Um exemplo disso é o aumento da
freqüência e da intensidade das inundações na cidade de Trinidad
localizada no meio dos Pampas de Mojo Bolivianos, cerca do rio
Mamoré, como pode ser vista na Foto 3-7. Rio acima, as áreas de
montanha Andinas estão em erosão ativa devido ao cultivo da coca
que segue crescendo em ritmo acelerado nos últimos 25 anos.

Figura 3-1. Regiões Fisiográficas da América do Sul Tropical (Cochrane
et al. 1981, 1985).

Regiões fisiográficas
A Figura 3-1 ilustra as maiores macrorregiões identificadas na região.

Bacia Amazônica
Esta é a região de terras baixas da Amazônia entre o sopé
Subandino e os planaltos do Brasil e da Guiana. (Consulte a Foto
1-15 em “A Terra na América Tropical”, Cochrane et al.1985, ou na
versão PC, Cochrane et al. 2003). Essa região é drenada por muitos
afluentes do rio Amazonas (Foto 3-7). As superfícies de terra são
predominantemente planícies ou peneplanícies exibindo vários
padrões de dissecação e formações de terraços recentes. Uma
grande parte da região, especialmente no noroeste, é mal drenada;
algumas áreas, particularmente nas proximidades de grandes rios,
são susceptíveis a inundações anuais. Grande parte da região ainda
é coberta por vegetação nativa, embora a “colonização” de terras
para criação de gado e produção agrícola, especialmente o cultivo
de soja, dizimaram a floresta em várias áreas, especialmente ao sul
do rio Amazonas. Isso é mais evidente na rodovia Belém-Brasília no
oeste dos estados de Rondônia e Mato Grosso. Quase sem exceção,
quando estradas são abertas em terras de floresta, as florestas são
removidas pelos colonos.
Uma Visão Geral da Região Amazônica
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Foto 3-8. Uma vista aérea da junção do rio Madeira com o poderoso rio Amazonas, perto da cidade de Manaus na amazônia central. A fotografia
foi tomada pelo autor sênior voando o seu avião pequeno de Porto Velho a Manaus. Ele teve que desviar a sua rota de vôo para evitar um
“tempestade de trovão” que bateu numa região de aproximadamente 40 x 40 quilômetros, 70 km ao sul de Manaus.

O Planalto Brasileiro

Contraforte Andino

Refere-se à camada pré-cambriana, elevada e exposta, da região
do Brasil Central e é caracterizada por superfícies velhas e estáveis
de planalto. (Consulte as Fotos 16-30 de “A Terra na América
Tropical”). Algumas áreas ainda estão cobertas com a vegetação
nativa, principalmente as savanas chamadas no Brasil de cerrado.
Entretanto, um considerável desenvolvimento aconteceu nos
últimos 40 anos seguindo o estabelecimento de Brasília, a capital
administrativa do Brasil, localizada praticamente no epicentro desse
planalto. A formação se estende ao leste da Bolívia pré-cambriana
na região do Departamento de Santa Cruz.

Essa região define o contraforte (sopé) Subandino. (Consulte as
Fotos 31-34 em “A Terra na América Tropical”), e veja Foto 3-9.
É particularmente importante porque a maioria dos contrafortes
são suscetíveis à erosão, e, especialmente, aqueles formados em
arenitos elevados. A erradicação indiscriminada da vegetação nativa
dos contrafortes está agravando os problemas de inundações na
Bacia Amazônica.

Cotovelo dos Andes
Esta unidade foi delineada para enfatizar a falha sísmica em todo
o continente sulamericano que se estende para o leste a partir do
“cotovelo” da Cordilheira dos Andes perto de Buena Vista situado no
contraforte Subandino da Bolívia. Além de implicações fisiográficas,
a região tem características climáticas de transição dos trópicos
para os subtrópico.
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Escudo da Guiana
Refere-se ao elevado e robusto escudo pré-cambriano na região
norte do rio Amazonas. Ainda, é coberto principalmente por
vegetação nativa da floresta nativa e savanas nativas incluindo as
savanas Rupununi da Guiana.

Foto 3-9. Uma vista do contraforte dos Andes perto do povoado de Villavicencio na Colômbia oriental. Há muitas regiões pitorescas ao longo do
contraforte dos Andes que garantiria preservação como “parques nacionais” para reduzir a inundação em regiões de terra baixa amazônicas. Sob
nenhumas circunstâncias deve o assim chamado “Carretera Marginal de la Selva” seja construído, que foi defendido por um antigo presidente para
abrir os contrafortes dos Andes para “colonização”.

Foto 3-10. Uma série dos chamados “lagos quadrados” que
,geralmente (mas não exclusivamente), são encontrados na região da
Bolívia Oriental “Pampas de Mojos”. A razão para o desenvolvimento
destes lagos provavelmente é associada com falhas estruturais
subterrâneas numa formação de escudo pré-cambriano subjacente à
região que estende às formações dos Andes.

Foto 3-11. Uma vista aérea do assim chamado “ terraplenagem
levantados” (“raised beds”) construídas pelos habitantes de precolombiano que viveram no “Pampa de Mojos” boliviano. Embora
arqueólogos forneceram muita especulação destes trabalhos
de terraplenagem raros, é provável que eles foram construídos
principalmente permitir cultivo de culturas acima do nível de
inundação hidrostático na região de savana de solos mal drenadas.
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Foto 3-12. Cerrado de terra seca perto do povado de San Tome, nas
Planícies de Orinoco da Venezuela. Algumas destas terras foram
trazidas pela produção agrícola intensiva com o uso de irrigação e
fertilização. Áreas extensas de savanas de terra úmida também são
achados na bacia de Orinoco.

Foto 3-13. Uma fotografia tomada do pequeno avião do autor sênior
dos espetaculares “lagos coloridos” , encontrados no sul do “Pantanal”
brasileiro. As regiões centrais e norte do Pantanal são cobertas
principalmente por savanas de terra úmida.

Pampas de Mojos
É uma extensa área de savanas úmidas nas planícies do leste da
Bolívia, supostamente formadas a partir do preenchimento de um
antigo lago geologicamente postulado entre os Andes e o escudo
brasileiro. (Consulte as Fotos 35-38 de “A Terra na América Tropical”).
Além de ser uma área de produção de gado, é tanto geologicamente
quanto arqueologicamente única. A presença de centenas de lagos
“quadrados” (Foto 3-10) tem confundido os geólogos há anos; a
atual teoria postula que eles são um efeito da falha na formação
subjacente do escudo brasileiro.
A presença de “canteiros”, camas levantadas artificialmente pelo
homen, Foto 3-11, em muitos locais (Denevan, 1964) representou
um enigma para os arqueólogos. O autor sênior acredita que os
povos pré-colombianos cultivavam seus alimentos sobre esses
canteiros simplesmente para elevá-los acima dos lugares de mais
alagamento da região na temporada de chuvas. É interessante
especular que sua maior safra de grãos tenha sido possivelmente,
lágrimas de Jó (Croix lacrymai jobi), cultura que ainda é cultivada por
alguns dos povos indígenas da região e uma das colheitas de grãos
na Amazônia no Departamento de Pando ao norte da Bolívia. Esse
grão é localmente conhecido como ‘trigo tropical’.

Figura 3-2. As macrorregiões identificadas por todo América do sul
tropical.
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Foto 3-14. Terras ciclicamente inundadas, localmente referidas como
“varzeas”, vista ao longo de um pequeno afluente do rio Amazonas,
perto da cidade de Manaus.

Foto 3-15. Uma vista do llanos oriental colombiano ao norte e leste do
povoado de Villaviencia, mostrando savanas mal drenados ao norte do
rio Meta e savanas bem drenados ao sul desse rio.

Bacia do Orinoco

de silvicultura e agricultura, o Sistema de Terra por si só deve ser
tomado em consideração.

É a bacia de drenagem da planície do rio Orinoco e seus afluentes.
(Consulte as Fotos 39-45 em “A Terra na América Tropical”). É, em
grande parte, coberta por savanas em ambas terras, bem ou mal
drenadas (Foto 3-12), mas inclui algumas florestas, particularmente
aquelas adjacentes a borda ocidental do escudo da Guiana e as que
se localizam a nordeste.

Pantanal
Região no oeste do Brasil que se estende para o leste da Bolívia,
principalmente ao longo da fronteira sul com a Bolívia. Como o
nome sugere, é uma região de terra baixa de cerrado (savanas) mal
drenadas. No entanto, as diferenças de terreno e graus de inundação
sazonal existem. Foto 3-13 mostra os únicos “lagos de cor” da região
mais úmida do sul do Pantanal.

Bacia do Paraná
Esta região inclui uma grande parte do divisor de águas do rio
Paraná encontrado no sul do Brasil. (Consulte as Fotos 51-55 em “A
Terra na América Tropical”). É, em grande parte, composta de savana
e floresta sazonal decidual cobrindo algumas superfícies dissecadas
e planas. Existem extensas áreas de solos arenosos na parte
ocidental destas planícies.

Unidades fisiográficas
Dentro das amplas regiões fisiográficas, unidades fisiográficas foram
identificadas a fim de separar terrenos distintos, usando nomes
locais reconhecíveis. Como os Sistemas de Terras foram delineados,
foi atribuído números identificando essas unidades fisiográficas.
Estes estão listados por país no glossário com a Parte I do resumo
de computador (Volume 3 do livro “A Terra na América Tropical”) e
apresentam imagens das principais diferenças do terreno dentro de
qualquer país ou região. No entanto, considerando-se a produção

Topografia
Figura 3-2 é um mapa computadorizado da topografia da região.

Terras mal drenadas
Aproximadamente 21%(170 milhões de hectares) da região é mal
drenada e 82% dessas terras mal drenadas (139 milhões de hectares)
são cobertos por florestas e remanescentes de cerrado (savanas)
nativo.
A vasta extensão de terras florestais mal drenadas ao longo do sopé
dos Andes e ao noroeste da Amazônia impõe uma barreira natural
para a agricultura. No entanto, as terras sazonalmente inundadas
ou várzeas (Foto 3-14) dos sistemas fluviais mais importantes,
muitas vezes têm solos naturalmente férteis, e é provável em um
futuro não muito distante, que as áreas consideradas importantes
sejam cada vez mais usadas para uma produção mais intensiva
de culturas, incluindo arroz de terra úmida (paddy) e juta em
terras úmidas, e que barragens sejam construídas para proteger as
culturas contra a condições severas de inundações na estação das
cheias.
As terras de cerrado (savana) mal drenados chamado “cerrado de
terra úmida” foram usadas com sucesso desde os tempos coloniais
para a produção pecuária extensiva. Áreas significativas são
encontradas no Pantanal brasileiro, nos Pampas de Mojos bolivianos
e nas planícies Casanare no nordeste da Colômbia (Foto 3-15) que se
estendem a sudoeste Venezuela como as planícies Apure, na ilha
de Marajó, na foz do rio Amazonas, as planícies Humaitá ao norte
de Porto Velho em Rondônia, no sudoeste da Amazônia brasileira,
partes do cerrado Amapá perto da foz do rio Amazonas no lado
norte, partes do cerrado em Boa Vista no norte do Brasil, e o cerrado
contíguos Rupununi na Guiana.
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Foto 3-16. Uma paisagem típica de clareira de floresta por “colonizadores” perto da cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, no
sudoeste da Amazônia. O desmatamento prosseguiu rapidamente nesse Estado.

Terras bem drenadas

riachos. Mais de 86% de toda a área tem rios perenes em intervalos
de menos de 10 km e 39% menos do que 5 km de distância.

Cerca de 79% (649 milhões de hectares) da região é razoavelmente
bem drenada. A maior parte dessa área, 508 milhões de hectares,
é coberta por floresta, e os restantes 141 milhões de hectares por
“cerrado (savanas) de terra seca”. Cerca de 77% das terras bem
drenadas (497 milhões de ha) tem inclinações inferiores a 8% e
23% (152.000.000 ha) tem inclinações superiores a 8%. As terras
relativamente planas são muitas vezes cortadas por pequenos

Topografia e Sub-regiões Climáticas
Tabela 3-1 fornece um resumo topográfico dentro das amplas subregiões climáticas ‘a’ até ‘e’ descritos no Capítulo 2, sendo baseado
em análise computadorizada.

Tabela 3-1. Topografia das sub-regiões climáticas das terras baixas centrais da américa do sul.
			
Código e nome da Sub-região		
Mal drenado
		

---------------

----------------------Bem drenado----------------------------			
<8% inclinação 8-~30% inclinação >30% inclinação Total Total % (da área)
------------------------(Área em milhões de ha)---------------------------

65

125

20

4

214

27

b Floresta tropical sazonal semi-sempre verde

50

189

64

5

308

38

c Cerrado isohipertérmico

31

76

13

9

129

16

a Floresta Tropical
		

d Cerrado isotérmicos 		

0

33

6

4

43

5

e Floresta (Semi-) decíduo

23

62

10

8

103

12

f Vegetação Subtropical*		

>1

9

1

0

11

1

0 Outros** 		

0

0

2

6

8

1

816

Área total (milhões de ha)

170

497

116

36

Percentagem da área total 		

21%

61%

14%

4% 		

* Outra vegetação sob terras maiormente mal drenadas ou estacionalmente inundadas.
** Nao-classificada, ou floresta subtropical / submontanha.
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Foto 3-17. O “altillanura”, terra baixa de cerrado de terra seca tropicais
de Colômbia oriental perto de “Carimagua”, a estação experimental de
CIAT (International Center for Tropical Agriculture), para essa região.

Foto 3-18. Cerrado de terra seca, de terra alta (mais alto que 900 metros
acima do nível do mar) perto da cidade de Anápolis no Brasil Central.

Sub-região a: Há uma proporção significativamente maior de terras
mal drenadas nesta sub-região de florestas tropicais. Mesmo assim,
70% dessas áreas são bem drenados e, destas, 128 milhões de
hectares têm inclinação de menos de 8%. Com a notável exceção
de algumas áreas nos sopés subandinos, como a região de Florencia
da Colômbia e da região de Yurimaguas na Selva baixa do Peru, a
maioria dessas terras são ainda cobertas por vegetação nativa da
floresta tropical. Variações na fisiografia são comuns e pitorescas
ao longo do estreito sopé Subandino. Entre o sopé dos Andes e
o escudo pré-cambriano grande parte do terreno é uniforme e
levemente ondulada, embora seja muitas vezes intercaladas com
extensas áreas de terras mal drenadas

Sub-região e: Esta sub-região abrange uma vasta gama de
topografias em terras bem drenadas até terras planas mal drenadas.

Sub-região b: De longe, a maior área de terras bem drenadas é
encontrada na sub-região b, a floresta tropical sazonal semi-sempre
verde. No centro, leste e sul da Amazônia, estas florestas estão em
grande parte intactas embora áreas consideráveis, especialmente no
Estado de Rondônia do Brasil ao sul da Amazônia, foram cortadas
nos últimos anos (Foto 3-16). Cerca de 73% (189 milhões de hectares)
das terras bem drenadas da sub-região b são relativamente planas,
com declives inferiores a 8%. O terreno tende a ser menos variável do
que em outras sub-regiões. No entanto, existem grandes diferenças
fisiográficas; uma grande parte está intimamente dissecada pelos
muitos afluentes do rio Amazonas.
Sub-região c: Esta sub-região é em grande parte definida pelas
terras bem drenadas do cerrado isohipertérmico. Algumas extensas
áreas de terras planas são encontrados, tais como as planícies
altillanura ao longo do lado sul do rio Meta, no leste das lanícies
da Colômbia (Foto 3-17), mas grandes extensões dessas terras são
fortemente dissecadas.
Sub-região d: Essa sub-região é composta pelos cerrado
isotérmicos, principalmente confinado as terras mais altas do
(superior a 900 m) planalto do Brasil Central, e os limites mais frios
do cerrado no sul do Brasil, que contêm extensas áreas de terras
planas dissecados por pequenos vales (Foto 3-18).

Sistemas de Terras, Facetas do Terreno e Escalas de Mapas
A subdivisão dos Sistemas de Terras em facetas, ou características,
de terras enfatiza que o terreno não é constante, mas
continuamente variável. Práticas como a agricultura e a silvicultura
tem de lidar com uma grande variação na superfície terrestre e nos
solos, a descrição das facetas do terreno dentro de um Sistema
Terrestre é claramente importante.
Como já enfatizado no Capítulo 1, deve-se ter sempre em mente
que poderia haver variações na topografia, vegetação e solos dentro
de uma faceta de terra, no entanto algum nível de generalização
deve ser aceita ao fazer um inventário dos recursos terrestres. Isso
é inerente a todos, exceto mapas detalhados em grande escala, tais
como mapas de fazenda individual. Por exemplo, a generalização
feita na classificação dos solos nas facetas do terreno de acordo
com seus solos predominantes não é mais grave do que as
generalizações atualmente aceitas no “mapeamento do solo”. Na
verdade, a ênfase dada a descrever Sistemas de Terra em termos de
facetas aumenta a utilidade e precisão deste estudo.
Para mapas em pequena escala, generalizações são ainda bastante
aceitáveis. Como a escala de mapeamento torna-se menor, o grau
de detalhe é diminuído. É permitido, portanto, para descrever a
topografia, vegetação e solos das facetas mais importantes como
aqueles predominando sobre uma região. Isso é útil para fornecer
uma visão geral das principais características para reformular
um velho ditado, “para ver as florestas e as não as árvores”. A
digitalização do estudo facilitou a produção de mapas de visão
geral desse tipo. Facilitou também a quantificação de propriedades
porque esta é feita sobre a base do banco de dados das facetas do
terreno, e as estatísticas assim obtidas refletem um grau muito
maior de precisão do que se estivessem com base em mapas
temáticos.
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Capítulo 4

PADRÕES DA VEGETAÇÃO NATURAL
DA AMAZÔNIA
A distribução da fisionomia das classes de vegetação natural na
região é ilustrado na Figura 4-1. O uso de termos fisionômicos não
implica em quaisquer condições preconcebidas de ecologia nem
climáticas. A descrição do cerrado e classes de florestas usadas por
todo o estudo seguem estritamente os termos quantitativamente
definidos por Eiten (1968, 1972) para cerrado (savanas) tropical bem
drenados e caatinga, e por Eyre (1968) para florestas tropicais. Só
a classificação dos “pampas sazonalmente inundados “ não foi
definida num sentido fisionômico: pampas refere-se a qualquer
savana tropical ou pastagem de terra baixa com solos que sofrem
de períodos prolongados de inundação. Deve ser notado que
variações na vegetação em termos de tamanho e, especialmente,
espécies de plantas serão encontradas dentro destas regiões
ampla de savanas e florestas de acordo com mudanças edáficas,
menor condições climáticos e bioticos (Richards, 1952 e outros
autores).

Cerrado (savanas)
Segundo Bernal Diaz (1975), “savanna” é uma palavra Carib
indiana que significa “planície sem árvores”. No uso moderno, o
seu significado foi estendido. Eiten nota que “A gama de formas
estruturais em terras de cerrado (savana) é completamente contínua
no sentido de que este pode ser encontrado em qualquer região e
que pode ser classificado desde uma vegetação arbórea, em todos
os graus estruturais de caatinga, até (geralmente) pastagens puras
do tipo cerrado. Essas continuidade foi reconhecido por muitos
viajantes da época e especialmente enfatizada por Smith (1885). As
classificações utilizadas por Eiten para o cerrado de terra seca, bem
drenada, comuns em toda a região central do Brasil e comumente
referido como “cerrado”, são resumidas a seguir:
Campo limpo (CL): Pastagens ausentes de plantas altas visíveis, e
cuja flora é composta por praticamente as mesmas espécies que
compõe a camada de solo de Campo cerrado. (Note que o uso de
Campo limpo aqui é para uma variação da flora do Cerrado.) Às
vezes, quando uma pastagem de Cerrado apresenta alguns arbustos
baixos mas visíveis ou palmeiras acaule dispersos no terreno, é
então chamado de Campo sujo (Foto 4-1).
Campo Cerrado (CC): Inclui várias formas, com cobertura de plantas
bastante abertas ou esparsas, isto é, com cobertura inferior a 3040%, tais como:
a. Mato bastante aberto
b. Bosques bastante abertos de árvores baixas
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Figura 4-1. Mapa fisionômicos da vegetação da bacia amazônica
(Cochrane et al. 1981,1985).
Nota: “cerrado” e “campo cerrado” se traduz como savanas e savanas
abertas, “campos limpos e sujos” como savanas sem árvores e savanas
com arbustos, “cerradão” como savanas com uma predominância de
árvores e “caatinga” como terras secas com arbustos.

c. Cerrado fisionômicos reais, ou seja, árvores de médio ou pequeno
porte, ou arbustos, ou geralmente ambos, árvores e arbustos
misturados, sobre uma camada contínua ou ligeiramente aberta de
gramíneas, ervas, arbustos anões e semi-arbustos.
(Foto 4-2).

Foto 4-1. “Campo limpo” perto da cidade de Goiânia, Brasil central.

Foto 4-3. “Cerrado” perto da cidade de Anápolis, Brasil central.

Foto 4-2. “Campo cerrado” perto da cidade de Anápolis, Brasil central.

Foto 4-4. “Cerradão” perto de Planaltina, Brasil central.

Cerrado (sentido estrito) (C): Inclui várias formas com cobertura
total de aproximadamente 30-40% de plantas fechadas (Foto 4-3),
tais como:

Cerrado Hipertémico versus cerrado Isohipertérmico

a. Fechado ou semi-aberto com formação arbórea baixa (cobertura
geralmente inferior ou cerca de 7 m de altura).
b. Mato fechado ou semi-aberto (cobertura geralmente menor
ou cerca de 3 m de altura), pode ser definitivamente arbustivo,
arboriforme, ou uma mistura dos dois.
c. Mato fechado ou semi-aberto misturado com árvores dispersas
de várias alturas. As árvores podem ser emergentes e formar uma
única camada superior ou, geralmente, de diferentes alturas,
juntamente com arbustos variando de tamanho e forma e com a
superfície superior da vegetação “acidentada”.
Cerradão (CD): Forma arbórea de altura médio-alta com cobertura
fechado ou semi-aberto, com uma cobertura de copa de pelo menos
30-40% (Foto 4-4).

Deve-se notar que a classificação feita acima de cerrado bem
drenado feita pelo Eiten (1972) é baseada unicamente ao seu
conteúdo relativo de biomassa arbórea. Os autores introduziram
a média de temperatura na estação chuvosa , o WSMT, como
parâmetro do clima ao realizar um amplo zoneamento
agroecológico para separar o cerrado de terra seca, bem drenado
em duas amplas subdivisões (veja Capítulo 7). Essa separação não
levou em conta a biomassa arbórea. Era praticamente impossível
julgar os cerrados devido ao efeito da devastação da área para a
produção agrícola ou pecuária mais intensiva. Deve-se observar
que a separação dos cerrados em classes baseado exclusivamente
na biomassa arbórea tem sua limitação, uma vez que não leva em
consideração as diferenças do tipo e proporção de espécies que
tendem a florescer sob diferenças de clima e condições do solo.

Cerrado de terra seca, bem drenado e condições do solo.
A análise da Cochrane et al. (1985), não indica uma tendência de
aumento da biomassa arbórea com a melhoria das condições do
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solo, conforme resumido na Tabela 4-1. Isso foi em contraste com
que alegaram Lopez e Cox (1972), provavelmente porque os autores
obtiveram seus dados a partir de uma região limitada de terreno. O
último estudo de Cochrane (1989) mostra que houve uma diferença
estatística muito significativa entre as condições do solo do cerrado
bem drenado, na região central do Brasil, em comparação com as
florestas, mas isso foi devido a um desequilíbrio de nutrientes, em
vez de uma tendência geral de fertilidade . Esse tema será discutido
em mais detalhes no Capítulo 14.
Tabela 4-1. Medida da área em porcentagem de cerrado tropical da
América do Sul subdivididos com base na biomassa arbórea relativa* e
em restrições químicas importantes.

Baixo P

Baixo K

C 85.6

CD 94.3

Al tóxico

Baixo Ca

Baixo Mg

(> 70% Al sat.)
CD 93.5

C 82.3

CL+ CS 77.6

CC 82.9

C 90.8

C 57.8

CC 74.0

CC 51.5

CD 81.1

CC 88.5

CC 54.4

CL+CS 61.6

C 31.1

CL+CS 58.0

CL+CS 68.1

CL+CS 40.0

CD 49.0

CD 15.5

* Terminologia brasileira normalmente utilizada (Eiten, 1972).

Florestas
As descrições a seguir identificam brevemente as classificações da
floresta tropical, como descritas por Eyre e utilizadas no estudo “A
Terra na América Tropical” (Cochrane et al. 1985, e a versão de PC,
Cochrane et al. 2003).
Floresta tropical chuvosa: A maioria das espécies de árvores são
de aspecto verde, suas folhas caem e crescem novas contínua
e simultaneamente (veja ilustração 4-5). No entanto, algumas
espécies podem lançar todas as suas folhas por um curto período
em intervalos irregulares. Árvores de grande porte podem
desenvolver sapopema, embora estes sejam mais comuns em áreas
com drenagem impedida. Os troncos de espécies, especialmente
de árvores baixas, incluindo cacau (Theobroma cacao), podem
ostentar flores e frutos. Este fenômeno é denominado “caulifloro”:
a casca destas árvores é geralmente muito fina. Palmeiras podem
estar presentes, mas não em grande número como comumente
encontradas em áreas mal drenadas.
A floresta tropical chuvosa geralmente possui mais de 30m de
altura. Avaliação estatística indica que ela tem uma estrutura
de três camadas. Sob a cobertura, muitas vezes aberto superior,
pode ser encontrado uma camada de árvores menores, e por sua
vez, abaixo deste, uma camada ainda mais baixa. Árvores em
diferentes camadas são frequente e especificamente adaptadas a
nichos específicos dentro do complexo microclimático e estrutura
da floresta, e não são necessariamente simplesmente imaturas
florestas gigantes. Entretanto, árvores das camadas mais baixas
consistem em sua maioria de espécies adaptadas a condições
de reduzida luminosidade. Normalmente, um grande número
de espécies de árvores existem em qualquer área e geralmente
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Foto 4-5. “Floresta tropical chuvosa” perto da cidade de Cobija, no
oeste norte da Amazônia boliviana.
pertencem às famílias Rosaceae, Compositae e Leguminosae. Cipós
e epífitas são comuns. O estrato arbustivo é pouco desenvolvido
(apenas algumas samambaias e mudas)e, por esta razão, é
geralmente muito fácil de andar por uma floresta tropical úmida.
É importante mencionar que a descrição de “floresta tropical”
(rainforest em inglês) usada normalmente na imprensa popular,
cobre uma variedade de florestas sempre verdes e semi-sempre
verdes e seus muitas plantas aquáticas.
Floresta tropical sazonal semi-sempre verde: Essas florestas
têm, geralmente, uma estrutura de duas camadas e podem
atingir alturas de 25 metros ou mais quando crescem em solos
inerentemente férteis. Geralmente 20-30% das árvores da cobertura
superior perdem suas folhas na estação seca. Além disso, muitas
das espécies perenes da camada superior são facultativamente
decíduas. Em outras palavras, eles têm a capacidade de perder suas
folhas em uma época anormalmente de seca extrema. Uma alta
proporção das árvores da camada mais baixa são sempre verdes
(Foto 4-6).
Esse tipo de floresta difere dos outros tipos de floresta tropical

Foto 4-6. Floresta tropical sazonal semi-sempre verde perto da cidade de Riberalta, na Amazônia boliviana.
sempre verde em outros aspectos. Menos árvores apresentam
sapopema. No início do “inverno” nas áreas sul do Amazonas,
muitas espécies produzem flores, principalmente as árvores das
camadas mais baixas, e essas tendem a ter folhas pequenas.
Floresta tropical decídua sazonal: Essa floresta (Foto 4-7) tem duas
camadas. a superior, de cerca de 15m é predominantemente decídua.
Árvores sempre verdes são comuns na camada inferior de 4 a 10m.
As espécies de árvores diferem consideravelmente das encontradas
nas florestas sazonais semi-sempre verdes. Estas espécies possuem
troncos mais retorcidos e, ao contrário dos troncos das florestas
sazonais semi-sempre verdes, eles se abrem muito perto do solo
e sua copa tem forma de guarda-chuva, ou copas com um estrato
horizontal, comparadas com as copas mais compactas, cônicas,
ou redondas das árvores da floresta mais úmida (ver Foto 4-7).
Árvores “garrafas”, da espécie Acacia, podem estar presentes. As
árvores “garrafas” ao sul do equador, florescem no final de abril
para maio, com as chuvas tardias, frutificam, e então, perdem as
folhas. Algumas palmas que parecem resistir à seca podem também
estar presentes. Uma alta proporção das árvores são microphyllous.
A floresta tende a ser pobre em cipós. Plantas herbáceas,
especialmente gramíneas, são escassamente representadas no chão
da floresta, embora as plantas espinhosas, particularmente espécies
Bromeliaceae, podem ser muito comuns.

Uma nota sobre as classes florestais acima citadas
As classes de florestas descritas correspondem as que crescem
em solos bem drenados. Os vários subseres (modificações),
característica ecótona (gradações entre dois grupos), e os recursos
dignos de nota especial de qualquer tipo de vegetação não são

Foto 4-7. Floresta tropical decídua sazonal no norte da Amazônia
brasileira.
refletidos no código de vegetação. Quando subseres muito
diferentes devido a fenômenos naturais foram encontrados, por
exemplo, hidrosseres (vegetação adaptada às condições de solo
úmido), eles foram classificados juntamente com “Outros” nas
classes de vegetação. Quando ecótonos foram encontrados, eles
foram designados na classe de vegetação mais próxima.
Caatinga: Caatinga foi descrita por Eiten (1972) como arbustos
espinhosos encontrados no Nordeste do Brasil (ver Foto 4-8). Não é
uma forma estrutural do Cerrado, mas uma coordenada diferente,
com tipo de vegetação em larga escala com flora diferente, no
entanto, algumas "Caatingas" contêm uma proporção de espécies
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Foto 4-8. “Caatinga” no interior do Estado do Maranhão, nordeste brasileiro.
de savanas (cerrado). Mato fechado é a forma mais comum da
Caatinga, mas este tipo de estrutura também ocorre em muitas
outras vegetações, todas naturais em algumas regiões: floresta,
floresta arborícola, arbustiva fechada (principalmente de arbustos
de até 2-5m de altura), mato fechado com árvores baixas e
emergentes, arbustos abertos (principalmente de arbustos de até
1,5m de altura), savana arbustiva (árvores baixas espalhadas ou
arbustos sobre uma camada de grama fechada curta, Caatinga do
Seridó), e outros. Muitos dos arbustos e árvores são espinhosos.
Cactos estão quase sempre presentes, como a árvore de cactos do
tipo Cereus, aglomerados globulares de espécie baixa, cilíndrica e
globular, e Opuntias. Espécies de bromélias terrestres são muito
abundantes na maioria das Caatingas.
Florestas submontana: Florestas submontana são encontradas em
altitudes entre cerca de 1000 e 2000m. As classificações de Eyre
foram usadas e anotadas nas folhas originais de codificação. Estas
podem ser resumidas da seguinte forma:
Floresta submontana sempre-verde. Esta floresta tem uma
estrutura de duas camadas de árvores com uma cobertura aberta
que atinge alturas de 15 a 20m. Samambaias são comuns no estrato
arbustivo. A maioria das espécies de árvores são verdes ou apenas
perdem as folhas durante períodos curtos em intervalos irregulares.
Floresta submontana semi-sempre verde. Esta floresta é similar em
estrutura à floresta sempre verde submontana na medida em que
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tem uma camada dupla de árvores e uma cobertura aberta, mas é
geralmente mais baixa (13 a 16m). Uma proporção considerável de
árvores perdem as folhas durante o período de junho a agosto. A
mudança das folhas em algumas espécies é precedida de floração
em abril, seguido de frutificação.
Floresta submontana decidual sazonal. Essa floresta geralmente
apresenta uma única camada de árvores e tende a ser aberta.
Alturas variam de 8 a 12m. Matagal espinhoso e os cactos são
comuns na camada de arbusto. Quase toda a floresta perde as
folhas por 3 a 5 meses do ano.
Floresta submontana micrófila. Esta é uma floresta baixa de 4 a
7m, frequentemente aberta ou de arbustos. Cactos são comuns.
A densidade da vegetação parece aumentar com a crescente
disponibilidade de umidade. A floresta é relativamente sem folhas
de 6 a 8 meses no ano.

Desmatamento e Vegetação Induzida
A vegetação induzida resultante do desmatamento das florestas
e cerrados para pastagem e/ou a produção agrícola foi registrada
para as distintas facetas de cada Sistema de Terra. Tabela 4-2
resume as áreas estimadas de vegetação induzidas pelo homem
em toda a região até o final de 1970. Deve-se notar que estes
números foram baseados em imagens tomadas durante o período
de 1973 a 1976 em observações de campo, como tal, eles são muito

aproximados. Eles não levam em conta porém, áreas que foram
reduzidas ou parcialmente alteradas, apenas as áreas com sinais
evidentes de alterações da vegetação. Eles só devem ser citados
com qualificação. Sem dúvida, desde o final dos anos 1970, o
desmatamento aumentou muito.
Pode-se observar que algumas estimativas iniciais de
desmatamento de floresta (forest clearing) realizado em toda a
Amazônia utilizando imagens, simplesmente não consideraram que
haviam áreas significativas de cerrado natural, estas áreas foram
contadas como áreas de “desmatamento”. Originalmente, isto pode
ter gerado uma exagerada preocupação por parte dos ecologistas
sobre a taxa de destruição da floresta amazônica. No entanto,
estudos mais detalhados mostram que o desmatamento é um
problema grave e crescente em muitas regiões da Amazônia, como
enfatizado no Capítulo 13.
Tabela 4-2. Áreas (ha.) de vegetação induzida pelo homem ao longo
das planícies centrais da América do Sul tropical (a partir de imagens
de satélite tomadas durante o período de 1973-1976).

Subregião climática
código

nome da região

Área plantada com:
pastagens

cultivos

-------------------------------------hectares-----------------------------------------a

Floresta tropical chuvosa

b

Floresta tropical sazonal 				
semi-sempre verde
20,904,120
11,999,580

c

Cerrado Isohipertérmico

13,259,220

d

Cerrado Isotérmico

8.738,000

3,571,620

e

Floresta semidecidual sazonal 5,622,700

2,647,440

f

Vegetação subtropical *

2,751,320

737,870

O

Outros **

1,460,510

804.740

64,433,360

32,727,470

TOTAL

11,697,490

6,959,370

6,006,850

* Outra vegetação predominantemente em terras mal drenadas ou inundadas
sazonalmente.
** Não classificado, ou floresta submontana ou subtropical.
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Capítulo 5

SOLOS DA AMAZÔNIA: CLASSIFICAÇÃO
A identificação das “facetas de terra” dentro do Sistema de Terra
foi utilizada para ajudar a reduzir a lacuna entre as unidades
terrestres e de solo, já que as características são muitas vezes
relativamente uniformes na medida em que as propriedades
do solo são consideradas. Como foi enfatizado no Capítulo 1,
embora as facetas de terra possam conter solos com propriedades
diferentes, algum nível de generalização deve ser aceito ao se
realizar um inventário dos recursos terrestres. Este capítulo
resume os sistemas de classificação do solo utilizados para
descrever solos na escala 1:1.000.000 no estudo original “A Terra
na América Tropical” (Cochrane et al. 1985, 2003).

Taxonomia do Solo
Os solos das facetas dos terrenos foram os primeiros classificados
de acordo a categoria grande grupo de Taxonomia de Solos (Soil
Survey Staff 1975). Em seguida, foram descritos em termos de suas
propriedades físicas e químicas (ver Capítulo 6). Em Taxonomia de
Solos, os solos não são agrupados de acordo com aqueles que têm
“propriedades físicas e químicas similares que refletem sua resposta
para a gestão e manipulação de seu uso” até que a categoria Família
do solo seja atingida. Este segue a subdivisão dos grandes grupos
em subgrupos, de acordo com o esquema a seguir:

Ordem

(10 subdivisões)

Subordem

(47 subdivisões)

Grande Grupo

(230 subdivisões)

Subgrupo

(970 subdivisões nos EUA)

Família
A categoria Ordem separa os solos de acordo com sua morfologia
bruta pela presença ou ausência de horizontes diagnósticos. A
Subordem separa as Ordens de acordo com critérios que distinguem
as principais razões para a presença ou ausência de diferenciação
de horizontes, principalmente em relação à umidade e regimes de
temperatura. O Grande Grupo ainda separa os solos de acordo com
o conjunto completo de seus diversos horizontes e as propriedades
mais significativas de todo o solo. No entanto, a categoria Subgrupo
é praticamente apenas uma separação da categoria Grande Grupo,
em termos de solos os quais:
a) seguem o conceito central do Grande Grupo;
b) são intermédios ou formas de transição para outras Ordens,
subordens, ou grandes grupos;
c) são solos “grau extra” que têm algumas propriedades não
representativas dos subgrupos.
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Figura 5-1. Ordens do solo na América do Sul tropical
Em outras palavras, a separação de acordo com o subgrupo
é uma conveniência que não acrescenta muito ao nosso
conhecimento sobre as características dos solos. Por esta razão,
decidiu-se classificar os solos apenas a nível de Grande Grupo e,
posteriormente, descrevê-los em termos de suas características
físicas e químicas de tal forma a facilitar o agrupamento
computadorizado e a comparação de propriedades.
O Mapa dos Sistemas de Terras e sua legenda (consulte Volume 2 de
“A Terra na América Tropical”), detalha a classificação do solo das
facetas do terreno dentro dos sistemas de terra a nível de Grande
Grupo. Figura 5-1, é um mapa de computador de pequena escala
gerado ilustrando as Ordens do solo principal, localizado em toda a
região.

Uma nota em relação a terminologia de classificação dos
solos
Muitas agrônomos consideram a terminologia de classificação dos
solos como “sem sentido”, reservada especialmente para o precinto
de comunicação entre cientistas do solo. No entanto, Eswaran (1977)
explica que a informação relacionada a fatores limitantes do solo
está disponível a partir dos nomes dos solos, principalmente no
caso dos solos classificados de acordo a Taxonomia do Solo (Soil
Survey Staff,1975).

Dados analíticos do perfil do solo
Relatórios de levantamento de solos geralmente contêm uma rica
análise do perfil do solo; muitos laboratórios nacionais de solo
fornecem orientações quanto à interpretação dessas análises. Uma
série de informações podem ser obtidas a partir desses dados, mas
devem ser interpretadas à luz das exigências de cada cultura.

Figura 5-2. Classificação do solo da FAO-UNESCO da América do Sul
tropical.

Devido à muitos laboratórios e métodos diferentes utilizados na
realização de análises do solo, no estudo dos Sistemas de Terras
uma inovação foi introduzida a fim de fornecer um guia para os
níveis de nutrientes dos solos; esses níveis foram detalhados
de acordo aos requisitos de diferentes culturas. Por exemplo,
nível P são descritos como baixos (inadequados para a maioria
dos cultivos exceto para os que são tolerantes a baixos níveis),
médio (inadequados para cultivos que necessitam altos níveis de
nutrientes), e altos (adequados para a maioria dos cultivos). Essa
abordagem deveria fornecer uma idéia mais clara dos níveis de
nutrientes do solo, especialmente para especialistas em fertilidade,
quando confrontados com a escolha e julgamento de tratamentos
básicos de campo e elaboração de recomendações de fertilizantes
para novos materiais genéticos, especialmente aqueles que
supostamente teriam tolerância parcial aos elementos tóxicos, tais
como Al e Mn, ou para produzir satisfatoriamente com baixos níveis
de nutrientes do solo, tais como P.

A Legenda do Solo da FAO-UNESCO

Resumo da geografia do solo da região

Para a conveniência dos leitores acostumados a usar a Legenda
de Solos da FAO-UNESCO (Soil Legend FAO-UNESCO, 1974), esse
sistema de classificação de solos foi também usado e gravado para
as facetas do terreno dentro do Sistema de Terra na legenda de
classificação de solos acompanhado de um mapa de Sistema de
Terra. Esse também foi codificado para para facilitar a produção
de mapas. Figura 5-2 é um mapa de pequena escala da região da
classificação generalizada de solos da FAO-UNESCO. Os parâmetros
climáticos do solo não são inerentes na aplicação da legenda da
FAO.

A distribuição, por área, dos solos da região é ilustrado pela Figura
5-1 no nível de Ordem da Taxonomia de Solos (Soil Survey Staff 1975).
Todas as 10 ordens de solo são representados na região, no entanto,
devido à sua extensão limitada, Histosols e Vertisols não são
mostrados na Figura 5-1. A análise mostra que a maioria dos solos
classificados como Oxisols e Ultisols, juntos respondem a 66% da
região. Seguindo em extensão estão os Entisols com cerca de 19%,
a maioria dos quais são de origem aluvial encontrados ao longo
da rede fluvial. As ordens restantes cobrem áreas relativamente
pequenas, mas são localmente importantes: Alfisols cobrem
6,7%; Inceptisols, 6,3%; e Spodosols, Molisols, Aridisols, Vertisols,
e Histosols, com menos de 1% todos juntos. A análise também
mostra que 48% da região está incluída em cinco Grandes Grupos:
Haplorthox (18%), Tropudults (10%), Acrorthox (8%), Fluvaquents
(6%) e Quartzpsamments (6%). Tabela 5-1 fornece uma análise das
Ordens do solo em termos de Subordens e Grande Grupos.

O Sistema da classificação dos solos Brasileiro
Uma indexação aproximada do sistema Brasileiro de classificação
do solo (Camargo et al., 1975) com Taxonomia do solo e a legenda de
solos FAO-UNESCO foi gravada (veja Appendix 11).

Oxisols: Haplorthox são Oxisols bem drenados com fertilidade
natural muito baixa, mas com estrutura do solo razoavelmente
Uma Visão Geral da Região Amazônica
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Foto 5-1. Um perfil de solo oxisolico (Acrustox), típico de muitos solos do
“cerrado”, examinou no Centro de Pesquisas Agropecuarias CPAC, perto
de Planaltina, Brasil central.

Foto 5-2. Um perfil de solo cavado num Ultisol perto do município de
Reyes no pampas de Mojos, Bolívia.

boa, também são conhecidos como Xanthic Ferralsols (FAO) e
Latossolos (sistema brasileiro). Muitos deles têm teores de argila
muito elevados. Acrorthox são semelhantes, exceto para uma
menor capacidade de troca catiônica da argila. Tabela 5-2 mostra
os dados químicos de dois perfis de Oxisols, do cerrado do Brasil
Central e os outros da bacia Amazônica. Eles são solos profundos,
uniformes, bem drenados, dominados por argilas de baixa
atividade. Sua estrutura é boa, mas eles são muito ácidos e pobres
em bases e P. Os Oxisols do cerrado podem ser alto fixadores de P;
aqueles encontrados nas regiões florestais não são geralmente alto
fixadores de P. Oxisols (Latossolos) são comuns em toda a floresta
amazônica e nas regiões bem drenadas de cerrado (veja Foto 5-1).

(FAO) e Podsolico Vermelho Amarelo (Red Yellow Podzolics) no
sistema de classificação brasileiro. A diferença entre estes grandes
grupos, é que a profundidade da argilla no subsolo, é de pouca
relevância agronômica. Em Tabela 5-2,exemplos são dados para
um Paleudult bem drenado e um Plinthaquult mal drenado (veja
Foto 5-2) encontrados nas posições bem e mal drenadas da floresta
tropical da sub-região A. O membro bem drenado é o ácido, infértil,
e suscetível à compactação devido ao seu baixo teor de argila.
O membro mal drenado mostra alto teor de Al permutável no
subsolo, o que corresponde a uma camada argilosa manchada,
uma mistura de caulinita e montmorilonita, que à primeira vista
parece ser plintita, no entanto, a análise mostra que não é (Sanchez
e Buol, 1974) . Suspeita-se que muitos dos solos classificados como
Plinthudults por vários autores são ou Paleudults ou Hapludults.
Alguns desses solos são dedicados à agricultura itinerante na
Amazônia superior, mas a maioria ainda estão sob vegetação nativa
por causa de sua baixa produtividade.

Ultisols: Ultisols são bastante extensos em solos bem drenados
e mal drenados. Tropudults, Paleudults e Plinthudults são
solos relativamente bem drenados, ácidos e inférteis, mas
com propriedades físicas menos desejáveis do que os Oxisols
(Latossolos) por causa de um aumento significativo da argila em
profundidade. Eles também são conhecidos como Orthic Acrisols
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Tabela 5-1. Extensão da classe dos grandes grupos de solo nas planícies
centrais da América do Sul.
Ordem

Subordem Grande Grupo

			

*Área 		 Porcentagem
(milhões ha)		 da área total

		
Oxisols Orthox
		
		
		
Ustox
		
		
Aquox

Haplorthox
Acrorthox
Umbriorthox
Eutrorthox
Haplustox
Acrustox
Eutrustox
Plinthaquox

150.0
62.0
4.0
0.8
53.0
32.0
24.0
1.0

18.3
7.6
0.5
< 0.1
6.5
3.9
3.0
0.1

		

Total Oxisols

326.8

40.0

Ultisols Udults
		
		
		
Aquults
		
		
		
Ustults
		
		

Tropudults
Plinthudults
Paleudults
Rhodudults
Tropaquults
Plinthaquults
Paleuquults
Albaquults
Haplustults
Rhodustults
Paleustults

82.0
30.0
29.0
4.0
37.0
15.0
0.3
0.1
8.5
4.9
1.6

10.1
3.6
3.5
0.5
4.4
1.8
< 0.1
< 0.1
1.0
0.6
0.2

		

Total Ultisols

212.4

25.9

Entisols Aquents
		
		
		
Psamments
		
		
Fluvents
			
			
Orthents
			
			

Fluvaquents
50.6
Tropaquents
8.8
Psammaquents
3.9
Hydraquents
1.1
Quartzipsamments 52.0
Ustipsamments
6.1
Tropopsamments 2.2
Tropofluvents
16.0
Ustifluvents
0.7
Xerofluvents
0.7
Troporthents
9.4
Udorthents
3.3
Ustorthents
1.1

6.2
1.1
0.5
0.1
6.4
0.7
0.3
2.9
< 0.1
< 0.1
1.1
0.4
0.1

		

Total Entisols

155.9

20.0

Alfisols Aqualfs
			
Udalfs
			
			
Ustalfs
			
			
Xeralfs

Tropaqualfs
Natraqualfs
Tropudalfs
Rhodudalfs
Haplustalfs
Tropustalfs
Rhodustalfs
Paleustalfs
Haploxeralfs

19.1
< 0.1
19.4
0.5
6.6
6.2
2.7
1.2
0.5

2.3
< 0.1
2.4
< 0.1
0.8
0.8
0.3
0.1
< 0.1

Total Alfisols

56.3

7.0

		

Inceptisols Aquepts Tropaquepts

19.1

2.3

			
			
			
			
Tropopepts
			
			
Andepts
			

Sulfaquepts
Humaquepts
Haplaquepts
PIinthaquepts
Eutropepts
Dystropepts
Ustropepts
Dystrandepts
Hydrandepts

3.0
1.0
< 0.1
< 0.1
12.5
7.7
6.6
1.1
0.2

0.4
0.1
< 0.1
< 0.1
1.5
0.9
0.8
0.1
< 0.1

			

Total Inceptisols

51.4

6.4

Spodosols
Mollisols

Tropaquods
Haplaquolls
Argiudolls
Total Mollisols

11.0
1.3
< 0.1 < 0.1
1.3

1.4
0.2

1.2
0.5
0.2

0.1
0.1
< 0.1

817

100%

Aridisols
Vertisols
Histosols

Aquods
Aquolls
Udolls
		

Orthids Camborthids
Uderts Chromuderts
Hemists Tropohemists

			

TOTAL

0.2

*números são arredondados para o decimal mais próximo.

Solos aluviais: Solos localizados ao longo das planícies de
inundação dos rios, embora menos extensos, são muito
importantes porque é onde se espera que as as culturas
alimentares produzem bem sem a necessidade de alterações do
solo. Eles mostram pouco ou nenhum perfil de desenvolvimento
e são classificados como Entisols (Grande Grupo , Fluvaquents),
Inceptisols e Molissols. Estes solos são conhecidos em outros
sistemas de classificação como depósitos Aluviais, Hidromórfico,
Glei Pouco Húmico, Distrófico ou Gleissolos Eutrófico. Inundações
periódicas é o principal fator limitante destes solos.
Um exemplo das propriedades químicas de um Entisol é dado
na Tabela 5-2. No entanto, de região para região muitas vezes
há grandes diferenças na fertilidade natural, devido à fonte dos
sedimentos, uma característica altamente variável de várzeas e
solos argiloso. Consequentemente, não se pode generalizar que os
solos aluviais são sempre de fertilidade natural elevada.
Solos arenosos: Extensas áreas de solos arenosos, principalmente
Quartzipsamments, são encontrados respectivamente no Espigão
Mestre e nos planaltos do leste de Parecis (Rondônia) e no Brasil
ocidental. A primeira região tem aparência de deserto, a última
é coberta por pastagens afetadas por uma forte temporada
seca. Existem áreas consideráveis de
 solos de texturas leve na
região, como o Psamments nas proximidades de Três Lagoas,
principalmente a leste do rio Paraná.
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Tabela 5-2. Análises das propriedades químicas de amostras de perfis de solos de alguns solos típicas encontrados por toda a Amazônia.
Horizonte
prof.
(cm)

Argila
(%)

Areia
(%)

pH
em
H20

C
Orgânico
(%)

Troca catiônica (meq/100g)
___________________________
Al
Ca*
Mg

K

ECEC
Al
meq/100g Saturado
(%)

P
(ppm)

OXISOLS
Typic Acrustox (Latosol Vermelho Amarelo). FCC: cdhakei.
0-12
45
28
5.1
1.87
12-30
44
26
5
1.40
30-50
48
25
5.2
1.04
50-85
48
24
4.9
0.77
85-125
50
22
5.3
0.50
125-160
50
22
5.3
0.44
160-200
48
22
5.9
0.49
200-220+ 40
31
5.7
0.26

1.8
1.4
0.6
0
0
0
0
0

Estação Experimental de Brasília, Brasil**
(Ca + Mg) 0.2*
0.08
8.6
0.2*
0.05
6.6
0.2*
0.03
5.2
0.2*
0.02
3.4
0.2*
0.01
1.9
0.3*
0.02
1.4
0.2*
0.01
1.2
0.3*
0.02
1

Haplic Acrorthox (Latosol Amarelo muito pesado). FCC: chaek
0-8
76
15
4.6
2.9
8-22
80
12
4.4
0.9
22-50
84
8
4.3
0.7
50-125
88
7
4.6
0.3
125-265
89
5
4.9
0.2

1.1
1.1
1.2
1.0
0.2

UEPAE-EMBRAPA, Estação Experimental de Manaus, Brasil***
1.7
0.3
0.19
3.29
33
0.20*
0.09
1.39
79
0.20*
0.07
1.47
82
0.20*
0.04
1.24
81
0.20*
0.11
0.51
39

Allic Haplorthox (Latosol Vermelho amarelo Alico). FCC: ch
0-5
39
21
5.1
4.00
5-20
43
22
5.0
1.21
20-70
53
23
4.0
0.81
70-140
62
15
4.9
0.39
140-170
63
13
5.4
0.27

1.0
1.6
2.8
2.2
1.4

66km de Rio Branco em direção a Plácido de Castro, Acre, Brasil*º
8.22
3.74
0.68
25.70
7
14
1.10
1.02
0.17
10.24
41
4
0.08
0.12
0.07
6.07
90
1
0.03
0.48
0.03
5.35
79
<1
0.05
0.20
0.03
3.78
81
<1

86
82
67
0
0
0
0
0

1
1

ULTISOLS
Typic Paleudult (Serie Yurimagua). FCC: lhaek
0-7
15
67
4.0
7-48
23
57
3.5
48-67
25
57
3.5
67-157+
29
57
3.5

1.5
0.5
0.5
0.4

0.8
3.2
4.4
5.3

Plinthaquult, Oxic, Allic (Laterita hidrómorfica Alica). FCC: lhakg
0-40
28
42
3.8
2.90
5.2
40-100
30
52
4.0
2.21
5.2
100-130
6
90
4.5
0.16
2.2
130-160
20
64
4.5
0.19
5.6
160-200
21
60
4.6
0.18
6.6

Estação Experimental de Yurimaguas, Peru*ºº
1.6
0.1
0.12
2.62
1.6
0.1
0.08
4.98
0.8
0.1
0.08
5.38
0.6
0.1
0.08
6.08

31
64
82
87

Lat. 8º46’S,Long. 61º59’W. Município de Porto Velho, Brasilº
0.15
0.04
0.07
17.62
4
0.16
0.03
0.07
14.97
95
0.11
0.01
0.03
3.47
93
0.11
0.01
0.04
6.47
96
0.13
0.01
0.05
7.49
97

2
3
1
1
1

6.9km na rodovia S.J.Piauí - Mendez, Estado do Piauí, Brasilºº
0.60
0.30
0.08
5.02
33
0.15
0.05
0.05
2.90
59
0.15
0.05
0.03
2.05
62
0.15
0.05
0.03
1.72
62
67
0.03
1.56
0.10
0.1

2
3
2
2
2

ENTISOLS
Quartipsamment, Ustoxic (Areias Quartzosas). FCC: shke
0-10
7
77
4.4
0.71
10-19
6
94
4.8
0.34
19-36
4
91
4.6
0.16
36-81
5
95
4.8
0.18
81-115
11
88
4.9
0.12
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0.5
0.6
0.4
0.4
0.5

Horizonte
prof.
(cm)

Argila
(%)

Areia
(%)

pH
em
H20

Eutric Tropofluvent (Solo Aluvial Eutrófico). FCC: l.
0-10
17
50
5.5
10-80
12
72
5.1
80-90
12
65
5.6
90-180
10
74
5.3

C
Orgânico
(%)

Troca catiônica (meq/100g)
___________________________
Al
Ca*
Mg

2.23
0.66
0.35
0.33

5
32
25
24

K

ECEC
Al
meq/100g Saturado
(%)

P
(ppm)

Lat. 1º52’S, Long. 67º41’W, Município Japurá, Amazonas, Brasilº*
5.7
1.8
0.59
13.0
5
1.7
0.7
0.11
5.7
32
2.1
1
0.11
6.2
25
1.7
0.7
0.09
5
24

17
14
16
19

Km 8 rodovia para Panelas, Altamira, Estado do Pará, Brasilº**
25.24
2.28
0.26
29.16
3.4
5.96
0.7
0.27
8.91
1.4
3.22
0.65
0.10
5.55
0.23
2.47
0.43
0.09
5.34
0.32
1.29
0.75
0.06
4.86
4.4

8
2
2
3
3

ALFISOLS
Tropudalf típico (Terra Roxa Estruturada Eutrófica). FCC: c.
0-8
40
44
7.0
2.51
8-26
49
28
7.3
0.84
26-60
50
24
6.9
0.53
60-100
56
23
6.4
0.26
100-130+
55
24
5.5
0.22

0.01
0.11
0.01
0.11
0.11

Udoxic Dystropept. FCC: cha.
0-16
37
46
16-85
52
30
85-173
49
30
173-208
28
41
208-228
20
56
228-247
28
33
247-350
21
39

INCEPTISOLS
Estrada Traverse - Florencia, Município Florencia, Caldas, Colombia¹
3.2
0.95
0.80
0.23
5.66
61
3.5
6.7
0.22
0.43
0.03
7.74
90
0.9
6.3
0.10
0.47
0.08
7.19
90
0
6.1
0.10
0.41
0.14
7.68
90
0
5.2
0.20
0.56
0.11
7.71
85
0
8.1
0.16
0.63
0.17
9.60
89
0
6.1
0.16
0.53
0.21
7.55
87
0

4.7
4.7
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9

2.02
0.51
0.22
0.15
0.08
0.09
0.07

SPODOSOLS
Arenic Tropaquod (Podozol Alico). FCC: sgaek
0-3
2
89
3.8
3-5
2
95
4.4
25-50
2
94
5.0
50-90
1
98
5.1
90-105
5
93
3.7
105-125
9
91
4.7
125-165
16
76
5.6
*
**
***
*º
*ºº
º
ºº
º*
º**
¹
¹¹
NB.

6.3
0.5
0.1
0.0
1.1
2.2
0.8

5.4
0.7
0.1
3.0
2.9
0.4

Km 4.5 da BR-174, SUFRAMA, Manaus, Brasil¹¹
0.3*
0.16
5.86
0.1*
0.04
0.84
0.1*
0.02
0.12
0.1*
0.01
0.11
0.1*
0.04
3.14
0.1*
0.03
3.03
0.1*
0.03
0.53

92
83
83
96
96
75

Níveis combinados de Ca e Mg numa única coluna
Perfil 3 do Min. of Agr. Tech. Bull. No. 8 (1979)
Perfil SBCS-4 do Carmago e Rodrigues (1979)
Perfil 89 do PROJ. RADAMBRASIL, Vol. 12 1976c
Perfil Y-6 do Sánchez e Buol (1974)
Perfil 24 do Proj. RADAMBRASIL, Vol.16, 1978a
Perfil 1 do Proj. RADAMBRASIL, Vol.1, 1973
Perfil 39 do Proj. RADAMBRASIL, Vol.14, 1977b
Perfil 8 do Proj. RADAMBRASIL, Vol. 5, 1974b
Perfil do Benavides (1979)
Perfil SBCS-2 do Carmargo and Rodgues (1979)
As referências destes estudos estão na Bibliografia ou nas seção de Referências.
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Foto 5-3. Plintita endurecida chamada “laterita” perto de Carimagua, nos “altillanuros” no leste da Colômbia.

Spodosols: A Ordem do solo que atrai mais atenção é a de
Spodosols, também conhecido como Podzols, Ground Water Podols
e Giant Tropical Podsols, incluindo suas variantes mais profundas
como Psamments. Estes solos são derivados de materiais de areia
grossa e são encontrados em pontos claramente definíveis em
algumas partes da Amazônia, longe das planícies de inundação. A
vegetação de mata nativa é muitas vezes diferente da encontrada
em Oxisols e Ultisols, no Brasil, ela é chamada de campinarana. O
Projeto RADAMBRASIL (1972-1978) identificou áreas substanciais de
Spodosols ao longo das cabeceiras do rio Negro, o que explicam
em grande parte a cor deste rio, a passagem da água através
de Spodosols caracteristicamente carrega matéria orgânica em
suspensão. Tabela 5-2 mostra um exemplo perto da Reserva
Florestal Adolpho Ducke, perto de Manaus. Por causa de sua
extrema infertilidade e susceptibilidade à erosão, o mais adequado
seria deixar os Spodosols em seu estado natural. Infelizmente, eles
têm recebido mais atenção científica do que merecem considerando
a sua extensão de aérea (1,4% da região). Portanto, pesquisas
sobre Spodosols tropicais na literatura internacional (Klinge, 1971,
1975; Stark, 1978; Sombroek, 1966, 1979) devem ser mantidas em
perspectiva; mas, sob nenhuma circunstância os resultados devem
ser extrapolados para os Oxisols e Ultisols dominantes.
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Solos férteis bem drenados
Estima-se que apenas cerca de 5,2% da região tem solos bem
drenados de alta fertilidade natural. Estes são classificados
principalmente como Tropudalfs e Paleustalfs (Terra Roxa
Estruturada), Eutropepts (Eutric Cambisols), Tropofluvents
(depósitos aluviais bem drenados), Argiudolls (Chernozems),
Eutrustox e Eutrothorox (Terra Roxa legítima), e Chromuderts
(Vertisols). No entanto, eles representam um total de 42 milhões
de ha, e, quando eles ocorrem, a agricultura permanente tem mais
chance de obter sucesso.
Os solos de Terra Roxa combinam uma alta taxa de fertilidade
nativa com excelentes propriedades físicas. Tabela 5-2 mostra um
exemplo de Terra Roxa Estruturada perto de Altamira, Brasil. Muitas
plantações de cacau de sucesso estão nesse tipo de solo. Exemplos
são encontrados perto de Altamira, Porto Velho, e rio Branco no
Brasil, e na região leste do Equador associado com depositos
vulcânicos recentes.

Laterita ou (plintita dura): A área de solos com plintita no subsolo
(Plinthaquox, Plinthaquults, Plinthudults) é limitada. Cerca de
46 milhões de hectares, ou 5,6% da região. Este ponto merece
destaque, dada a ampla generalização que muitos solos tropicais,
se colocados em produção, serão irreversivelmente transformados
em plintita endurecida ou laterita. Estes três Grandes Grupos são
os únicos solos nos quais este fenômeno pode ocorrer. No entanto,
como a plintita é macia no subsolo, o solo tem que ser primeiro
removido pela erosão e o restante do solo deve secar antes que
aconteça o endurecimento irreversível a laterita. Como estes solos
ocorrem principalmente em terrenos planos e muitas vezes mal
drenadas, a erosão não é susceptível de ser muito extensa. Plintita
endurecida é geralmente vista em posições geologicamente
previsíveis onde a plintita macia secou, como escarpas menores,
como mostrado na Foto 5-3,
Deve-se notar que muitos dos subsolos mal drenados do outros
Grandes Grupos de solos, têm cores manchadas assemelhar a
plintita, mas são, na verdade, misturas de 1:1 e 2:1 minerais de argila
(Tyler et al. 1978). A questão da plintita endurecida é discutido no
Capítulo 6.

Os Alfisols encontrados nas sub-regiões a, b, c e d. Sendo também
associados aos materiais superiores de origem do solo, muitas
vezes básicos, indicando a forte impressão que esses materiais têm
na formação dos solos, mesmo sob condições de intemperismo
vigoroso. Os solos mais férteis encontrados em toda a região,
em geral são os Entisols aluviais recentes, no entanto, este não é
sempre o caso. Além disso, muitos solos aluviais estão sujeitos a
inundações periódicas.
Na Parte 3, no Resumo de Computador e Descrição do Perfil do solo
dos Sistemas de Terra no Volume 3 de “A Terra na América Tropical”
(Cochrane et al. 1985, 2003), contém uma série de descrições do
perfis do solo a partir de facetas típicas de terras descritas por
muitos autores diferentes. Como tal, ele oferece aos leitores,
especialmente os cientistas do solo, uma imagem mais detalhada
da morfologia e as propriedades de alguns solos da região e destaca
a grande diversidade de propriedades do solo e potenciais agrícolas.

Solos em Relação às Sub-regiões Climáticas e posição
topográfica
No Capítulo 5 do volume 1 de “A Terra na América Tropical”
(Cochrane et al. 1985, 2002), a Tabela 5-5 desse capítulo fornece
estimativas de distribuição da classificação do Grande Grupo de
acordo com as sub-regiões climáticas e subdivisões topográficas.
Pode-se observar que a maior proporção de Ultisols para Oxisols
na sub-região “a”, floresta tropical chuvosa, em comparação
com sub-região “b”, floresta tropical sazonal semi-sempre-verde,
está associada à áreas mal drenadas, onde Ultisos úmidos são
abundantes. Nas terras bem drenadas no sub-região “a”, a relação
dos Ultisols para Oxisols é significativamente menor: 0,54 em
comparação com 0,69 na sub-região “b”. Ultisols são responsáveis 
por uma porcentagem muito mais baixa dos solos nas sub-regiões
C, D e E.
Existe uma maior proporção de Haplorthox na sub-região “a”,
Acrorthox no sub-região “b”, Haplustox na sub-região “c”, e
Acrorthox na sub-região “d”. Oxisols representam apenas uma
pequena proporção dos solos da sub-região “e”. A alta proporção
de Acrorthox na sub-região “b” indica um maior grau de solos
com baixa capacidade de troca catiônica (menos de 1,5 cmolckg-1
argila) do que na sub-região “a”. A extensão relativamente grande
de Inceptisols bem drenados na sub-região “a” está associada
principalmente a sedimentos derivados de materiais de origem
vulcânica advindos dos Andes.
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Capítulo 6

SOLOS DA AMAZÔNIA:
Propriedades Físicas e Químicas
Além de classificar os solos em facetas de terras, no estudo original
de escala 1:1.000.000 de “A Terra na América Tropical” (Cochrane
et al. 1985), os solos foram também descritos de acordo as suas
propriedades físicas e químicas.

Proprieades físicas dos solos
As propriedades físicas do solo foram classificadas e codificadas
de acordo a inclinação, profundidade, taxa de infiltração inicial,
condutividade hidráulica, drenagem, capacidade de retenção de
umidade, regime de temperatura, presença de argilas em expansão,
textura e presença de materiais granulares. Detalhes de suas
definições estão gravados no glossário da Parte I do Volume 3 de “A
Terra na América Tropical”.

O

Solo Orgânico

< 30% M.O. ate 50 cm ou mais

Subsolo: somente utilizado se houver uma mudança no textura
ou existe uma camada dura que restringe as raízes, a uma
profundidade menor que 50cm.
FFC código
S
L
C

Nome
		
Descrição
Subsolo Arenoso
(mesmo do que solo superficial)
Subsolo Franco 		 (mesmo do que solo superficial)
Subsolo Argiloso 		 (mesmo do que solo superficial)

R

Rocha ou outra camada dura que restringe as raízes

Em “A Terra na América Tropical”, a Tabela 6-1 do Capítulo 6 do livro
registra dados de áreas (em ha.) das classes texturais FCC em termos
das principais sub-regiões climáticas e as subdivisões topográficas
A classificação dos solos com base nas propriedades físicas é
nessas regiões. As texturas mais extensas são: margalosa (loamy
projetada para avaliar a sua adequação para a produção agrícola do
ponto de vista físico; nas palavras de F. Hardy (comunicação pessoal, em Inglês) (L) (18-35% de argila) e margalosa sobre um subsolo
argiloso (LC). Essas classes L e LC, juntas, respondem por 55% dos
1960), para se estudar o “espaço das raizes” (“root room” em inglês)
solos. Perfis uniformemente argilosos (C) representam 26% da área,
de um solo, ou suas características físicas como o ambiente de
crescimento de raízes, tubérculos e caules subterrâneos e tecidos de sendo o restante dividido por solos rasos sobre a rocha e outras
todos os tipos, incluindo nódulos de fixação simbiótica de nitrogênio. combinações texturais. A tabela também mostra que há uma
barreira física para o desenvolvimento da raiz de 50 cm ou menos
A classificação contém os elementos necessários para aplicar a
em 15,8 milhões de hectares (2% da região). Texturas arenosas de
técnica desenvolvida por Mansfield (1977) para avaliar a capacidade
solo também são importantes.
do solo para as culturas com base em suas limitações físicas. Ele
também contém as informações necessárias para usar o método de
Risco de erosão
Buol et al. (1975) de Classificação da Capacidade de Fertilidade do solo
Tabela 6-1 da “A Terra em Tropical America” fornece uma síntese das
(FCC).
classes de declive da região. Terras planas, mal drenados cobrem
Embora existam importantes limitações físicas, incluindo drenagem
21% região. Das terras bem drenadas, cerca de 61% têm nível de
pobre em mais de 21% da região, risco de erosão severa em mais de
declives suaves (0-8 % de declives). A topografia é ondulada (8-30
8%, e diferentes graus de estresse hídrico, as propriedades físicas do
% declives) em 14% da região, e íngreme (mais de 30% declives)
balanço dos solos cobertos pelo Mapa dos Sistemas de Terras pode
nos 4% restantes. A presença de uma mudança textural dentro dos
ser geralmente considerada favorável.
50 cm da superfície do solo, tais como LC, SL e SC, torna os solos
suscetíveis à erosão, especialmente em declives íngremes. Os dados
Textura do solo
tabulares mostram que 64,8 milhões ha (8% da região) têm solos
Para generalizar as variações de textura do solo em toda a região,
com textura acentuada (SC, LC) nos declives superiores a 8%, ou
as classes de textura de solo da Classificação da Capacidade de
tem solos rasos (LR e CR). Verificou-se que os solos profundos, com
Fertilidade FCC, sistema proposto por Buol et al. (1975), foram
mudanças de textura, em sua maioria classificados como Ultisols ou
utilizadas no estudo. Como proposto por Buol et al., estas podem ser Alfisols, geralmente são bastante suscetíveis à erosão, a menos que
resumidas da seguinte maneira:
sejam protegidos por uma cobertura de plantas durante os períodos
Solo superficial: textura é a média da camada arada ou 0-20cm, o que de chuvas intensas.
for mais raso.
O desmatamento indiscriminado, especialmente em regiões
FFC código
Nome
Descrição
montanhosas, muitas vezes leva a grave erosão dos solos e
S
Solo Arenoso
Areias argilosas e areias (USDA,1989)
também aumenta a taxa de fluxo de água, juntamente com a
L
<35% argila, mas não areia argilosa ou areia
Solo Franco
camada superior do solo, longe das áreas de captação. Este, por
C
Solo Argiloso
>35% argila
sua vez, provoca enchentes de rios, muitas vezes várias milhas rio
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abaixo. É um problema particularmente grave em algumas partes
do contraforte subandino, onde a “colonização” decorre a um ritmo
acelerado. Tais problemas só podem ser evitados, garantindo que
os colonizadores tenham o menor acesso possível às regiões do
contraforte subandino. Além disso, as principais estradas devem ser
localizado nas áreas de planícies. O setor sulamericano do Mapa de
Erosão do Mundo (FAO 1989), que foi elaborado pelo autor sênior,
fornece uma compreensão sobre o problema da erosão em toda a
região.

Relações de Umidade do Solo
A definição dos Grandes Grupos de solos e suas extensões
(mostrado na Tabela 5-1) permitiu uma estimativa da importância
relativa dos regimes de umidade-solo na região, como definido na
Taxonomia do Solo (Soil Survey Staff, 1975). Cerca de 61% da região
tem um regime údico ou perúdico de umidade do solo, indicando
que o subsolo é úmido durante nove ou mais meses por ano.
Aproximadamente 21% da área tem um regime áquico, indicando
a presença de condições de alagamento em algumas partes do
solo durante o ano. Os restantes 18% tem um regime ústico, que
indica que o subsolo é seco por mais de 90 mas menos de 180 dias
consecutivos durante o ano.
Cochrane et al. (1981) comparou a classificação dos solos bem
drenados na região a nível de Grande Grupo com o regime de
umidade das classes e o regimes totais de evapotranspiração
na estação chuvosa, o WSPE. Eles encontraram uma relação
aproximada, provavelmente porque a definição de regimes de
umidade proporciona uma separação ainda mais ampla dos Grandes
Grupos. No entanto, houve a implicação de que a definição de
regimes WSPE, ou uma aproximação equivalente a regimes de
“energia utilizável”, como o concedido pelos padrões de balanço
anual de água, poderia levar a uma melhor classificação de solos
nos trópicos.
Considerações de classificação à parte, é relevante apontar que
a maioria dos solos na sub-região climática “b” sofrem tensões
de umidade temporárias durante 3-4 meses do ano, o que afeta
o crescimento da planta (Ranzani, 1978). A estação seca definida
no cerrado torna esta situação mais evidente, especialmente nos
solos bem drenados das sub-regiões “c” e “d”. Mesmo no regime
de umidade údico do solo da sub-região “a”, o estresse hídrico
temporário do solo ocorre de forma esporádica e afeta severamente
culturas como o arroz de sequeiro e o milho (Bandy, 1977). Assim,
parece que as plantas anuais de raízes rasas que cresecem na
maioria dos solos bem drenados na região podem sofrer com falta
de água durante parte do ano.

Plintossolo Endurecido ou Laterite
Como já observado, as propriedades físicas de grande parte da
Floresta Amazônica e muitos solos do cerrado são geralmente
muito boas. O predomínio de cascalho grosso no solo arável
sustentado por plintita em grande parte da África Ocidental é
equivalente na região subclimática “b” e representa grandes
limitações para o desenvolvimento da agricultura permanente

naquela vasta região (Lal et al. 1975). Como indicado no Capítulo
5, esta situação não é tão extensa na América do Sul tropical. No
entanto, afloramentos endurecidos de plintita ou laterita realmente
ocorrem, mas em posições geomorficamente previsíveis no
terreno, como nas bordas de peneplanícies ou planaltos que foram
cortados por córregos e rios. Estes são comuns na escudos Guiano
e Brasileiro, e nas superfícies Terciárias da Amazônia e Orinoco.
Afloramentos de laterita são encontrados nos Llanos Altos a leste
da Colômbia perto de Carimagua, onde ICA (Instituto Colombiano
Agropecuário) e CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical),
trabalham cooperativamente na cultura e pesquisa de pastagens.
Esses afloramentos fornecem excelentes materiais de baixo custo
para construção de estradas e, consequentemente, reduzem o
custo de abertura de muitas áreas do interior. Na verdade, a falta
de laterita em muitas áreas é, geralmente, uma restrição definitiva
para a construção de estradas.

Propriedades Químicas dos solos
Propriedades químicas do solo, tanto para o solo superficial (0-20
cm) como para o subsolo (21-50 cm) foram codificadas e resumidas,
conforme detalhado no glossário na Parte I do Volume 3 de “ATerra
na América Tropical”. Além disso, os solos foram classificados de
acordo a uma codificação (algo modificado) da Classificação da
Capacidade de Fertilidade FCC proposta por Buol et al. (1975). A qual
está resumida da seguinte forma:

Classificação da Capacidade de Fertilidade do Solo, FCC
A classificação da capacidade de fertilidade do solo FCC, sistema
proposto por Buol et al. (1975), foi incorporada de uma forma
ligeiramente modificada como parte integrante do estudo “A Terra
na América Tropical”. Esta classificação sintetiza informações
chaves de fertilidade geralmente disponíveis a partir de relatórios
de levantamento de solos, sendo considerado um sistema de
classificação técnico (Cline 1949) e especificamente concebido
para ajudar especialistas em fertilidade do solo. Efetivamente, ele
sistematiza muito do que pode ser adquirido a partir de relatórios
de pesquisa do solo, particularmente aqueles que seguem a
metodologia da Taxonomia do Solo. Proporciona uma lista de
conveniente dos principais problemas potenciais que afetam a
fertilidade do solo, tanto física quanto quimicamente. Desta forma,
elimina-se a necessidade dos especialistas em fertilidade do solo
de ter um conhecimento profundo de classificação do solo e de
metodologia de pesquisa do solo.
O sistema de FCC é constituído por três níveis categóricos: o Tipo,
Tipo de Substratos e Condição Modificadora. Em resumo, o Tipo é a
textura média do solo superficial (0-20 cm), o Tipo de Substratos é
a textura média do subsolo (21-50 cm), e o Condição Modificadora
refere-se a condições químicas ou físicas. No Volume 1 de “A Terra na
América Tropical”, a Tabela 5-2 do Capítulo 5 registra a Classificação
da Capacidade de Fertilidade (FCC) como proposto por Buol et al.
(1975). As restrições dos “Modificadores de Condição”, e as pequenas
alterações na sua definição feitas pelo autor sênior foram as
seguintes:
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a: Al tóxico. No Mapa dos Sistemas de Terras e na sua legenda, “a” é
definido como superior a 70% de saturação da ECEC, em contraste
ao valor de 60% proposto por Buol et al. Assim, plantas sensíveis ao
alumínio serão afetadas.
b: reação base de carbonato de livre. Rocha fosfática e outros
fosfatos não-solúveis em água devem ser evitados. Deficiência
potencial de alguns micronutrientes, principalmente Mn, Fe e Zn.
c: cat-clay (contêm pirita). Solos ácidos sulfatados em potencial.
Drenagem não é recomendada sem práticas especiais, tais como
aplicação de salmoura (H. Evans, ex. Agrônomo Bookers, já falecido,
comunicação pessoal, 1971). Pode ser gerido com plantas tolerantes
à inundação e lençol freático elevado.
d: condição seca. Uma estação seca anual de pelo menos 60 dias
consecutivos. Limitações à umidade do solo. Datas de plantio para
as culturas anuais devem ser planejados para tirar proveito do
aumento de nitrogênio (o “nitrogen flush”), no inicio das chuvas.
e: CEC baixo. Baixa capacidade de reter nutrientes para as plantas,
principalmente Ca, K e Mg.
g: gleis. Condição Glei no subsolo é uma indicação de saturação de
água a uma profundidade de 60 cm da superfície do solo.

Definição das propriedades químicas do solo
Alguns aspectos da codificação e definição das propriedades
químicas do solo registrados para o estudo merecem comentários
adicionais. Os parâmetros químicos do solo analisados incluíram

o
seguinte:
pH: (pH em água, 1:1 relação solo para água). Um pH inferior a 5,3
foi considerado um nível realista para separar solos com potencial
de toxicidade de Al. Acima de pH 5,4, O Al é praticamente insolúvel
e não é encontrado no complexo de troca ou na solução do solo;
abaixo de pH 5,3 a quantidade de Al na solução do solo pode ser
significativa. Portanto, pH 5,3 permite obter um nível bruto crítico
para identificar os solos para os quais a equação desenvolvida por
Cochrane et al. (1980) para estimar as exigências de calagem de
solos ácidos minerais pode ser proveitosamente utilizada (consulte
Apêndice 6). A letra “h” foi usada para solos de código com um pH
inferior a 5,3, esta é a mesma letra utilizada pelo sistema FCC (Buol
et al. 1975), e a definição aproxima-se da filosofia de FCC da definição
de acidez do solo.
Al Permutável: (Al extraído por 1M KCI). Os níveis utilizados são
considerados preliminares e, principalmente, aplicáveis a solos com
baixa capacidade de troca catiônica efetiva.

h: ácido. Alta acidez do solo. Possível necessidade de calagem
e alguns oligoelementos. No Mapa do Sistema de Terras e sua
legenda, estes foram definidos como aqueles solos com pH inferior
a 5,3.

Ca, Mg, Na Permutáveis: (1M extração KCI). Esta é uma primeira
tentativa de equiparar os níveis de nutrientes do solo com as
necessidades das culturas, no sentido de:

i: fixação de fósforo. Potencialmente alta capacidade de fixação
de P. Requer altos níveis de fertilizante de P. Fontes e métodos
de aplicação de fertilizantes de P devem ser cuidadosamente
considerados.

M: inadequado para culturas que requerem altos níveis do nutriente

k: deficientes de K. Baixa capacidade de fornecer K. No Mapa de
Sistema de Terras e sua legenda, o nível de troca de K para este
modificador foi reduzido para 0,15.
n: nátrico. Altos níveis de sódio. Exige manejo especial do solo
específico para práticas de solos alcalinos.
s: salinidade. Presença de sais solúveis. Requer práticas de manejo
especial do solo.
v: vertissolo. Solo superficial de textura argilosa. Lavourar é difícil
quando o solo está muito úmido (ou, inversamente, muito seco),
mas podem ser altamente produtivos.
x: rio-x amorfo. Muitas vezes de alta capacidade de fixação de P.
FCC índexa as informações mais comuns que especialistas em
fertilidade do solo estudam e examinam os dados de análise
do solo para suas potenciais limitações. Ele fornece uma lista
bastante completa e conveniente para a verificação de potenciais
limitações e é um complemento muito útil para os dados químicos
informatizados do solo . Muitas dessas condições ocorrem juntas
nas planícies centrais da América tropical. O banco de dados de “a
Terra na América Tropical” contém um resumo dos classificadores
de FCC para cada faceta de terreno dentro de um dado sistema de
terras.
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A: adequado para a maioria das culturas
B: inadequado para a maioria das culturas exceto aqueles tolerantes
a baixos níveis do nutriente.
K
 Permutável: (extração 1M NH4Cl). Na prática, não parece ser
grande a diferença entre os níveis de K extraídos com NH4CI e
NH4OAc. A classificação provisória do K permutável também
qualifica os níveis de potássio de acordo com os critérios da FCC.
Esta estipula como uma definição alternativa de baixo K que o
solo tem menos de 10% minerais intemperizáveis no
 fração de
sedimento e areia dentro de 50 cm da superfície do solo, ou que
os níveis de K são menos de 2% da soma das bases, se a soma das
bases for inferior a 10 cmolckg-1 (meq/100 g) do solo.
Total de bases permutáveis (TEB): Esta é a soma de Ca, Mg, K e Na.
Em alguns solos minerais ácidos, o Mn e até mesmo o Fe obtidos
por extração com 1M KCI podem ser elevados e contribuir para
o TEB. Níveis de Zn e Cu também poderiam ser incluído, mas na
prática são geralmente tão baixos a ponto de serem insignificantes.
Capacidade de troca catiônica (CTC): Refere-se a capacidade de
troca catiônica efetiva (ECEC), calculado pela soma do TEB com
o Al (1M extração KCI). O nível, menor de 4 cmolckg-1 de solo,
corresponderia aproximadamente a menos de 7 cmolckg-1 de solo, se
a CEC é determinada pela soma dos cátions em pH 7,0, e menos de
10, quando determinado pela soma dos cátions em pH 8.2 (Buol et
al. 1975).
A classificação do TEB e CEC em termos de alta, média e baixa,
claramente, não tem significado direto com a relação da

necessidade de nutrientes das plantas. No entanto, eles são
considerados agrupamentos convenientes para ajudar com a
interpretação da capacidade do solo para fornecer nutrientes.
Quando considerados em conjunto com teor de matéria orgânica e
mineralogia de argilas, eles fornecem uma idéia da capacidade do
solo para reter os nutrientes e de seu estado de lixiviação.
Matéria orgânica (MO): A classificação foi feita para ajudar com a
interpretação geral da fertilidade do solo. O percentual de MO é
determinado pela multiplicação do carbono orgânico por 1,7.
Fósforo (P): Os níveis se referem ao P extraído pelo método Bray
11 (Bray e Kurtz 1945). Em termos muito aproximados, a Tabela
6-1 apresenta uma comparação entre os níveis de P extraído pelo
método Bray 11, o método Truog (Jackson, 1958), e o “P disponível”
do método de Vettori (1969). As classificações são também
utilizadas para igualar os níveis do solo com as exigências da planta.
Tabela 6-1. A comparação de níveis de P (ppm) em diferentes sistemas
de classificação.

P código Descrição

Bray ll Truog Olsen “P disponível”

A

alto, high

>7

>5

>3

>7

M

médio,medium

3-7

2-5

1-3

3-7

B

baixo, low

<3

<2

<1

<3

deficiências S como registrado na literatura.
Zinco (extração com KCI 1M): Apenas as classes baixa, satisfatória,
e desconhecidas têm sido utilizadas. Estes níveis são baseados em
relativamente poucos estudos com culturas comerciais; pouco se
sabe sobre a tolerância das culturas a diferentes níveis de Zn.
Ferro (extração com KCI 1M): As classes baixas, satisfatória, alta,
e desconhecida oferecem apenas um idéia de classificação, já que
elas não levam em conta as diferenças de tolerância das culturas.
Deficiência de Fe temporária às vezes ocorre na cana-de-açúcar,
já que suas raízes crescem em solos superfícies bem arejado e
insaturados (autor sênior, dados não publicados). Como as raízes
penetram subsolos saturados, a deficiência de Fe geralmente
desaparece. Em níveis alto, algumas culturas, como por exemplo
o arroz, podem sofrer de excesso de Fe (Howeler 1973). Como Mn,
níveis de Fe do solo variam de acordo com a oxidação flutuante e as
condições de redução provocadas por diferentes níveis de umidade
do solo.
Fe-Toxidade: Apêndice 5 resume um método para usar no campo
para determinar as condições de toxicidade de Fe encontradas em
alguns solos (geralmente em solos mal drenados). Muitas vezes,
é difícil detectar a condição quando o solo já secou, incluindo
amostras de solo recolhidas para determinações de laboratório;
consequentemente, o autor desenvolveu o método a ser utilizado
no campo.

Fixação de fósforo: A fixação de fósforo é difícil de se quantificar.
O critério de Buol et al. (1975) foi utilizado: solos com teor de argila
maior que 35% e uma relação de Fe2O3 livre na porcentagem de
argila maior que 0:15, ou aqueles com mineralogia de argila alofana
dominante, são classificados como fixadores potencialmente alto de
P. Na ausência de informações mais específicas, estes parâmetros
dão uma boa classificação provisória dos potenciais problemas de
fixação de P.

Cobre (extração com KCI 1M): Pouco se sabe sobre níveis críticos
de Cu. Níveis generalizados foram determinados com base em
experiências de outras áreas tropicais. Há evidências que sugerem
que podem ser correlacionados com os níveis de P em alguns solos
minerais ácidos (autor sênior, dados não publicados).

Manganês: Os níveis se referem a Mn extraído com KCI 1M, definido
como baixo, satisfatório, e tóxicos. A definição de toxidade de
Mn maior do que 35 ppm ou superior a 1% de saturação de ECEC é
provisória, já que as plantas variam muito em sua capacidade de
suportar altos níveis de Mn na solução do solo. Além disso, os níveis
de Mn tendem a acumular-se, às vezes por períodos relativamente
curtos, sob condições redutoras (Collins e Buol 1969).

Molibdênio (extração com KCI 1M): Pouco se sabe sobre os níveis
do Mo no solo na região. As classes utilizadas são baseadas
principalmente em critérios generalizados de outras partes dos
trópicos.

Em contraste com a preocupação frequentemente citada de
níveis tóxicos de Mn do solo, o autor detectou uma deficiência de
Mn na cana-de-açúcar sendo cultivada em um pH relativamente
alto, no solo de aluvião recente no departamento de Santa Cruz
da Bolívia (Cochrane 1989, e refere-se Apêndice 2). Ele corrigiu o
problema através da aplicação de sulfato de amônio e aumentou
o rendimento drasticamente. Trabalhadores anteriores tinham
recomendado o uso de uréia como fertilizante nitrogenado, mas a
aplicação de uréia resultou em um aumento inicial de pH do solo
com conseqüente redução substancial no rendimento!
Enxofre: As classificações baixa, satisfatóriao, alta, e desconhecidas
têm sido usadas sem tentar definir um procedimento de extracção
ou limites para o solo S, que só reflete o que se sabe sobre as

Boro (extração por refluxo de água a 100ºC por 10 minutos): As
classes usadas se aproximam dos níveis críticos para diversas
culturas, incluindo cana-de-açúcar .

Carbonatos livre: Esta característica refere-se a carbonatos
detectados simplesmente por deixar cair gotas de HCI 30% em
amostras de solo recolhidas ate uma profundidade de 50 cm e
observar a efervescência de CO2. A presença de carbonatos de cálcio
e magnésio detectados desta forma também é usado como um
modificador da FCC: “b” = reação básica.
Salinidade: é a salinidade do extrato saturado a 24ºC de uma
amostra de solo recolhida a uma profundidade de 1 m. Os níveis
são baseados nos valores gerais desenvolvidos pela equipe do
Laboratório de Salinidade do Solo dos EUA (U.S. Soil Salinity
Staff 1954) que se propõem a identificar os solos com salinidade
suficiente para apresentar problemas para a maioria das culturas.
Deve-se notar, no entanto, que algumas culturas são suscetíveis
a um nível significativamente mais baixo de salinidade do solo. O
nível 4 mmhos aproxima-se a uma leitura de condutividade de 400
μmhos num extrato solo-água de proporção 1:2,5.
Uma Visão Geral da Região Amazônica
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Sódio: Os níveis de sódio mencionados foram separadas a fim de
identificar problemas nos solos. O sódio afeta a dispersão de argila
e a umidade disponível. Os níveis se referem a leituras de amostras
de solo recolhidas a uma profundidade de 50 cm e são os limites
estabelecidos pelo Laboratório de Salinidade do Solo dos EUA (U.S.
Soil Salinity Staff 1954).
Cat-clay (contêm pirita): Este identifica a presença de solos
sulfatados ácidos (Moorman 1963). É identificado pelo critério de
pH menor de 3,5 em extrato, após a secagem, de solo-água em
porporção 1:1, ou jarosita mosqueada com cor 2.5Y ou mais amarelo
e cromo 6 ou mais em uma profundidade de 60 cm. Ele é usado com
essa definição como um modificador da FCC: “c” = cat clay.
Raio-x amorfo: Superior a 35% de argila e pH superior a 10 em
NaF 1M, ou positivo para teste de campo de NaF, ou outras
evidências indiretas de alofana na fração de argila na superfície a
20 centímetros do solo. Este critério, a definição do modificador
FCC “x”, se propõe a identificar solos com mineralogia alofane
dominante, estes muitas vezes têm alta capacidade de fixação de P
e baixas taxas de mineralização.

Elementos de importância, principalmente para a nutrição
animal
Esta avaliação foi baseada puramente em conhecimentos
específicos sobre as deficiências e toxicidades que ocorrem em
uma determinada área. Por exemplo, solos de certas áreas estão
associados a deficiência de iodo em animais.

O exame dos dados químicos do solo
Examinar dados químicos do solo é uma boa prática para identificar
fatores de toxicidade potencial do solo em primeiro lugar, e em
seguida, examinar as deficiências potenciais à luz do que é provável
de ocorrer, uma vez que as as medidas corretivas tenham sido
postuladas para superar o problema de toxicidade do solo. Esse
exame deve ser pré-condicionado pela apreciação das condições
climáticas e físicas.

Tolerâncias de culturas a toxicidades e deficiências
A interpretação de dados químicos dos solos (e certos dados físicos)
devem ter em conta as tolerâncias de diferentes culturas e suas
variedades. Por exemplo, pode-se notar que várias variedades
brasileiras de trigo têm uma tolerância muita maior de alto níveis de
Al que esses desenvolvido em Canadá. A equação para a calagem de
solos minerais ácidas para corrigir toxicidade de Al desenvolvida por
Cochrane et al. (1980), foi projetado para se ter em conta a tolerância
das plantas com a toxicidade de Al.
Historicamente, é provável que as primeiras observações
registradas sobre as variações na tolerância das culturas às
diferentes condições de fertilidade do solo foram realizadas pelo
autor sênior (Cochrane 1962). Ele examinou uma série de arquivos
do Ministério da Agricultura da ilha caribenha de St. Vincent que
remonta ao final de 1800. Registros cuidadosos foram mantidos
por muitos “botânicos” e depois “agrônomos” das culturas da ilha
e trabalhos experimentais que remontam desta época. O autor
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encontrou uma relação até então insuspeita entre a resposta de
de fertilizantes em variedades de algodão da ilha e sua adaptação
genética a solos ácidos e inférteis. Por anos, era suposto que
as “melhores” variedades foram aquelas que deram melhores
respostas aos mais altos tratamentos com fertilizantes.
Aliás, as primeras árvores de Fruta-pão foram introduzidas no
Caribe através do “St. Vincent Botanical Garden” (Jardim Botânico de
St. Vincent) pelo Capitão Bligh do famoso “Motim da Bounty”! Uma
placa em uma antiga árvore alega ser a primeira árvore de fruta-pão
a ser plantada pelo Capitão Bligh...

Resumo das propriedades Químicas do solo da região
A grande maioria dos solos da região são ácidos e inférteis em seu
estado inalterado. Na pesquisa de classificação do solo, observou-se
que apenas cerca de 5% da região tem solos com fertilidade natural
relativamente alta. Os dados analíticos indicam que as principais
limitações químicas do solo na região são: a acidez do solo (Al
toxicidade), a deficiência de P, baixa capacidade de troca catiônica
efetiva, e deficiências generalizadas de N, K, S, Ca e Mg. Toxicidade
de Mn e Fe estão presentes em alguns solos assim como são
elementos deficientes em outros. Deficiências de oligoelementos
(vestígio de elementos) incluindo B, Zn e Cu, são normalmente
encontrados (Cochrane e Sanchez 1982), e deficiência de Mo foi
identificada no Cerrado brasileiros (CIAT 1980 a).
A Tabela 6-2 resume o grau de muitas dessas limitações de
fertilidade na região. (Tabela 6-5 da “A Terra na América Tropical”
indica as limitações em termos de diferenças climáticas das subregiões e topográfica dentro destas sub-regiões). Deve ser lembrado
no entanto, que os números são em grande parte baseados em
informações tiradas de levantamentos de solo sob condições de
vegetação natural. Como demonstrado por Falesi (1976), (veja Tabela
13-1 do Capítulo 13), nas florestas semi-sempre verdes com um
grande teor de biomassa, queimadas no local podem resultar no
retorno ao solo de quantidades muito grandes de bases, incluindo
K e Ca, assim, mudando completamente as características químicas
do solo. As condições do subsolo também podem ser afetadas
quando nutrientes lixiviam da superfície.

A seguir se resume algumas das principais limitações de
fertilidade da região:
Acidez do solo: Da Tabela 6-2 pode ser estimado que
aproximadamente 75% da região tem valores de pH do solo menor
que 5,3, indicando não só a reação ácida, mas também a presença
de níveis potencialmente tóxicos de Al trocável para muitas
culturas. A proporção de solos ácidos é menor nas topografias
planas, mal drenadas (52%). A toxicidade de alumínio em plantas
é a principal consequência da acidez extrema do solo. Como já
foi observado, espécies de plantas e cultivares dentro de uma
espécie diferem em sua tolerância ao Al, o que pode ser expresso
em termos da porcentagem de saturação por Al de sua efetiva
capacidade de troca catiônica (ECEC). Algumas plantas sensíveis ao
Al sofrem em níveis tão baixos como 10% de saturação de Al. Em
geral, porém, quando há 70% de saturação ou mais de Al em até 50

cm da superficie, o solo é considerado “Al tóxico”. Estimou-se que
358 milhões ha., ou 44%, dos solos na região são potencialmente
tóxicos ao Al em seu estado natural. É interessante notar, contudo,
que a Tabela 6-5 do “A Terra na América Tropical” indica que há uma
diminuição acentuada dos níveis de saturação de Al no subsolo das
regiões de cerrado bem drenados.

Corrigindo toxicidade de Al
A toxicidade de Al em solos pode ser corrigida por calagem, e
infelizmente, a quantidade de calcário utilizada pelos agricultores
para superar toxicidade Al é geralmente muito superior à realmente
necessária. No sul do Mato Grosso, Brasil, por exemplo, foram feitas
grandes e altamente desnecessárias aplicações de cal (ver Foto 6-1).
Como observado anteriormente, o autor sênior desenvolveu uma
equação para calagem que permite calcular o requisito mínimo
de cal mineral para um determinado solo ácido e que irá permitir
o crescimento saudável de uma cultura com uma tolerância
conhecida de toxicidade de Al. Esta equação foi gravada no
Apêndice 6 para a conveniência dos agrônomos.
Notou-se durante o curso dos estudos, que o calcário, por si
só não é um recurso escasso na região; depósitos abundam ao
longo do contraforte oriental dos Andes e do planalto central
do Brasil. No entanto, os custos de mineração e transporte são
os principais fatores limitantes, especialmente para fronteiras
distantes. Consequentemente, a estimativa dos requisitos mínimos
de calcáreo, juntamente com o uso de culturas com uma certa
tolerância para níveis elevados de Al no solo, são agrotecnologias
importantes para o desenvolvimento agrícola da região. Isto
poderia levar ao uso mais eficaz do cal e haveria uma considerável
diminuição nos custos de produção.
Deficiência de fósforo: Tabela 6-2 mostra que 86% dos solos da
região têm níveis de P disponível no solo superficial inferior a 7
ppm, de acordo com o método Bray II. Como o nível de adequação,
geralmente reconhecido deste método para culturas anuais em
Oxisols e Ultisols (Latossolos e Argissolos), no Brasil é 7 ppm de
P, é correto afirmar que a grande maioria dos solos da região são
deficientes em P para a maioria das culturas anuais. Felizmente,
essa deficiência generalizada de P não é acompanhada por uma alta
capacidade de fixação de P generalizada.
Da Tabela 6-2 vê-se que 100 milhões de hectares, apenas 12% da
região, têm solos com alta capacidade de fixação de P, conforme
definido pelo modificador “i” da FCC. Somente aquelas camadas
superficiais de solo com teor de argila maiores de 35% e com uma
alta proporção de óxidos de ferro presentes são considerados
altos fixadores P (Sanchez e Uehara 1980; Sanchez et al. 1980). Esta
situação é, em grande parte, limitada a Latossolos argilosos e
Argissolos, e, entre eles, somente aqueles que têm a notação “Ci”
no sistema de FCC. Absorção isotérmica de fósforo, realizada com
amostras de solos Argissolos do Peru e Brasil pela Universidade
Estadual da Carolina do Norte (1973) e Dynia et al. (1977), mostram
que a capacidade de fixação é baixa. Claramente, enquanto a
fixação de P é uma possível limitação importante de Latossolos nos
Cerrado do Brasil e dos Llanos da Colômbia, não é um problema

Tabela 6-2. O resumo de extensão aérea de parâmetros selecionados de
fertilidade do solo na América do Sul tropical.
Códigoa

Gama

(milhão ha)

% Total da
Camada
Superficial

Subsolo
(21-50 cm)
Área

0.4
245.8
570.8

< 0.1
70.1
30.1

0.6
203.2
613

0.1
24.9
75

145
614.4
57.6

17.8
75.2
7

4.1
90.5
722.4

0.5
11.1
88.4

221.5
95.5
141.4
358.6

27.1
11.7
17.3
43.9

243.6
91.3
100
382

29.8
11.2
12.3
46.8

20
41.4
38.6

68.1
184.6
564.3

8.3
22.6
69.1

20.8
50.3
29

63.1
184.7
568.9

7.8
22.6
69.9

Solo
(0-20 cm)
Área

(milhão ha)

% Total
do
Subsolo

pH
A
M
h

> 7.3
5.3 -7.3
< 5.3

Matéria Orgânica
A
M
B

> 4.5
1.5 - 4.5
< 1.5

Saturação de Al %
B
M
h
a

0 -10
10 - 40
40 - 70
> 70 (tóxica)

Ca Intercambiável, cmolckg-1
A
M
B

> 4.0
0.4 -4.0
< 0.4

163.7
338.3
315

Mg Intercambiável, cmolckg-1
A
M
B

> 0.8
0.2 - 0.8
< 0.2

169.6
410.8
236.6

K Intercambiável, cmolckg-1
A
M
k

> 0.3
0.15 - 0.3
< 0.15

97.4
240.8
477.1

12
29.5
58.4

6.3
105.6
705.1

0.7
12.9
86.3

8
4-8
4

255.6
319
242.4

31.3
39
29.7

119.6
283.3
414.1

14.6
34.7
50.7

7
3-7
3

97.1
341.5
378.3

11.9
41.8
46.3

28.4
89.1
699.4

3.5
10.9
85.6

I
O

alta
baixa

101.2
715.7

12.4
87.6

U

desconhecido

<0.1

<0.1

ECECb
A
M
B
Pc, ppm
A
M
B
Fixação de P

a = Al tóxico, FCC em solo superficial; A = alto; M = médio; B = baixo;
h = ácido, FCC em solo superficial; i = FCC modificador para a fixação de P,
( i > 35% argila, % livre Fe2O3/% argila = 0.15); k = K deficiente, FCC em solo
superficial;
a

b
c

ECEC = capacidade de troca catiônica efetiva
Pelo método Bray11
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Deficiência de enxofre: McClung (1959) encontrou deficiências
graves de enxofre em um experimento em estufa com solos do
estado de Goiás, Brasil, em solos descritos como Latossolo húmico
(Acrustox) e em uma Terra Roxa Mixturada (Rhodustalf) em São
Paulo. A ocorrência comum de deficiência de S nos solos do Brasil
Central foi confirmada por vários estudos consequentes, incluindo
os recentes experimetos em estufa dos Oxisols (Latossolos) de
Planaltina relatados pelo CIAT (1980a). Embora poucos resultados
dos experimentos de campo tenham sido gravados, a deficiência
de S é, provavelmente, a maior limitação nos solos do cerrado onde
enxofre é perdido no processo da queimada. Deficiências de enxofre
também foram relatadas por Wang et al. (1976) em cultivos de arroz
nas planícies de inundação ao longo do rio Jari, um tributário do rio
Amazonas, no leste da Amazônia.

Foto 6-1. A plicações desnecessarias de cal em grandes quantidades na
parte sul do Mato Grosso, Brasil.
generalizado na Amazônia, embora seja importante a nível local. O
uso de espécies e cultivos de culturas tolerantes a níveis baixos de
P é uma possível alternativa para aumentar a fertilização de P em
solos deficientes em P.
Pequenas reservas de potássio: Foi estimado que cerca de 58% da
região (477 milhões de ha.) têm solos com baixa disponibilidade
K. Embora a queima de florestas nativas aumentem os níveis de K
disponível, esse efeito tende a ser de curta duração, a menos que
uma rápida reciclagem ocorra. Em regiões de savana, queimadas
sazonais pouco fazem para aumentar os níveis invariavelmente
baixos dos solos. Consequentemente, esta é uma importante
restrição econômica na região. Rápida perdas por lixiviação e sérios
desequilíbrios de K / Mg foram registrados em Argissolos no Peru
(Villachica 1978; Villachica e Sánchez 1980).
Baixos níveis de cálcio e magnésio: Aproximadamente 39% da
região (315 milhões de ha) têm solos com baixos níveis de Ca e
29% (236 milhões de ha) com baixos níveis de Mg. A queimada de
florestas nativas aumenta os níveis tanto de Ca como de Mg. Em
áreas de cerrado, no entanto, como explicado em mais detalhes
no Capítulo 14, o problema não é tanto de deficiências mas de um
desequilíbrio (Cochrane 1989). Observa-se, que muitos solos pobres
em Ca e Mg são potencialmente tóxicos em Al; em tais casos, a
calagem vai resolver tanto a toxicidade do Al como ao desequilíbrio
de Ca / Mg.
Baixa capacidade de troca catiônica efetiva: Baixo ECEC é uma
restrição importante do solo, por causa da susceptibilidade de K de
lixiviar desde o perfil do solo e o perigo de criar sérios desequilíbrios
nutricionais entre os cátions tais como K, Ca e Mg. A Tabela 6-3
mostra que cerca de 242 milhões ha (30% da região) têm essa
condição no solo superficial, e 414 milhões de hectares. (50%) têm
no subsolo. ECEC baixo é mais predominante nas sub-regiões B e C e
ocorre principalmente em Latossolos, Argissolos de textura arenosa,
e em todos os Espodossolos.
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Deficiências de outros nutrientes: A região é um paraíso para
cientistas interessados em deficiências nutricionais. No Ultisols
(Argissolos) de Yurimaguas, por exemplo, deficiências de todos
os elementos essenciais de nutrientes, exceto Fe e Cl, foram
registradas em culturas anuais (Villachica e Sanchez 1980). Além
de deficiências de N, P, e K, as deficiências mais generalizada
parecem ser as de Mg, S e Zn. A limitada base de dados para esses
parâmetros impede uma avaliação geográfica de onde ocorrem
deficiências específicas e sua relação com as propriedades do solo.

Restrições que ocorrem juntas
Deve-se notar que não é incomum para as várias restrições de
fertilidade do solo ocorrerem juntas na mesma unidade de terra.
Apenas cerca de 42 milhões de hectares (5% da área) não mostrou
grandes limitações de fertilidade. Parece que a restrição mais
onipresente que ocorre juntamente com outros problemas é a
deficiência de P do solo.

Investigando os problemas de fertilidade do solo
Para concluir este Capítulo, observa-se que o Anexo 1 foi escrito
para fornecer um guia quanto aos problemas de nutrientes no solo
podem ser deduzido a partir de estudos já existente para melhor
direcionar os trabalhos agronômicos a fim de acelerar as respostas
comprovadas em campo quanto à necessidades de fertilizantes
para culturas específicas. Os Apêndices 2, 3, 4 e 5 fornecem aos
agrônomos confrontados com a tarefa de investigar problemas
de fertilidade do solo uma série de técnicas para investigar as
necessidades de fertilidade de culturas específicas cultivadas em
diferentes solos tropical e diferentes circunstâncias.

Capítulo 7

ZONAS AGROECOLÓGICAS DA AMAZÔNIA
O estudo dos recursos terrestres da região (Cochrane et al.
1985) foi originalmente encomendado como um estudo das
regiões ácidas-inferteis do cerrado tropical da América do Sul
a fim de fornecer uma base para a seleção das localidades para
provar ascensões promissoras de pastagens e de leguminosas
(CIAT 1978b). No entanto, como observado no Capítulo 1, após
o trabalho do primeiro ano, o projeto foi estendido para cobrir
toda a Amazônia para melhor compreender a natureza de seus
recursos terrestres. Considerou-se que isso daria uma base para
o desenvolvimento de agrotenologia baseada em germoplasma
adequada para a região como um todo, e evitaria erros cometidos
no passado, onde agrotecnologias desenvolvidas em uma região
“tropical” simplesmente falharam em outras. Assim como Metz e
Brady (1980) observaram a chamada “Revolução Verde”:

“A Revolução Verde não cumpriu as expectativas na maioria das
áreas do mundo. Rendimentos e níveis de produção são apenas
uma fração daqueles previstos quando as novas variedades
de alto rendimento foram lançadas na década de 1960. Há
um crescente reconhecimento de que fatores ambientais são
amplamente responsáveis pelo fracasso de novas variedades de
culturas por não estarem à altura das expectativas’’.

Zonas Agroecológicas
Oito zonas agroecológicas foram delineadas para ajudar a visualizar
as diferenças gerais dos recursos terrestres sobre a terras baixas e
úmidas do centro tropical da América do Sul para o programa de
pastagem do CIAT. No entanto, estas zonas também forneceram
um zoneamento agroecológico para culturas perenes e regeneração
florestal. Estas estão visíveis na Figura 7-1, que é um mapa gerado
por computador com base em agrupamentos de Sistema de
Terras que integram amplas classes climáticas, topográficas e de
vegetação natural em toda a região. É uma primeira tentativa para
mostrar as diferenças brutas de clima e do terreno em perspectiva.
A Tabela 7-1 resume as cinco zonas agroecológicas, em termos de
sua vegetação principal, características climáticas e topográficas.
Deve-se notar que as regiões de floresta muito mal drenadas
indicadas no mapa foram incluídas dentro das subdivisões da
floresta de acordo com seus regimes climáticos.

Em outras palavras, muitos cultivos de alto rendimento que
tiveram bom desempenho em um ambiente de clima e solo tropical
frequentemente deram resultados decepcionantes em outros.
Parte do motivo é que, num passado não muito distante, criadores
de plantas foram à procura de “super cultivares” de culturas que
resolveriam os problemas de produção de alimentos nos trópicos,
como se a palavra “trópicos” fosse uma definição suficiente de meio
ambiente . Infelizmente não é assim. Existe agora uma consciência
crescente da necessidade de desenvolver novas cultivares
(variedades) de culturas compatíveis com o clima, solo e os muitos
ambientes dos trópicos, e uma necessidade urgente de definir esses
ambientes com maior precisão.
Como uma primeira tentativa para ajudar a resolver este problema,
a região foi subdividida em zonas agroecológicas com base nos
resultados do estudo de Sistema de Terras, e fez-se um resumo
das principais limitações do uso da terra dentro dessas zonas.
Obviamente, a um nível mais detalhado, o Sistema de Terras define
áreas de terrenos semelhantes para a agricultura, silvicultura,
reservas ecológicas, controle de erosão, ou simplesmente de
conservação e, consequentemente, a descrição do Sistema de Terras
é fundamental para o ordenamento do território e transferência de
agrotecnologia.
Figura 7-1. Extensão geográfica da pesquisa "Sistemas de Terras"
mostrando as zonas agroecológicas, tomadas a partir do estudo de
Cochrane et al. (1985).
Uma Visão Geral da Região Amazônica
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A base para a subdivisão das terras baixas da América do Sul tropical
em sub-regiões climáticas está resumida no Capítulo 2. A estreita
relação entre o potencial de evapotranspiração na temporada
chuvosa WSPE, e a vegetação nativa que cresce em solos bem
drenados (Cochrane e Jones 1981) indica que as características
brutas da vegetação natural são uma função da quantidade de
energia que as plantas podem usar, de acordo com os padrões
anuais de equilíbrio de água. Esta constatação, juntamente com as
amplas diferenças de temperatura na estação chuvosa (WSMT), foi
utilizada primeiro, e mais amplo, critério para subdividir a região em
ecozonas agroflorestal para árvores de floresta, culturas perenes e
produção de pastagens. O critério de utilização de regimes WSPE
anual é, certamente, somente pertinente para a vegetação perene.
Considerando o WSPE, é bem entendido que o papel da
evapotranspiração, que ocorre através da superfície dos estômatos
das plantas, é um mecanismo fundamental para acelerar a absorção
de íons de nutrientes do solo e sua subsequente translocação
para as regiões vitais de plantas, como explicado por Cochrane
e Cochrane (2005, 2007). Claramente, WSPE é um novo meio de
estimar a influência climática em termos de “energia utilizável”
no ciclo anual de crescimento da vegetação nativa e vegetação
perene introduzida (veja Capítulo 2). No entanto, a capacidade de
fornecimento de água de um solo específico pode moderar o regime
WSPE .
O segundo amplo critério foi a drenagem do solo, consulte a Tabela
7-1. Em terras mal drenadas a capacidade das plantas de resistir a
encharcamento é de importância primordial. Consequentemente,
as savanas mal drenadas, incluindo o Pantanal tipicamente
descrito no Brasil e na Bolívia, que são encontrados nas sub-regiões

climáticas “b” a “e”, conforme definido na Tabela 2-4 no Capítulo
2, foram agrupados como zonas agroecológicas, porque são terras
afetadas por um problema comum de períodos prolongados de
encharcamento anual.
É necessário estudar as características climáticas e de solo de
qualquer região com muito mais profundidade para o cultivo
bem sucedido de qualquer cultura específica perene ou espécies
florestais. Isto é ainda mais crítico para as culturas anuais; o WSPE
mensal durante o seu estágio variado de crescimento deve ser
tomado em conta, além de outros fatores, incluindo temperatura e
duração do dia.

Condições físicas e químicas do solo dentro das zonas
agroecológicas
Os muitos fatores relevantes para limitações físicas e químicas
do solo nas grandes zonas agroecológicas foram examinados em
detalhe por Cochrane et al. (1979, 1985, 2003), e gravados no Quadro
1-2 de “A Terra na América Tropical”. As notas a seguir resumem
as principais características dos cinco grandes ecossistemas
agroflorestais, como determinado a partir do trabalho de Sistema
de Terras:

Cerrado isohipertémicos de terra seca, bem drenadas
Foi visto que a restrição predominante física do solo ao longo
desta zona agroecológica é a baixa capacidade de retenção de
umidade. Isto é particularmente evidente nos Grandes Grupos
Haplustox, Acrustox e Haplorthox dentro da ordem Oxisol e na
Quartzipsamments e Ustipsamments dos Entisols. Solos com
baixa capacidade de manter a umidade dentro desses Grande

Tabela 7-1. Zonas agroecológicas da América do Sul tropical.
Área (ha x 1,000,000) de cada clase
Zonas agroecológicas

Parametros Climáticos

Plano

<8%

8-30%

>30%

Área total % de área
total

Cerrado mal drenado

WSPE <900mm
< 6 meses de estação chuvosa
WSMT > 23.5º C

49

0

0

0

49

7

Cerrado isohipertérmico

WSPE 900-1060mm
6-8 meses de estação chuvosa
WSMT > 23.5ºC

17

72

12

10

111

16

Cerrado isotérmico

WSPE 900-1060mm
6-8 meses de estação chuvosa
WSMT < 23.5ºC

1

25

9

7

42

6

Floresta sazonal semi-sempre
verde

WSPE 1060-1300
6-9 meses de estação chuvosa
WSMT > 23.5ºC

53

145

94

4

296

41

Floresta tropical chuvosa

WSPE > 1300mm
>9 meses de estação chuvosa
WSMT > 23.5ºC

69

88

55

5

217

30

Área Total (ha x 1,000,000)

189

330

170

26

715

% de área total

26%

46%

24%

4%

WSPE = evapotranspiração potencial total na estação chuvosa WSMT = temperatura média mensal na estação chuvosa
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Grupos representam mais de 60% dos solos encontrados na
zona agroecológica como um todo. A tendência dos padrões de
chuva serem algo erráticos em algumas partes da ecozona sugere
a necessidade para ter plantas capazes de suportar tensões de
umidade, talvez além do indicado pela duração e intensidade da
estação seca.
Deficiências minerais do solo, principalmente de P, K e Ca, são de
importância primordial; plantas de pastagens e culturas perenes
capazes de produzir satisfatoriamente em solos com baixos níveis
desses elementos devem ser procurados. No entanto, um estudo
mais detalhado realizado posteriormente pelo autor sênior sobre o
cerrado (savana) da região central do Brasil, indicam que o problema
crítico da região é um desequilíbrio de Ca e Mg (Cochrane 1989). Esse
assunto é discutido com mais detalhes no Capítulo 14. Além disso, a
capacidade das plantas de tolerarem altos níveis de Al é importante
ao longo de cerca de 30% da área. Curiosamente, a porcentagem
de saturação por Al no subsolo não tende a ser tão alta quanto
na superfície do solo. A fixação de fósforo é provável que seja um
problema em 30% dos solos. Em suma, a extensão geográfica de
solos com potencial toxicidade de Al e problemas de fixação de P
não é tão grande quanto evidenciado por alguns mapas de solos de
pequena escala, os mapas de solos generalizados.

Cerrado isotérmico de terra seca, bem drenada
Foi visto que em cerrado isotérmico, assim como em cerrado
isohipertérmico de terra seca bem drenada, a baixa capacidade de
retenção de água no solo é um problema sério. Mais de 70% dos
solos, praticamente todos Oxisols (Latossolos), têm baixa capacidade
de manter a umidade. Este problema é demonstrado pelo efeito
exagerado dos veranicos (períodos de seca que ocorrem de forma
irregular, com pouca chuva durante a “estação das chuvas” no Brasil
Central), sobre o crescimento das culturas e, em menor escala na
produção de pastagens. Plantas de pastagens e culturas perenes
nests ecozona devem ser adaptadas não só para sobreviver a uma
prolongada estação seca de 4 a 6 meses, mas também para resistir a
períodos de menor estresse de umidade durante a estação chuvosa.
Talvez a melhor maneira de garantir isso seria encontrar plantas
cujas raízes cresçam profundamente nas condições químicas desses
solos pobres, juntamente com as alterações mais eficientes do solo e
fertilizantes para promover um enraizamento mais profundo.
No cerrado isotérmicos, em contraste com os cerrado
isohipertérmico, tanto a deficiência do solo quanto problemas de
toxicidade são uma preocupação primordial. Para ter rendimentos
satisfatórios em solos com altos níveis de saturação de Al e baixos
níveis de P, K e Ca, as plantas devem ser selecionadas. A fixação de
fósforo também parece ser um problema potencial e generalizado,
de modo que se deveria ser enfatizado a escolha de germoplasma
adaptado a uma disponibilidade muito baixa de P.
O percentual de saturação de Al tende a diminuir com a profundidade,
o que é muito importante no que se refere a penetração das raízes.
Isso também significa que a correção da toxicidade de Al através de
aplicações mínimas de calcário, calculada pela equação melhorada
de calagem de Cochrane et al. (1980), proporcionaria uma alternativa
mais barata de superar um problema sério em toda esta agroecozona.

Floresta sazonal semi-sempre verde
Os dados analíticos das amostras de solo, tomadas principalmente
a partir de perfis descritos sob vegetação nativa compilados para
esta zona agroecológica, indicaram que o potencial de deficiências
de P, K, e Ca pode ser um problema generalizado, e que os níveis
de Al do solo são muitas vezes mais elevados nas áreas de floresta
sazonal tropical semi-sempre verde. No entanto, como ilustrado
pelo estudo de Falesi (1972, 1976) e Serrão et al. (1979), solos sob
vegetação de floresta pode ser mudados completamente quando
a vegetação é queimada e as cinzas resultantes devolvidas ao
solo. Em outras palavras, o potencial de fertilidade dos solos dessa
ecozona sob cobertura florestal é uma função não só de fertilidade
do solo, mas também da fertilidade “armazenada” na biomassa.
Figuras de análise podem fornecer apenas um guia satisfatório para
a fertilidade se a vegetação for removida completamente, limpando
as terras com tratores. Depois de uma queimada adequada da
vegetação, a fertilidade desses solos pode ser restaurada. Se for
seguido por uma gestão cuidadosa utilizando pastos enraizados,
esta fertilidade restaurada pode ser mantida por muitos anos.
O fenômeno da “fertilidade” estar armazenada na biomassa
indicaria que, desde que técnicas de gestão adequadas sejam
utilizadas, pastagens não tão bem adaptadas a baixas condições
de fertilidade do solo para a zona agroecológica da floresta sazonal
semi-sempre-verde ainda assim podem ser cultivadas. Por outro
lado, claramente existe muito mais para ser entendido sobre
manejo de pastagens nessas áreas e a busca de melhores pastagens
adaptadas ao ecossistema deve continuar.

Floresta tropical chuvosa
Devido à dificuldade inerente da queima de florestas em áreas
muito úmidas, as figuras de análise do solo, indicando restrições
químicas para a floresta tropical chuvosa dessa zona agroecológica,
provavelmente, servem como um guia mais útil para os critérios
de seleção de plantas de pastagens e culturas, que é o caso
das florestas sazonais semi-sempre verde. A porcentagem nos
níveis de saturação por Al são frequentemente altas, e os níveis
de K são quase universalmente baixos. Números de P, Ca,e Mg
parecem, em média, ser ligeiramente superiores aos das outras
zona agroecológica, mas eles refletem claramente a proporção um
pouco maior de solos inerentemente mais férteis, especialmente
os Inceptisols, Alfisols e Entisolos. Esses três solos representam por
si só cerca de 25% dos solos bem drenados da região; sua presença
indica que o desenvolvimento do germoplasma de pastagens
adaptadas especificamente para solos ácidos e inférteis para esta
ecozona não é de alta prioridade como nos outros ecossistemas.

Discussão sobre a triagem de cultivos de plantas mais
tolerantes às condições adversas do solo
Os resumos generalizados procedente das principais restrições de
solo nas principais zonas agroecológicas tomam em conta o que é
conhecido. Infelizmente, os trabalhos registrados de levantamento
de solos e fertilidade raramente incluem ensaios de S, Mn, ou de
elementos menores, por causa de problemas analíticos e problemas
interpretativos do passado. É possível que o germoplasma tolerante
Uma Visão Geral da Região Amazônica
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a baixos níveis de S ou níveis tóxicos de Mn seja necessário para
algumas regiões. A imagem que surgiu a partir da avaliação do
Sistema de Terras das principais restrições dos solos, e por dedução,
as prioridades para traços genéticos desejados em culturas tropicais
perenes, pastagens e silvicultura para solos ácidos do sertão tropical
da América, é consideravelmente diferente da que foi anteriormente
deduzido nos mapas generalizados de pequena escala no passado:
a) a primeira constatação importante foi que a fixação de P não
é um problema potencial em grande parte da área, mas limita-se
principalmente na zona agroecológica isotérmica. Isto exige uma
ênfase diferente no trabalho destinado a resolver problemas de P.
Rocha fosfática parece um atrativo, solução de baixo custo para
corrigir deficiências de P para a produção de pastagens em grande
parte da região. No entanto, ainda há muito o que aprender sobre o
comportamento da rocha fosfática no contexto de crescimento de
culturas em geral. Há também uma necessidade de mais estudos
sobre a capacidade de P e outros minerais para infiltrar abaixo
do perfil do solo e estimular o enraizamento mais profundo e,
consequentemente, utilizar água e suprimentos minerais de maneira
mais extensiva. Há evidências, por exemplo, que superfosfato
simples faz esta tarefa de forma mais eficaz do que o superfosfato
triplo (E. Wagner CPAC, comunicação pessoal, 1981). No entanto, é
certo que as plantas deveriam ser selecionadas a fim de tolerar solos
com baixos níveis de P. Isto é particularmente importante no caso de
plantas para o cerrado isotérmico;
b) a segunda descoberta importante foi que ao potencial de
toxiidade do Al não é tão difundida quanto indicado no passado em
mapas de pequena escala do solo; no entanto, é uma consideração
importante do cerrado da zona agroecológica isotérmica.
Felizmente, nesta zona agroecológica a porcentagem de saturação
de Al, em muitos solos, diminui com a profundidade, assim o uso
estratégico de aplicações mínimas de calcário pode ser uma solução
de baixo custo para muitos problemas de toxicidade. Plantas
tolerantes à alta saturação de Al em solos ainda são altamente
desejáveis para o cerrado isotérmico desssa zona agroecológica,
embora o germoplasma vegetal não precisar ser testados para
tolerância aos níveis muito elevados da solução de Al no solo, como
tem sido a prática do CIAT no passado;
c) a terceira constatação importante é que os níveis de Ca e K são
baixos em uma proporção muito elevada dos solos. Níveis de Mg
baixo também são comuns. Isso sugere que uma “característica”
desejável do germoplasma vegetal seria a tolerância ao baixo teor de
K, Ca e Mg disponíveis;
d) a quarta descoberta é que as reservas substanciais de fertilidade
na biomassa arbórea demonstra que deve-se tomar cuidado na
interpretação da importância relativa das limitações químicas do
solo para a zona agroecológica de floresta sazonal semi-sempreverde . É evidente que pela derrubada e queima da cobertura
florestal, muitos desses solos irão sofrer grandes alterações em suas
propriedades de nutrientes. Além disso, a fertilidade restaurada
pode ser mantida por muitos anos sob gestão adequada de culturas
perenes. Isso envolveria o uso mínimo de fertilizantes químicos.
Como consequência, a busca de germoplasma adaptado à fertilidade
do solo extremamente pobre não seria necessariamente uma
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prioridade para as regiões de floresta sazonal semi-sempre-verde.
No ecossistema da floresta tropical chuvosa, também, a maior
proporção de solos inerentemente férteis sugere que a busca de
culturas e pastagens de germoplasma adaptado à fertilidade do solo
muito baixa não precisa ser uma prioridade;
e) uma quinta descoberta está relacionada às restrições químicas do
solo em toda a área. Embora os lugares de testes de germoplasma
possam ser localizados com mais cuidado para aproveitar as
limitações conhecidas do solo, testes devem ser monitorados
com uma gama completa de possíveis problemas nutricionais. A
monitoria cuidadosa dos problemas de nutriente utilizando técnicas
de análise foliar, pode levar a uma riqueza de conhecimentos sobre
os potenciais problemas do solo na área (Cochrane 1979). Se apenas
um problema de oligoelemento é identificado em uma área, a
solução pode levar a importantes benefícios socioeconômicos;
f) por último, verificou-se que a capacidade variável de manter a
umidade em muitos solos do cerrado enfatiza a necessidade de
manter em perspectiva testes de adesão de plantas adaptadas ao
solo ácido. O clima, especialmente no sentido de que a energia
anual disponível para o crescimento da planta, como concedido
pelos regimes de umidade do solo, é de grande importância na
determinação da adaptabilidade de germoplasma para qualquer
zona agroecológica, sempre que as condições físicas do solo forem
levadas em conta e que o germoplasma seja adaptado para solos
ácidos inférteis. Portanto, é necessário que o germoplasma seja
testado em locais de solos representativos dentro das grandes zonas
agroecológicas, e durante um período de vários anos, para avaliar
com precisão as influências do clima e as condições de umidade do
solo.

A necessidade de análises adicionais para a priorizar e
selecionar a agrotecnologia baseada em germoplasma
É evidente que as diferentes condições físicas e químicas do
solo dentro das zonas agroecológicas precisam ser examinados
com mais cuidado para priorizar e desenvolver agrotecnologias
pertinentes a base de sementes . Em um nível mais detalhado,
a delimitação dos Sistemas de Terras, que definem áreas de
terrenos semelhantes para agricultura e silvicultura, são de ajuda
considerável. Claramente, como as informações para o estudo do
Sistema de Terras foram digitalizadas e agora estão disponíveis
para uso em computadores pessoais (Cochrane et al. 2003), isso
facilitaria a análise das restrições físicas e químicas do solo no
âmbito das diferentes ecozonas agroflorestais para a seleção de
locais representativos para a triagem preliminar e seguido de testes
de campo mais avançados de germoplasma.
Em conclusão, embora o estudo de Sistema de Terras de 1:1,000,000
fornece um quadro global da região, para se considerar o problema
de desenvolvimento de agrotecnologia e sua transferência, estudos
mais detalhados de regiões específicas, similares aos registrados na
Seção 2, são necessário para fornecer um quadro muito mais claro
das necessidades desenvolvimentais e prioridades.

SEÇÃO 2

ESTUDOS DE GRANDE
ESCALA DOS RECURSOS
TERRESTRES DA
AMAZÔNIA
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Capítulo 8

METODOLOGIA. O Refinamento da Abordagem
Digital do Sistema de Terras e sua Adoção Pela
Sociedade Internacional de Ciência do Solo
Antecedentes
O estudo computadorizado dos Sistemas de Terras da América
do Sul Tropical permitiu um grau sem precedentes de análise
do terreno, solos, clima, vegetação e uso do solo da região e
suas inter-relações. Depois de uma dissertação sobre o estudo
do autor sênior na Conferência Mundial sobre Ciência do Solo
da Universidade Massey, na Nova Zelândia, no início de 1981
(Cochrane et al. 1981), no qual ele sugeriu que a abordagem poderia
ter maior aplicabilidade para o estudo de solos nos trópicos, o
então secretário da Sociedade Internacional de Ciência do Solo Dr.
Wim Sombroek (infelizmente já falecido), veio até o autor e disse:
“Tom, nós vamos fazer isso”. Fiel à sua palavra, o Dr. Sombroek
organizou a iniciativa com a Sociedade Internacional de Ciência
do Solo, em meados dos anos 1980 com o título de “World Soils
and Terrain Digital Database Project, SOTER” (“Projeto de Banco
de Dados Digital dos Solos e Terrenos do Mundo” sigla SOTER,
uma abreviação de solo e terreno), com base na metodologia
informatizada dos sistemas de terras.

Em síntese, o projeto SOTER foi desenvolvido com o objetivo inicial
de criar um sistema digital de banco de dados das propriedades
do terreno e do solo a ser descritos de acordo com definições
internacionalmente aceitas (Shields e Coote eds. 1988). Ao
fazer isso, as características do terreno e do solo descritas em
qualquer região do mundo poderiam ser comparados com as de
outras regiões. O projeto conseguiu seu objetivo de desenvolver
um sistema de arquivos internacionalmente reconhecido para
descrever terrenos e propriedades dos solos. Além disso, era visto
como um meio de minimizar a confusão associada aos diferentes
sistemas taxonômicos utilizados para classificar os solos. Os
sistemas taxonômicos de solo podem variar de país e até mesmo
dentro dos países, e muitas vezes têm levado a má interpretações
sobre a natureza dos solos por cientistas acostumados a usar um
determinado sistema de classificação do solo.

Projeto de Banco de Dados Digital dos Solos e Terrenos do
Mundo, o SOTER

No passado, o papel do mapeamento do solo estava, em grande
parte, limitado a indicar a localização geográfica de um tipo geral de
solo ou um complexo de solos encontrados em uma dada região. Os
solos foram classificados em sistemas taxonômicos de classificação,
que geralmente eram grupos hierárquicos de acordo com um
número pré-escolhido e limitado de parâmetros que forneceram
uma idéia de suas propriedades gerais. Os solos destes grupos eram
então identificados com nomes derivados de línguas clássicas. Em
contraste, o uso do banco de dados digitais SOTER concentra-se na
descrição das características ou “atributos” dos terrenos e solos
de acordo com suas propriedades. Note-se que o SOTER não é uma
metodologia alternativa de classificação do solo ou de seu uso, é
uma metodologia de compilação sistemática de bases de dados de
terreno e solo para fins múltiplos. As classificações de solo e seu uso
podem ser derivados e/ou comparados por meio do banco de dados
SOTER.

A abordagem informatizada dos sistemas de terras foi aperfeiçoada
e aprovada pelo “World Soils and Terrain Digital Database Project,
SOTER” (Projeto de Banco de Dados Digital dos Solos e Terrenos do
Mundo, o SOTER) que começou como uma iniciativa da Socieade
Internacional de Ciência do Solo (ISSS, agora Union Internacional
de Ciência do Solo, IUSS), em meados de 1980 (Sombroek 1984;.
Baumgardner e Oldeman eds. 1986) .Posteriormente, foi apoiada
pelo Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP), International
Soil Science Society (ISSS), Soil Reference and Information Center
(ISRC), e das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
(van Engelen e Wen eds. 1995). Era evidente para os membros da ISSS
que a informatização teria um papel cada vez mais importante na
realização de estudos dos recursos terrestres.

Também foi previsto que a elaboração da base de dados digitais
SOTER não só facilitaria a compreensão entre diferentes taxonomias
e sistemas de uso do terreno, mas também ajudaria a preencher a
lacuna entre a criação de um mapa clássico de solos e os problemas
enfrentados pelos cientistas para desenvolver tecnologias de
melhoria da gestão do solo para produção agrícola e gerenciamento
dos recursos terrestres, geralmente, em uma dada região. A base
de dados permitiria uma análise em profundidade das propriedades
dos solo e da terra. A abordagem, quando combinada com técnicas
de amostragem adequadas durante o trabalho de campo e apoiada
com uma análise detalhada dos solos em laboratório, também pode
ser usada para orientar a concepção mais eficaz de experimentos
de campo, especialmente de fertilizantes e de correção do solo.

Neste capítulo a metodologia SOTER é resumida e mostra como o
sistema de arquivos evoluiu para o uso em computadores pessoais,
os PCs. A metodologia preliminar foi inicialmente testada pelo
autor sênior em um estudo da Região Geoeconômica de Brasília e
posteriormente foi refinado e utilizado em diversos outros estudos
sobre grandes áreas no oeste da Amazônia. Alguns resultados
desses estudos foram destacados para ilustrar a utilidade da
abordagem. Argumenta-se que a metodologia básica será útil para
a realização de estudos futuros sobre os recursos terrestres em toda
a Amazônia e outras regiões dos trópicos.
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Posteriormente, o banco de dados pode ser usado para a aplicação
e extrapolação de resultados desses experimentos para desenvolver
recomendações para uma melhor produção agrícola, bem como a
aplicação mais eficaz de sistemas mais especializados.
O projeto SOTER através dos esforços da UNEP, ISSS (IUSS), ISRIC
e FAO evoluiu para uma iniciativa mundial aplicável a todas as
condições do terreno. Foi visto que a metodologia é particularmente
útil como um componente básico na elaboração dos sistemas
de informação geográfica de recursos terrestres LR-SIG (iniciais
em Inglês), de extensas áreas de florestas tropicais relativamente
inexploradas e cerrado da Amazônia e do Brasil central.

A metodologia SOTER que evoluiu a partir de seu uso em
estudos dos recursos terrestres da Amazônia e do cerrado
do Brasil Central
Ao longo dos anos e com o surgimento de oportunidades, os
autores realizaram estudos dos recursos terrestres em grande
escala, semi-detalhados em extensas áreas da floresta amazônica
e regiões de cerrado. Como já mencionado, a metodologia SOTER
foi inicialmente testada ao longo da Região Geoeconômica de
Brasília. Posteriormente, foi modificada e utilizada para realizar
estudos sobre a região Amazônica no norte da Bolívia e no estado
de Rondônia, a oeste da Amazônia brasileira.
Esta subsecção fornece uma breve descrição da aplicação do banco
de dados SOTER como parte integral do sistema de informação
geográfica de recurso da terra LR-GIS, que foi desenvolvido para
o estudo do estado de Rondônia, na região amazônica do Brasil
ocidental (Cochrane e Cochrane 1998). O sistema de arquivos SOTER
estava em desenvolvimento durante o curso de estudos anteriores
dos autores. Note-se que após a realização do último estudo, o
projeto SOTER desenvolveu um software específico “SOTER” . No
entanto, o uso do software não é necessário para a aplicação do
sistema de arquivos SOTER em LR-GIS.
Quando os autores realizam o estudo em Rondônia, o projeto SOTER
estava limitado a desenvolver e aperfeiçoar um sistema de arquivos
para a descrição e digitalização dos recursos do terreno e solo, os
autores, durante a utilização do sistema de arquivos SOTER, tiveram
que integrar esses arquivos com um detalhado sistema de recursos
terrestres, o Sistema de Informação Geográfica, LR-GIS. Para isso, o
LR-GIS foi projetado para atender as seguintes normas (Cochrane e
Cochrane 1998):
a) adotar o uso de definição padrão aceita internacionalmente para
o terreno, solos, clima, vegetação natural e uso da terra, tal como
desenvolvido pelo projeto SOTER;
b) usar um sistema de arquivos que organiza atributos de terreno,
solo, clima, vegetação natural e uso do solo em uma sequência
lógica. Utilizar o sistema de arquivos SOTER na medida do possível;
c) usar atributos dos arquivos do banco de dados independente de
escala;

Além disso, ficou claro que o LS-GIS deve:
d) usar o software comercialmente disponível, Relational Database
Management Software (RDBMS), para a compilação e análise
dos atributos do banco de dados combinado com o software
Geographic Information System (GIS) disponível comercialmente,
que permite a articulação entre os RDBMS com o software GIS.
Desta forma, o RDBMS facilita ambas análise independente e
análise integrada com o software GIS, incluindo a produção de
mapas temáticos;
e) ser projetado como um baixo custo, ser fácil de usar em
computador pessoal (PC), ter pacotes para usuários que possam
ser usados por agricultores, engenheiros florestais e profissionais
de diversas áreas em seus próprios computadores. Desta forma
não só informações sobre os recursos terrestres são disponíveis,
mas também é fornecida uma ferramenta analítica para facilitar a
melhor compreensão e gestão da terra. O pacote pode ser disponível
através da Internet.
Desde o início do desenvolvimento do projeto SOTER, a ISSS
reconheceu a importância de descrever as características do
terreno de uma forma universalmente aceita e organizá-las em
um banco de dados lógico. Basicamente, a filosofia SOTER foi
a identificação de áreas de terreno, “com padrões diferentes,
muitas vezes repetitivos, de relevo, litologia, forma da superfície,
declive, material de origem e solo” (van Engelen e Wen eds.1995).
Esta definição foi um refinamento da definição do “Sistema
de Terras” desenvolvido por Christian e Stewart (1953). Estas
unidades de terrenos foram denominadas Unidades SOTER. Por
sua vez, as unidades SOTER foram subdivididas e descritas de
acordo com diferentes características do terreno nos chamados
“Componentes do Terreno”, que por sua vez podem ser subdivididos
em um ou mais “Componentes do Solo”. Este procedimento era
essencialmente o mesmo desenvolvido pela Cochrane et al. (1979,
1985), que subdividiu Sistema de Terras em “facetas de terras” e
depois em “unidades de solo”.
A base de dados atributos SOTER foi projetada para ser escala
independente e assim facilitar a ligação com arquivos de mapas
GIS em qualquer escala de mapeamento. Detalhes da definição e
delimitação de unidades SOTER e suas subdivisões são explicados
no manual elaborado pelo ISRIC (van Engelen e Wen eds. 1995). Os
muitos atributos das Unidades SOTER, tal como definidos pelos
grupos de trabalho da ISSS foram organizados em arquivos que
seguem um padrão hierárquico lógico para descrição de terrenos.

A arquitetura do sistema de informação geográficas dos
recuros terrestres LG-GIS desenvolvido pelos autores
Para que o conjunto de arquivos artributos SOTER pudesse ser
utilizado para a gravação e análise de propriedades da terra, foi
necessário desenvolver um GIS funcional, computadorizado
e integrado para sistematizar os estudos gerais de recursos
terrestres. Isto significa que o conjunto de arquivos SOTER teve
de ser integrado em um programa adequado de gestão de dados.
Este conjunto de dados poderia ser usado de forma limitada
em um software GIS que incorporasse bancos de dados, ou
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gerais das Unidades SOTER. Por sua vez, o arquivo TERRCOMP
(Componente de Terreno) e seu arquivo complementar TCDATA
(dados de Componente de Terreno) descrevem as propriedades
dos componentes do terreno da Unidade de vários SOTER.
Sequencialmente, o arquivo SOILCOMP (Componente do solo)
descreve os solos encontrados dentro de Componentes do Terreno.
Além dos arquivos citados, a base de dados SOTER tem arquivos de
clima, vegetação e uso da terra, com atributos também descritos
de acordo com parâmetros internacionalmente reconhecidos. O
sistema de arquivos é aberto para facilitar a articulação com outros
arquivos que podem ser associados com as Unidades SOTER.
Na prática, observou-se que, embora os arquivos do banco de dados
tenham sido projetados para apoiar o mapeamento dos recursos
terrestres em qualquer escala, desde mapeamentos generalizados
de grande escala até os de escalas menores, no mapeamento mais
detalhado do solo, para situações complexas de terra somente as
unidades de terreno SOTER podem ser mapeadas em escalas menor
que 1:500.000, com escalas maiores os componentes tanto terreno
e do solo podem ser mapeados e relacionados ao banco de dados.

O Sistema de gestão de bancos de dados relacional RDBMS e
o Sistema de Informação Geográfica GIS

Figura 8-1. O sistema de informação dos recursos geográficos terrestres
(LR-GIS) desenvolvido para o Estado de Rondônia, Brasil, que integra
o sistema de arquivos SOTER com programas de banco de dados
disponível comercialmente e o software GIS, em conjunto com a FAOISRIC-CSIC Soil Profile Database (conforme Cochrane e Cochrane, 2001).
alternativamente, utilizasse um programa de banco de dados
separado e ligado a um programa de GIS. Como já mencionado,
até meados dos anos noventa, o projeto SOTER foi limitado ao
desenvolvimento de um sistema de arquivos.
No caso dos estudos realizados pelos autores até à data, foi
decidido escolher um banco de dados e o programa GIS separados,
e vincular-los acrescentando alguns campos de identificação
adicional para o conjunto de arquivos SOTER. Claramente, o uso de
um programa de banco de dados separado daria mais flexibilidade
ao sistema e facilitaria a integração de outros bancos de dados.
Os programas comercialmente disponíveis de “Relational Data
Base Management System (RDBMS)” foram escolhidos para a
manipulação do conjunto de arquivos SOTER e o software GIS
comercialmente disponível para fazer mapas e interpretar imagens
de satélite. Desde que os arquivos do banco de dados e mapas
sejam preparados utilizando formatos populares, estes podem ser
importados e utilizados com diferentes combinações de banco de
dados e programas de software GIS.
A Figura 8-1 ilustra a arquitetura dos recursos terrestres projetados
por GIS para o estado de Rondônia, Brasil (Cochrane e Cochrane
1998). No quadrante inferior direito da Figura 8-1 os atributos
do arquivo TERRAIN (Terreno) descrevem as características
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Os arquivos da base de dados de recursos terrestres que descrevem
as propriedades ou atributos dos recursos naturais eram
gerenciados usando os programas RDBMS, MS ACCESS, PARADOX,
e dBase para PCs. Os arquivos produzidos nestes programas são
facilmente conectado com arquivos produzidos em programas
GIS de baixo custo, incluindo o IDRISI, e, ou ArcView. IDRISI é um
programa de GIS completo, de baixíssimo custo, fácil de usar e que
facilita a exportação e importação de arquivos cartográficos em
uma ampla gama de formatos. A interligação dos arquivos de dados
desses programas é realizada tanto escrevendo arquivos ASCII
simples ou importando arquivos diretamente como o MS ACCESS ou
arquivos dBase, dependendo do GIS utilizado. Desta forma, o banco
de dados desenvolvido e arquivos de mapas podem ser usados em

diferentes combinações de RDBMS e software GIS, de acordo com
a preferência do usuário. Além disso, essa abordagem assegurou
que os arquivos produzidos seriam compatíveis com os novos
desenvolvimentos do software.

Um sistema aberto
A metodologia utilizada no estudo é independe de escala e facilita a
integração de banco de dados diferentes. Ressalta-se que o sistema
está aberto não só no sentido de facilitar a integração de novos
arquivos a partir de fontes diversas, mas também no sentido de
ser compatível para uso com diferentes combinações de RDBMS
e programas de software GIS. O importante é a arquitetura do
sistema (como muitos arquivos integram-se uns com os outros), e
não as ferramentas escolhidas para a sua implementação.
A Figura 8-1 mostra um programa adicional incorporado como
uma parte do sistema geral, chamado de Base de dados dos Perfis
de Solo, o FAO-ISRIC-CSIC SDB (van Engelen e Wen eds. 1995). Este
software de domínio público da FAO, disponível para a digitalização

de descrições dos perfis de solo e permite a impressão automática
das descrições dos perfis de solo em três línguas e algumas
análises. É um programa muito útil que aumenta a capacidade do
sistema em geral. No caso dos estudos de Rondônia, os arquivos do
último programa foram relacionados aos arquivos SOTER através
da criação de dois arquivos adicionais mostrados na Figura 8-1, o
PROF_GR (Grupo de Perfis) e PROF_LST (Lista de Perfil). Na integração
do software SDB, cuidado foi tomado para evitar a duplicação de
atributos comuns a ambos os arquivos SOTER e os arquivos SDB
(Cochrane e Cochrane, 1998).

Os requisitos de hardware necessários para executar o
sistema
De acordo com a filosofia de usar um software compatível para
PC, era evidente que o hardware necessário para implementar o
sistema LR-GIS desenvolvido fosse mínima. Este pode ser executado
em praticamente qualquer computador pessoal (PC). Na verdade,
o hardware usado nos estudos de teste na Região Geoeconômica
de Brasília (Cochrane e Macedo 1990a, 1990b), consistiu do que
hoje é considerado primitivo, o 33 MHz PC 486DX, com um disco
rígido de 140MB. A digitalização dos mapas foi realizada usando
um cartão digitalizador Summagraphics de baixo custo de 12 x 12
polegadas. Claramente o custo de PCs caiu substancialmente desde
o final dos anos 1980, enquanto suas velocidades e capacidades
têm aumentado quase exponencialmente. É evidente que o céu
é o limite para equipamentos opcionais, tais como plotters,
impressoras e assim por diante.

Pacote de usuários de PC
O objetivo de produzir um Pacote (banco de dados de recursos
terrestres) para Usuário de PC, Computador Pessoal, foi assegurar
que as informações digitalizadas dos recursos terrestres seriam
disponibilizadas para os profissionais interessados que trabalham
nas diversas disciplinas. Ao obter e aprender a usar dois programas
de baixo custo, muito fáceis de usar, os trabalhadores poderiam
acessar as informações dos recursos terrestres, e analisá-las de
acordo com suas muitas necessidades.
No caso dos estudos recentes da Rondônia, resumidos no Capítulo
11, O “Pacote de usuários para PC” foi projetado para conter:
a) os arquivos SOTER do estudo adaptados para uso em MS
ACCESS, PARADOX e dBASE (ou para qualquer assunto que
outros RDBMS que possam aceitar esses arquivos), incluindo
um conjunto “em branco” desses arquivos para conveniência do
usuário;
b) arquivos de Mapas das unidades SOTER delineadas do estudo
e preparados para o uso em IDRISI em ambos os formatos
vetoriais e raster (este último preparado com diferentes
tamanhos de “pixels”, geralmente variando de 1 ha para 100 ha), e
como arquivos de ArcView. Além disso, uma série de arquivos de
mapas temáticos foi produzido de acordo com a especificação
do estudo. Esses arquivos podem ser importados e utilizados
com a maioria dos outros sistemas GIS comercialmente
disponíveis;

c) uma cópia do Banco de Dados do Solo (Perfil) FAO-ISRICCSIR (1995) adaptado para os solos tropicais ou outros
específicos da região, e contendo uma seleção de perfis de
solos representativos e seus dados analíticos para a região de
interesse em Inglês e Português;
d) um conjunto de arquivos em planilhas elaboradas em Excel e
Quattro Pro contendo os dados de análise do solo;
e) uma cópia digitalizada do manual preparado para uso nos
maiores programas processadores de textos, para descrever
a instalação e operação do sistema, juntamente com os
detalhes da metodologia, os arquivos usados, seus campos e
a definição e classificação dos atributos. O manual também
contém formulários preparados de entrada de dados campo
para a gravação dos dados do terreno, vegetação e solos;
f) uma cópia impressa do manual para acompanhar o “Pacote
de usuários de PC”.

O procedimento para a realização dos estudos dos
recursos terrestres digitalizados
O procedimento para a realização dos estudos de recursos
terrestres digitalizados seguiu o mesmo padrão básico:
a) elaboração de manual de usuários de PCs, detalhando o
sistema de arquivos de atributos. Formulários para introduzir
dados de atributos foram preparadas como anexos do manual;
b) a criação de “Pacotes de usuários de PC “. Considerou-se que
o pacote para usuários de PC deveria ser organizado desde o
início dos estudos e usado tanto como um tipo de “back-up”
quanto para monitorar o progresso. Isto também significa que
a informação sobre setores completos do estudo e os seus
problemas específicos poderiam ser disponibilizados durante
o curso dos estudos;
c) revisão da literatura sobre recursos terrestres da região;
d) análise das imagens de satélite da região e delimitação
preliminar de unidades SOTER. Este trabalho deve ser realizado
de preferência usando um software GIS com a capacidade
de analisar e integrar imagens registradas eletronicamente.
No caso do estudo da Amazônia de Rondônia e da Bolívia,
as unidades SOTER foram traçadas em escala 1:250.000, em
imagens de satélite Landsat Thematic Mapper, composto por
faixas de cores falsas 3, 4 e 5 a partir do trabalho de campo
e, no caso do estudo-piloto do cerrado central brasileiro,
imagens em preto e branco na escala de 1: 500.000;
e) compilação de dados climáticos. Essa atividade se realiza em
paralelo às outras atividades iniciais;
f) organização do programa de trabalho de campo para
determinar os limites delineados da unidade SOTER, completar
os formulários de entrada de atributos de terreno e para
examinar e amostrar solos para análise posterior. Na medida
do possível, um números estatisticamente significativos
de perfis de solo foram examinados e amostrados para
os principais solos encontrados no estudo, seguindo a
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abordagem de Cochrane et al. (1985);
g) trabalho de campo, alternando com o trabalho de escritório;
h) análise de laboratório das amostras de solo coletadas durante o
trabalho de campo. Resultados analíticos podem ser inseridos
diretamente no banco de dados apropriado dos arquivos do
pacote de usuários de PC;
i) a digitalização das observações de campo dos atributos do
terreno. Procedimentos de “g” a “i”, geralmente executados
simultaneamente durante o curso dos estudos, já que a
digitalização é a principal parte da rotina de trabalho de
escritório;
j) digitalização definitiva das fronteiras da unidade SOTER e
digitalização de quaisquer outros recursos necessários dos
mapas. A base geográfica e escala dos mapas variam de acordo
com as normas utilizadas em cada região ou país;
k) revisão da base de dados do pacote de usuários de PC;
l) análise e elaboração de relatórios com base nas informações
compiladas no pacote de usuários de PC, com a posterior
incorporação do relatório do pacote de usuários de PC, além de
qualquer “cópia impressa” dos relatórios.

Testando e usando o sistema de arquivos SOTER em estudos
dos recursos terrestres da Amazônia e do cerrado do Brasil
Central
Ao longo dos anos, os autores realizaram estudos semi-detalhados
em grande escala dos recursos terrestres em extensas áreas
da floresta amazônica e regiões de cerrado. Como observado
anteriormente, a metodologia SOTER foi inicialmente testada ao
longo da Região Geoeconômica de Brasília e, posteriormente,
modificada e utilizada para realizar estudos na região norte da
Amazônica da Bolívia e no oeste do estado de Rondônia na
Amazônia brasileira, bem como algumas áreas menores da
Amazônia. Os principais estudos semi-detalhados realizados foram:
1.

o projeto piloto SOTER no cerrado do Brasil central, escala
1:500.000, que foi apoiado pela EMBRAPA-CPAC (Cochrane et
al. 1987; Cochrane e Macedo 1990, 1990b).

2. estudos dos recursos terrestres na região amazônica da
Bolívia, escala 1:250.000 (Cochrane et al. 1992; Cochrane et al.
1993).
3. o estudo de recursos terrestres no estado brasileiro de
Rondônia, no oeste da Amazônia, escala 1:250.000 (Cochrane e
Cochrane 1988; Cochrane et al. 1998).
As áreas abrangidas por estes estudos estão indicadas na Figura 8-2.
Seguem breves descrições destes estudos, juntamente com alguns
destaques de suas descobertas.

O projeto piloto SOTER no cerrado do Brasil central
Em coordenação com o programa SOTER localizado em ISRIC na
cidade de Wageningen, Holanda, um estudo teste utilizando a
metodologia em um formato preliminar, de acordo com o manual
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Figura 8-2. Estudo dos recursos terrestres semi-detalhados no Brasil e
na Bolívia, realizados pelos autores e baseado em SOTER.

SOTER provisório então disponível (Shields e Coote eds. 1988), foi
realizado na Região Geoeconômica de Brasília (Figura 8-2), na escala
1:500.000. O último, é uma área de cerrado tropical encontrado na
formação de planalto Pré-Cambriano do Brasil central de altitude
média, com a capital do Brasil como seu epicentro. Ela abrange uma
região do tamanho do Uruguai. O sistema de arquivos de banco de
dados que usou o formato preliminar foi modificado para estudos
posteriores. Não obstante, ajudou com o desenvolvimento do
projeto.
Os resultados do estudo foram discutidos no Capítulo 9, são
cruciais para a compreensão da natureza dos cerrado bem drenados
da América Tropical. Um descoberta interessante do estudo foi que
forneceu os dados estatísticos para mostrar que a razão básica para
a existência de cerrado nos solos em toda a região foi a presença
de um desequilíbrio entre Ca e Mg nesses solos (Cochrane, 1989). A
descoberta ilustra a utilidade da amostragem estatística adequada
dos solos durante o curso dos estudos de campo. As práticas
anteriores de descrever e de amostragem de um ou dois perfis para
representar um solo determinado, e classificar tais com base em
alguns critérios pré-estabelecidos, não fornecem base suficiente
para a compreensão das propriedades dos solos.
O benefício prático do estudo para os agricultores da Região
Geoeconômica de Brasília foi que este forneceu uma base de

conhecimento para a melhoria na aplicação de fertilizantes e
calcário para a produção de cultivos. Por exemplo, este forneceu
uma melhor base para a aplicação de um “sistema especializado”
desenvolvido pela Universidade do Havaí para a aplicação de cal
para alterar os solos predominantemente ácidos encontrados
em toda esta região (Yost et al. 1990). O sistema especializado
do Hawaii, para determinar a necessidade e as quantidades de
aplicação de calcário, foi baseado em diminuir o efeito da toxicidade
de Al em solos ácidos minerais, e usou a equação desenvolvida
por Cochrane et al. (1980) como o seu “cérebro” e ponto de partida.
Como resultado dos estudos de recursos terrestres, foi necessário
modificar o sistema especializado, para torná-lo aplicável à região. A
constatação de que havia um desequilíbrio entre Ca e Mg nos solos
do cerrado do Brasil central teve que ser levado em conta no sistema
especializado para fazer recomendações aos agricultores cultivando
nesses solos com, ou suscetíveis a, este problema.
O Capítulo 9 apresenta um resumo mais detalhado da região, com
ênfase nas descobertas relacionadas com as características desta
extensa região de cerrado de terra seca.

Estudos dos recursos terrestres da Amazônia da Bolívia
Em 1992, foi realizado um estudo de recursos terrestres de uma
área substancial da Amazônia Ocidental, a região de “Brasil nut”
(Castanha-do-Pará) do noroeste da Bolívia, com financiamento do
Banco Mundial (Cochrane et al. 1992), em uma escala de 1:250.000.
Este foi posteriormente, seguido de um estudo territorial mais
detalhado, “Zoneamento de Uso da Terra” de uma grande parte
daquela região, no Departamento de Pando na Bolívia (veja Figura
8-2), que foi financiado pelo governo holandês (Cochrane et al. 1993).
O trabalho foi realizado a fim de fornecer uma base de dados dos
recursos terrestres para o desenvolvimento sustentável na região.
No caso do estudo de Pando, um mapa do Zoneamento do Uso
da Terra, Figura 10-6 do Capítulo 10, foi elaborado para identificar
as reservas extrativistas de produtos florestais não-madeireiros,
incluindo Castanha-do-Pará (Brazil nut), parques nacionais e outros
usos, para ser posto em prática pelo governo local. Figura 10-6 foi
apenas um dos muitos mapas temáticos derivados do mapa da
unidade SOTER daquela região. O estudo original do departamento
de Pando na Bolívia foi intitulado “The Land Resources of the
Pando Department of Bolivia’s Amazonia” (Os Recursos Terrestres
do Departamento de Pando da Amazônia da Bolívia), (Cochrane et
al.1993). O Capítulo 10 fornece um resumo mais detalhado do estudo
como um exemplo de uma das áreas menos conhecidas da floresta
amazônica.

Estudo dos Recursos terrestres do Estado Amazônico de
Rondônia, Brasil
O objetivo do levantamento dos solos e dos recursos do terrestres
do estado de Rondônia, Amazônia, Brasil, (Figura 8-2), foi fazer
uma avaliação do potencial de sua terra, e assim fornecer uma
base para o desenvolvimento ordenado do estado, através de
zoneamento agrícola sustentável, atividades florestais, pastorais,
e de conservação. O estudo começou com a criação de um manual

detalhando a metodologia, sistema de arquivos, formatos etc, e
todas as instruções necessárias para a realização do estudo. Deste
manual intitulado “SIGTERON: Sistema de Informação Geográfica
para os Terrenos e Solos do estado de Rondônia, Brasil, Manual de
Usuário”, (“Geographic Information Syistem of the land and soils
of the state of Rondônia, Brazil, Users Manual”) compilado pelos
autores (1998), está disponível na página web dos autores www.
agteca.org e pode ser utilizado como um guia para a realização de
estudos futuros dos recursos terrestres da Amazônia seguindo a
metodologia SOTER, já que é o resultado da experiência prática no
uso da metodologia para estudos semi-detalhados dos recursos
terrestres.
Os estudos SOTER mostraram que Rondônia tem um complexo
mosaico de terras e condições do solo. Os solos variam
significativamente de lugar para lugar em termos de suas condições
físicas e químicas. Figura 11-5 no Capítulo 11, que é um dos muitos
mapas temáticos derivados do mapa da Unidade SOTER da região,
é um mapa de solos generalizado do estado de Rondônia, que
usa o sistema brasileiro de classificação de solos (Camargo et al.
1987). Este ilustra a diversidade de condições de solo visto em
todo o estado. No entanto, o quadro geral dos solos visto em toda
Rondônia é relativamente encorajador quando eles são comparados
com os solos do Departamento de Pando da Bolívia e da maioria dos
solos da Amazônia. Verificou-se que muitos dos solos em Rondônia
foram derivados de materiais relativamente ricos em minerais.
Infelizmente, a destruição indiscriminada das florestas nativas
vista em grande parte da região não pode ser tolerada, já que esta
resultou em uma perda considerável da biodiversidade.
Pode ser mencionado, com relação ao estudo SOTER de Rondônia,
que cerca de 3.000 perfis de solo foram descritos e amostrados
durante os 18 meses do estudo do solo, por apenas quatro
equipes de dois técnicos por equipe. O trabalho foi acelerado pela
sistematização da descrição dos perfis de solos para a posterior
digitalização usando o programa de software FAO-ISRIC-CSIC
do Banco de Dados do perfil do solo SDB (1995). Este último,
como mencionado anteriormente, foi integrado ao sistema de
arquivos SOTER. No entanto, foi necessário fazer uma base de
dados adicional dos dados químico-analíticos das amostras de
perfil do solo, já que o software SDB tinha sérias limitações para
a gravação desses dados e seu posterior agrupamento e análise
estatística. Os arquivos de dados químico-analíticos preparados
em laboratório, foram importados para programas de planilha
eletrônica EXCEL e QuatroPro para eventuais análises estatísticas.
Desta forma, o estudo do estado de Rondônia tenha possivelmente
o melhor banco de dados de análise de solo de qualquer estado ou
país da América Latina. A abordagem descrita neste artigo é um
benefício económico considerável para os agricultores em relação a
estimativa de fertilizantes e alterações necessárias de seus solos.
O Capítulo 11 fornece um resumo mais detalhado do estudo dos
recursos terrestres de Rondônia. O estudo completo foi registrado
no pacote de usuários de PC com o título “Os Recursos Terrestres do
estado de Rondônia, Brasil. Um levantamento de recursos do solo e
da terra” (Cochrane et al. 1998). Este banco de dados deve fornecer
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uma riqueza de informações para muitos anos. Ele pode ser usada
como modelo para futuros estudos, não só em toda a Amazônia,
mas também em outras regiões tropicais subdesenvolvidas.

Uma nota sobre as condições dos estudos
Os referidos estudos foram realizados conforme surgiram as
oportunidades e condições de contrato de consultoria internacional
com tempo extremamente rígido e limitado. Por exemplo, o estudo
do Departamento de Pando do norte da Bolívia, uma das áreas mais
remotas da Amazônia, foi concluído em quatro meses pelo autor
sênior trabalhando com o auxílio de três cientistas do solo júnior. O
estudo da região Geoeconômica de Brasília foi uma redigitalização
e revisão de um estudo já existente dos Sistemas de Terras daquela
região, que foi concluído pelo autor sênior, que trabalhou sozinho
durante um período de oito meses. O estudo realizado na Rondônia
partiu do zero e levou cerca de dezoito meses para ser concluído
e contou com a ajuda de uma equipe de oito jovens geógrafos do
solo inexperientes e um secretário. Em todos os casos, a utilização
da abordagem completamente informatizada para a compilação
sistemática dos bancos de dados do pacotes para usuários de PC
mostrou que tal trabalho não precisa ser caro, e ao fim resultou em
um produto que é útil para várias diferentes finalidades.

Observações e o estado atual dos estudos SOTER apoiados
pela FAO
A ideologia de produzir um Sistema de Informação Geográfica dos
Recursos Terrestres, LR-GIS, que incorporasse o sistema de arquivos
SOTER, com o seu RDBMS e arquivos de mapa organizado como
um pacote para usuários de PC, é uma abordagem tecnológica que
tem sido amplamente comprovada ao longo do cerrado do Brasil
Central e da Amazônia. O trabalho proporcionou uma riqueza de
informações analisáveis e rapidamente disponíveis, para uso dos
agricultores e para planejamento de conservação. Cientistas do
solo (incluindo especialistas em solos, vegetação, uso da terra, e
de monitoramento de uso da terra), que desejem realizar estudos
informatizados adicionais no futuro, podem construir sobre o
pacote para Usuários de PC já existente, já que este pode ser usado
para qualquer tipo de estudo em qualquer nível de precisão ou
escala. Eles não só têm a conveniência de um recurso da terra SIG
já terminado, como também tem a vantagem de usar critérios
definidos internacionalmente para descrever os atributos do
terreno, solos, clima, vegetação e uso da terra, o resultado de
um tempo gasto considerável e despesas que correram por conta
da ISSS.
A metodologia resultou em um produto útil e atraente para pessoas
com diferentes interesses. É um modelo comprovado que poderia
ser usado em estudos futuros, não só em toda a Amazônia, mas
também em outras regiões tropicais subdesenvolvidas em todo
o globo.
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Como já mencionado, o projeto SOTER foi adotado pela FAO como
base para “Global Soil and Terrain Database , WORLD-SOTER”. (Banco
de Dados Global do Solo e Terreno). Os parceiros do projeto são
UNEP, ISRIC, IIASA, European Soil Bureau (Gabinete Europeu do Solo)
e muitos Institutos Nacionais do Solo. Os principais objetivos deste
projeto são apresentados como:
1.

para fornecer informações dos recursos de solo e terreno
em uma escala global (1:5million). Usar um modelo “Global
e Continental” para a simulação de projetos de alimentos
potenciais, mudança climática, simulação de inundações
fluxo de rios, distribuição de gado, prioridades de pesquisa,
limitação da terra e recomendações (muito) generalizadas para
gerenciamento da terra;

2.

para fornecer uma ferramenta educacional à comunidade de
Ciência da Terra;

3.

para fornecer formas harmônicas de normatização para
mapeamento do solo, classificação do solo, análise do solo e
interpretação da informação dos recursos do solo;

Uma série de “produtos intermediários” estão atualmente (2009)
disponíveis no web site da FAO / AGL-Banco de Dados Global do
Terreno (SOTER). Estes produtos incluem:
1.

recursos do Solo do Mundo (escala de 1:25 milhão);

2.

relatório dos Recursos do Solo do Mundo # 66;

3.

manual SOTER preparado pela ISRIC.UNEP / FAO e IUSS.
Relatório dos Recursos do Solo do Mundo # 74 (preparado com
a ajuda do autor sênior);

4.

progresso do SOTER;

5.

banco de dados do solo e terreno do Nordeste da África. (escala
1:1 milhão);

6.

banco de dados do solo e terreno da América do Sul e Caribe.
(escala 1: 5.000.000);

7.

banco de Dados do solo e fisiográfia para o norte da Eurásia
central. (escala 1: 5.000.000);

8.

SOTER Europa (escala 1: 5.000.000);

9.

SOTER África Austral (escala 1:2,5 milhões).

Sem dúvida, muitos outros produtos estarão disponíveis em pouco
tempo. No entanto, estes produtos são, invariavelmente, estudos
de pequena escala com base em estudos anteriores. Entretanto,
os autores gostariam de chamar a atenção para a utilidade da
abordagem SOTER também para a realização de estudos de grande
escala dos recursos terrestres. Aqueles resumidos nos Capítulos
9 - 11 deste livro fornecem um guia muito mais detalhado para o
desenvolvimento agroflorestal e uso da terra nas regiões estudadas.

Capítulo 9

A REGIÃO GEOECONÔMICA DE BRASÍLIA
O estudo “piloto” do sistema de arquivos do banco de dados
SOTER testado ao longo da Região Geoeconômica de Brasília
A “Região Geoeconômica de Brasília” é predominantemente
uma região de cerrado tropical de altitude média, encontrada na
formação de planalto Pré-Cambriano do Brasil central, com a capital
do Brasil como seu epicentro. Ela abrange uma região do tamanho
do Uruguai. (veja Figura 9-1). Um estudo do Sistema de Terras desta
região já havia sido concluído pelo autor sênior e seus colegas
brasileiros (Cochrane et al. 1989). Cópias em Português e Inglês deste
estudo estão disponíveis no website dos autores “www.agteca.org”
intitulado “Região Geoeconômica de Brasília. Um mapa do Sistema
de Terras”. Um resumo em Português do estudo foi registrado
no Apêndice 12. O estudo, que foi realizado em uma escala de
1:500.000, apesar de ter a mesma abordagem que o estudo “A
Terra na América Tropical” (Cochrane et al. 1985), não havia sido
previamente digitalizado.

a) aprender. Fornece uma orientação para o uso do pacote para
usuários PC, e os requisitos de hardware e software necessários
para utilizar o estudo;
b) manual do usuário. É um manual para o usuário com todos os
códigos definidos de acordo com as definições provisórias do
manual SOTER;
c) uma série de arquivos para uso em software de banco de
dados que registram os muitos atributos das unidades de terra
mapeadas na região Geoeconômica em termos de terreno, solos
e clima;
d) uma série de arquivos de mapas de unidades de terra da região
preparados para utilização em IDRISI.
Com a experiência adquirida na execução do projeto, juntamente
com as contribuições de muitos outros membros da Sociedade
Internacional de Ciência do Solo ISSS, o sistema de arquivos do
banco de dados SOTER foi mais tarde modificado para uso em
estudos posteriores, e sucessivas versões do manual SOTER foram
desenvolvidas (van Engelen e Wen 1995 ). Não obstante, os arquivos
acima podem ainda ser usados para avaliar as características da
região.

Estudo dos Sistema de Terras da Região
Geoeconômica de Brasília
Nota: Um resumo em Português do estudo foi anexado (Anexo 12).

Figura 9-1. Região Geoeconômica de Brasília.
Em coordenação com o então recém-formado programa SOTER
localizado no ISRIC (International Soil Reference and International
Center) em Wageningen, na Holanda, o autor e seus colegas
brasileiros digitalizaram o estudo “Região Geoeconômica de
Brasília. Um mapa do Sistema de Terras” a fim de testar a recente
metodologia SOTER (Cochrane e Macedo 1990a, 1990b). O sistema
de arquivo foi utilizado de acordo com o manual provisório SOTER
(Shields e Coote eds. 1988) . Este trabalho foi gravado juntamente
com a versão em Português do estudo da Região Geoeconômica
de Brasília, e está disponível a partir do website dos autores “www.
agteca.org”.
O estudo foi digitalizado em Português com o seguinte conjunto de
arquivos:

O estudo do Sistema de Terras da Região Geoeconômica de Brasília
(Cochrane et al. 1989), foi originalmente realizado para fornecer uma
avaliação mais detalhada das características da terra da região como
um recurso para a agricultura, pecuária, silvicultura, recreação e
outros usos. Os objetivos específicos eram de fornecer um guia
para ajudar o desenvolvimento agrícola e orientar as prioridades
de pesquisa em toda a região e para destacar as possibilidades
agroindustriais. O estudo pode ser considerado como uma escala
maior, mais detalhada, uma “janela” para o estudo “A Terra na
América Tropical” por Cochrane et al. (1985).
A terra foi descrita em termos de Sistema de Terras, que são
caracterizados por padrões facilmente reconhecíveis do clima,
terreno, vegetação nativa, recursos hídricos e solos. Esta pode ser
uma área contínua ou várias áreas separadas próximas, ao longo da
qual o mesmo uso agrícola pode ser desenvolvido com sucesso. Os
Sistemas de Terras foram mapeados diretamente em imagens de
satélite em uma escala de 1:500.000 seguido de trabalho de campo,
a descrição, amostragem e análise de solo em locais representativos
das muitos terrenos diferentes. As características dos Sistemas
de Terras foram posteriormente quantificadas usando os arquivos
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Foto 9-1. Vegetação típica de Cerrado perto da cidade de Anápolis, sul de Brasília no Brasil central.

Foto 9-2. Terras limpas de “cerrado” sendo preparadas para cultivo perto da cidade de Goiânia, no Brasil central. Os solos
vermelho “oxisolicos” visto na fotografia são comuns por todo a região.
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preliminares do banco de dados SOTER (Cochrane e Macedo 1990a).
O estudo mostra que há grande variação no clima, terreno,
geologia, padrões de vegetação nativa e solos em toda a região.
A delimitação e digitalização dos Sistemas de Terras forneceram
uma base geográfica e quantitativa segura para avaliar os recursos
terrestres da região. Esta base de agroecossistema indicou a
extensão de áreas homogêneas, onde as mesmas culturas e
sistemas agrícolas poderiam obter sucesso. Ele fornece uma base
para a formulação de prioridades de pesquisa com o Intuito de
desenvolver agrotecnologias apropriadas para a região e também
a seleção de locais para testar estas tecnologias. Ele também pode
ser usado para avaliar as prioridades de infraestrutura na região,
incluindo estradas.
As notas a seguir foram resumidas do relatório “Terra na região
Geoeconômica de Brasília. Um mapa dos Sistemas de Terras” e sua
subsequente digitalização (Cochrane et al. 1989; Cochrane e Macedo
1990 a).

Clima
Aproximadamente 60% da região têm um regime de temperaturas
isotérmicas com temperatura média mensal inferior a 23,5 °C na
estação chuvosa. Os 40% da área restante tem um regime de
temperatura isohipertérmico com temperatura média na estação
das chuvas em excesso de 23,5 °C. Um pouco mais de 50% da região
(52%) tem uma estação seca que dura de 5 a 5,5 meses. Deve-se
notar que a região do Cerrado, como um todo, é caracterizada
por apresentar uma temporada chuvosa com um total de
evapotranspiração potencial constante (WSPE), típico das regiões de
cerrado mal drenado (Cochrane e Jones 1981). Além disso, a região é
suscetível a períodos de seca anual de 07-14 dias de duração no auge
da estação chuvosa, localmente conhecido como “veranicos” .

Terreno
Aproximadamente 56% das terras da região apresentam altitude
média de 700m ou mais. Cerca de 33% são de terras planas a
suavemente onduladas, com declives de menos de 8%, 31%
apresentam topografia ondulada com declives de cerca de 9 e,
30% e o restante são terras íngremes com inclinações superiores
a 30%, que são impróprias para a agricultura mecanizada.
Apenas cerca de 4% das terras apresentaram sérios problemas
de drenagem. A região era originalmente coberta principalmente
por vegetação de savana, localmente chamada de “cerrado” (Foto
9-1), mas a maioria de sua vegetação original foi modificada pela
pecuária ou pela derrubada da vegetação para a produção agrícola
(Foto 9-2), mostrando o solo vermelho Oxisols, frequentemente
encontrado em toda a região. Há, no entanto, pequenas inclusões
de terras florestais que são invariavelmente encontradas em solos
desenvolvidos em materiais de origem naturalmente ricos em
nutriente.

Solos
As características do solo da região foram resumidas em termos
de suas propriedades físicas e químicas para os Sistemas de Terra
individuais da Região Geoeconômica. O que segue é um breve

resumo de suas principais características.

Propriedades físicas do solo
Aproximadamente 83% dos solos da região apresentam baixa
capacidade de retenção de água. Poucos solos foram encontrados
com textura leve, pedregosa ou superficial, é evidente que as sua
baixa capacidade de retenção de água é em grande parte um reflexo
da predominância de solos “óxicos” com alto Al e sesquióxidos
de Fe. Este último transmite uma microestrutura fortemente
desenvolvida sobre os solos argilosos predominantemente
cauliníticos, o que resulta em capacidades de absorção de água
similares aos solos de areia. No entanto, ao contrário dos solos
arenosos, eles geralmente têm uma resistência considerável à
erosão induzida pela água. Não é incomum a secagem dos solos
devido aos “veranicos” durante a estação chuvosa em muitos solos
de baixa retenção de água.

Propriedades químicas dos solos
A maioria dos solos da região se desenvolveu a partir de rochas
pré-intemperizadas, pobres em nutrientes, incluindo uma
gama de xistos cloríticos e micáceos e arenitos. Por essa razão
eles apresentam propriedades químicas muito pobres. Uma
porcentagem alta de 92% têm níveis baixos de P, 77% têm baixos
níveis de Ca e Mg, e 60% são pobres em K. Além disso, é evidente
que muitos solos têm desequilíbrios de uma série de nutrientes;
aproximadamente 74% têm baixa proporção de Ca/Mg, 69% baixo
Ca/K e 17% têm baixa proporção de Ca/Mn. Muitos solos têm baixa
proporção tanto Ca/Mg como de Ca/K.
Com muita freqüência, os níveis muito baixos de Ca nos solos
e os níveis de Mg relativamente mais altos (embora em termos
absolutos, estes eram quase sempre baixos quando comparados
com solos de outras regiões tropicais), para o autor sênior, esta
característica pareceu ser uma característica fundamental de
muitos dos solos encontrados em toda a região. Ele acredita que
isso explica, pelo menos em parte, as mudanças evidentes na
vegetação natural. Por exemplo, ele observou que as relações de
Ca/Mg diminuem substancialmente entre os perfis GE-131 para a
GE-132, retirados respectivamente de uma floresta sazonal decidual
e do cerrado (strictu-sensu), de solos “aparentemente” similares
(Cochrane et al. 1989) . Esses últimos perfis foram amostrados a uma
distância de menos que 5 km um do outro. Mudanças comparáveis 
também foram detectadas nas análises do solo entre Cerradão e
solos do Cerrado amostradas na estação experimental da EMBRAPACPAC perto de Planaltina; os solos do Cerrado tiveram menor
proporção de Ca/Mg do que o do Cerradão. Também observado-se
que o Sistema de Terra Nº 25 possuia terras férteis, aparentemente,
com níveis adequados de Ca sustentando a vegetação dos cerrado.
Outros exemplos de cerrado foi encontrado em solos relativamente
ricos em cálcio localizados na parte nordeste mais seca da região
Geoeconômica, incluindo os Sistemas de Terras Nº 43 e 44. No
entanto, um exame mais detalhado dos solos desses Sistemas de
Terras tiveram baixa orporção de Ca/Mg devido aos níveis elevados
de Mg.
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O exame preliminar dos solos das regiões foi seguido por uma
análise mais profunda, análise estatística dos dados do solo.
Essa análise confirmou que o principal motivo para a existência
de savanas nos solos em toda a região é a presença de um
desequilíbrio entre Ca e Mg nestes solos (Cochrane, 1989, e veja
Apêndice 7 para um resumo desse artigo). Este resultado é discutido
em maiores detalhes no Capítulo 14, já que é crucial para entender a
natureza das savanas bem drenadas da região.
Pode-se ressaltar que essa última constatação ilustra a utilidade de
amostragem estatística adequada dos solos durante o curso dos
estudos de campo. Práticas passadas de descrever e de amostragem
de um ou dois perfis para representar uma determinada terra, e
classificar tais com base em alguns critérios pré-especificados, não
fornecem base suficiente para a compreensão das propriedades dos
solos. Isso foi apontado no estudo “A Terra na América Tropical”
(Cochrane et al. 1985.); Um exemplo da aplicação da técnica
estatística está registrado no Apêndice (1).

Outros problemas de nutrientes
A Tabela 1 do relatório “A Terra na Região Geoeconômica de Brasília.
Um Mapa dos Sistemas de Terras” inclui uma primeira indicação da
probabilidade de deficiências atribuíveis aos oligoelementos Zn,
Fe e Cl. No entanto, esta deve ser interpretada com cuidado, já que
há pouca informação disponível que possam guiar a interpretação
dos dados. No entanto, é provável que o nível de Zn é baixos em
muitos solos do cerrado. A aplicação de grandes coberturas de cal
pode muito bem agravar a disponibilidade de Zn, resultando em
problemas de deficiência do mesmo.
Toxicidade Fe. Como observado por Cochrane e Gomes de Sousa
(1986), a toxicidade de Fe pode ser um problema em pequenas
áreas com solos mal drenado encontrado em toda a região. Esses
autores desenvolveram um novo método de campo para detectar
este problema, que está registrado no Apêndice 5. A detecção de
condições tóxicas de Fe é difícil, se não quase impossível em solos
 análises laboratoriais.
secados ao ar livre usados em
Toxicidade Al. A toxicidade de alumínio parece ser um problema
em potencial para as culturas sensíveis ao Al em muitos solos
dos cerrado. No entanto, quando os níveis de Al permutáveis do
solo arável foram comparados com os do subsolo, enquanto 76%
dos solos aráveis da região têm altos níveis de Al, apenas cerca de
24% do subsolo apresentaram o mesmo problema. Claramente,
a equação desenvolvida pelo autor sênior (Cochrane et al. 1980)
facilitou a correção de toxicidades de Al, especialmente quando
os níveis de Al dos subsolos eram baixos. No entanto, aplicações
de cálcio em excesso para corrigir as deficiências de Al podem ser
necessárias para equilibrar o baixo nível de Ca/Mg em alguns solos,
e baixo Ca/K e talvez Ca/Mn em outros. Pode-se notar que no
“sistema especializado” desenvolvido pela Universidade do Havaí
(Yost et al. 1990) para a aplicação de cal para corrigir problemas
de toxicidade Al em toda a região, a equação desenvolvida por
Cochrane et al. (1980) foi usado como “cérebro” e ponto de partida.
Desde então, esse sistema já foi alterado e contém recomendações
aos produtores de lavouras da região, para que levem em conta as
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conclusões do estudo dos Sistemas de Terras e, especificamente, a
questão do baixo nível de Ca/Mg (comunicação pessoal, Yost 1990).
Relação CEC e AEC. Atenção foi dada a ambas as capacidades de
troca catiônica (CEC) e de troca aniônica (AEC) dos solos da região.
Baixos valores CEC indicam uma capacidade muito limitada de
um solo de reter cátions de nutrientes. Em tais casos, é desejável
aumentar a CEC através de práticas incluindo a incorporação de
matéria orgânica ou a tentativa de aumentar os níveis de matéria
orgânica através do uso de culturas de leguminosas ou técnicas
comparáveis. Aproximadamente 74% dos solos apresentam baixos
valores CEC. É importante notar que quase a mesma porcentagem
de solos (72%), tem valores relativamente elevados de AEC. Isto
implica que estes solos, além de serem capazes de reter cátions
em suas superfícies de troca, também podem manter ânions como
NO3- e SO42- e Cl-. O reconhecimento da importância da AEC em solos
tropicais e problemas inerentes a metodologias criadas para a sua
medição levou o autor a desenvolver uma metodologia de análise
para medir AEC juntamente com CEC e ambos nutrientes cátions e
ânions para o estudo (Cochrane e Gomes de Souza 1985).
É importante ter em mente que a maioria dos solos com CEC
e AEC são solos de “carga variável”, o que significa que as suas
capacidades de troca serão afetadas por mudanças no pH e, em
menor grau pela concentração da solução do solo e dos tipos
de íons na solução. Consequentemente, a calagem afeta tanto
valores de CEC como de AEC (Cochrane e Gomes de Souza. 1985).
Não obstante, conhecimento antecipado dos valores de AEC é
fundamental para a melhoria da gestão de muitos dos solos da
região. Por exemplo, a AEC afeta o movimento de SO42- do perfil
do solo quando ele é aplicado como gesso (CaSO4) para acelerar
o movimento de Ca2+ para o subsolo em solos com baixos níveis
de Ca ou Ca/Mg, Ca/K e/ou desequilíbrios de Ca/Mn ou valores
elevados de Al para corrrigir esses possíveis problemas. Percebese claramente que a lixiviação em muitos solos ácidos tropicais
é dependente da presença de íons NO3- na solução do solo. O
conhecimento do AEC é muito importante. O nitrogênio é aplicado
à maioria das culturas aráveis, muitas vezes em aplicações
inicialmente excessivas que podem acelerar a lixiviação. Mesmo
sob condições naturais, o nível de NO3- na solução do solo pode
ser excessivo, devido ao fenômeno chamado “nitrogênio flush”
que pode ocorrer no início da estação chuvosa (Hardy 1946), o que
sem dúvida contribuiu para a condição de muitos solos do cerrado
pobres em nutrientes. Talvez o desenvolvimento da AEC seja a
maneira da natureza de retardar a taxa de lixiviação! O tema da
lixiviação nos solos do cerrado é discutido em mais detalhes no
Capítulo 15.
Pode-se notar que os dados de análises do solo que completam os
dados do perfil de solo do relatório sobre a Região Geoeconômica
(Cochrane et al. 1989), não inclui anãlises de S, Cu, Mo ou Bo. Na
verdade, algumas análises de Cu, SO42- e B foram realizadas, mas os
níveis de Cu e SO42- eram baixos demais para serem detectados com
o método de extração de 0.5M de NH4NO3 utilizado para as análises
registrado por Cochrane e de Gomes de Souza (1985). (Infelizmente
o tempo e falta de pessoal não permitiram a realização de análises

Tabela 9-1. Uma síntese do potencial de uso da terra da região Geoeconômica de Brasília.

Regimes climáticas
Categoria do uso
potencial da terra

Isotérmico - 5 a 6
meses de estação seca

Isotérmico - 6 a 8
meses de estação seca

Isohipertémicos - 5 a 6
meses de estação seca

Baixa necessidade de
fertilizantes

Sistema de Terras:
15, 20

Sistema de Terras:
58

Sistema de Terras:
36, 38, 64, 68, 75

adequado para culturas
mecanizadas

Área: 434.738 ha

Área: 30.832 ha

Área: 487.151 ha

% do total: 1,89%

% do total: 0,13%

Alta necessidade de
fertilizantes

Sistema de Terras:
1, 3, 6, 8, 11, 12, 25, 62, 75

Sistema de Terras:
28, 55, 67, 76

Sistema de Terras:
22,61

Sistema de Terras:
29,35, 40, 41,49, 59, 60,
63, 77, 78, 79

Área: 4.072.967 ha

Área: 850.049 ha

Área: 798.560 ha

Área: 3.527.232 ha

% do total: 17,73%

% do total: 3,7%

% do total: 3,48%

% do total: 15,36%

Sistema de Terras:
4, 14, 16, 17, 21, 26

Sistema de Terras:
47, 69, 53

% do Total

% do total: 2,12%

adequado para culturas
mecanizadas

Baixa necessidade de
fertilizantes

Isohipertémicos - 6 a 8
meses de estação seca

4,14%

40,27%

adequado para culturas
não mecanizadas

Alta necessidade de
fertilizantes

Área: 1.202.465 ha

Área: 197.326 ha

% do total: 5,24%

% do total: 0,96%

6,10%

Sistema de Terras:
2, 13, 18, 74

adequado para culturas
não mecanizadas
Área: 3,410,070 ha
14,85%

% de total: 14.85%
Terras utilizadas
principalmente para a
pastagem e.ou floresta

Sistema de Terras:
5, 7, 9, 10, 19, 27, 32, 70

Sistema de Terras:
23, 33, 44, 46, 50, 51, 52,
56, 57, 71, 72, 80

Sistema de Terras:
24, 30, 31, 34, 37, 42, 43,
45, 48, 54, 65. 66

Área: 1.572.454 ha

Área: 2.021.441 ha

Área: 4.360.878 ha

% do total; 6,85%

% do total: 8,80%

% do total: 18.88%

34,64%

Área total: 22.966.163 ha

mais comuns de extração de B em água, e o autor não tinha nenhum
guia para interpretar as análises B realizadas utilizando o extrato
0.5M de NH4NO3). Deficiência potencial de S pode muito bem ser um
problema para as culturas em solos do cerrado, e a possibilidade de
deficiências Cu e Mo não devem ser desconsideradas. Deficiência
de boro foi relatada em alguns cultivos de trigo, principalmente os
cultivados em latossolos lixiviados na região (da Silva, pers. comm.
1987), mas o estudo realizado indicou que a aplicação de B pode ser
prejudicial para algumas outras culturas. Deficiência de cloro pode
ser um problema potencial em alguns solos, embora o critério do
nível de deficiência utilizado, ou seja, menos de 3 ppm, deve ser
considerado como experimental. Notou-se que em alguns solos os
níveis de Na podem aparecer muito baixos, isso indica a necessidade
de colocar “saleiros” em muitas áreas para uma produção de gado
satisfatória.

Deficiência de nitrogênio. Níveis de nitrogênio nos solos não foram
indicados no estudo. É considerado um problema onipresente na
maioria das culturas, em menor grau em culturas de leguminosas.
Claramente, em solos com baixa capacidade de troca, pode ser
prudente considerar as aplicações em partes “split dressings” a
fim de evitar excessos de NO3- induzido por lixiviação de cátions
de nutrientes. Por outro lado, as aplicações estratégicas de nitrato
podem ser usadas para acelerar o movimento de Ca em subsolos
para reduzir os problemas relacionados a Ca.

Diferenças de material de origem (rocha mãe).
A partir das descrições dos Sistemas de Terras individuais do
relatório, se evidenciou que os vários tipos de rocha matriz em que
os diferentes solos foram desenvolvidos exercem forte influência
sobre sua fertilidade e potencial para a produção sustentada. Os
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solos formados a partir de materiais com base ígnea como o gabros
do Sistema de Terra Nº 20, ou mesmo materiais como granito e
especialmente em solos desenvolvidos sobre materiais calcários,
têm uma fertilidade natural muito maior do que os formados em
xistos antigos intemperizado e sedimentos ricos em quartzo. O
primeiro obviamente tem uma reserva muito maior de plantas
ricas em nutrientes minerais, que são capazes de sustentar anos de
produção agrícola relativamente intensa com um mínimo de uso
de fertilizantes e pouca correção do solo. Por outro lado, os solos
formados a partir de bases minerais pobres exigem maior uso de
fertilizantes e insumos e constante correção do solo para alcançar
uma produção aceitável de culturas. Eles provavelmente seriam
melhor manejados se seguissem uma sequência de 2 a 3 anos de
colheitas, incluindo uma cultura de leguminosas, e de preferência,
a incorporação de adubos verdes ou orgânicos, seguido por um
cobertura de leguminosa em um período de descanso de 4 a 5 anos.

Potencial do uso da terra e possibilidades agroindustrials
O relatório fornece um guia para o potencial uso dos Sistemas
de Terra indivídual e indica aqueles, onde agroindústrias
complementares poderão ser necessárias. Claramente, o uso de
qualquer área de terra refletirá em pressões sócioeconômicas.
No entanto, há muitas áreas interessantes para expandir tanto a
produção agrícola como a agroindústria. É interessante notar como
uma observação geral a este respeito, que na maioria dos Sistemas
de Terras onde os recursos são superiores, física e quimicamente
falando, as fazendas locais e os municípios que as apoiam mostram
sinal evidente de crescente prosperidade.

Um resumo do potencial agrícola da região
A fim de fazer um resumo do potencial uso da terra na região
Geoeconômica, a Tabela 9-1 foi esboçada. Esta agrupa os sistemas
individuais de terra em cinco grandes categorias:
1. terras com pouca necessidade de fertilizante adequado para
culturas aráveis mecanizadas;
2. terras com alta necessidade de fertilizante adequado para as
culturas aráveis mecanizadas;
3. terras com pouca necessidade de fertilizante adequado para
culturas manuais;
4. terras com alta necessidade de fertilizante adequado para
culturas manuais;
5. terras utilizadas principalmente para a pecuária extensiva
e/ou florestal.
Estas cinco categorias foram subdivididas de acordo com um
regime de temperatura amplo e duração da estação seca.
Pode-se observar na Tabela 9-1 que apenas cerca de 4% dos solos
da região são classificados como apresentando pouca necessidade
de fertilizantes e utilizáveis para culturas aráveis mecanizadas. Mas
há um adicional 6% que têm pouca necessidade de fertilizantes,
mas seu uso é limitado principalmente para culturas cultivadas
manualmente por causa de sua topografia íngreme. Estes solos
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férteis são encontrados em diferentes condições climáticas que
irão influenciar os tipos de culturas selecionadas para o cultivo. É
interessante notar que aqueles solos limitados ao cultivo manual
são encontrados nas áreas mais frias e úmidas e, geralmente,
consideradas adequadas para a produção de café. Todos os solos
classificados como tendo pouca necessidade de fertilizantes
se desenvolveram a partir de materiais relativamente ricos em
minerais.
A maior parte das terras, cerca de 40%, foi classificada como
tendo solos com alta necessidade de fertilizantes utilizáveis para
culturas aráveis mecanizadas. Cerca da metade destas terras
são encontradas nas áreas mais altas e mais frias da região, e a
outra metade em áreas de altitudes mais baixas e mais quentes.
Em climas mais frios, isotérmicos, a maior proporção dos solos
encontra-se em áreas com estação chuvosa mais longa. Em
contraste, nos climas mais quentes, isohipertérmicos, a maioria
são áreas de terra com estações chuvosas curtas, o que limita o
seu uso a cultivos. Todas as terras classificadas como tendo pouca
necessidade de fertilizantes teriam tido sérios problemas de
gerenciamento da fertilidade e, provavelmente, teriam sido mais
bem utilizadas para agricultura mista, talvez com uma sequência
de culturas de 1-3 anos, incluindo uma cultura leguminosa, seguido
por 3-5 (ou mais) anos de pasto. Consequentemente, é provavél que,
em média, apenas um terço da área cultivada deve ser utilizada
para cultivo arável durante um determinado ano, se é que se quer
estabelecer sistemas agrícolas sustentáveis.
Além dos 40% dos solos da região que apresentam alta necessidade
de fertilizante para cultivos aráveis mecanizados, aproximadamente
15% foram classificadas como terras com alta necessidade de
fertilizantes utilizáveis para o cultivo manual. Essas terras estão
localizadas nas áreas mais úmidas das montanhas, e poderiam
muito bem ser usadas para a expansão do cultivo de árvores. O
restante 35% da região é classificado como tendo solos, sobretudo
adequados para pastagem extensiva ou florestal; deve-se notar,
porém, que os menores lotes de terras mais produtivas e tratáveis
estão normalmente dentro destas áreas.

Conclusão
O estudo mostra que há um potencial razoável na região
Geoeconômica de Brasília para a expansão de produções agrícola
e de gado. No entanto, deve-se tomar cuidado na escolha das
culturas mais adequadas e com os sistemas de produção para
cada sistema de terras. Além disso, o uso bem sucedido das
grandes áreas de terras de pouca fertilidade vai depender do
desenvolvimento de práticas melhoradas de fertilização, que só
podem evoluir através de um esforço de investigação muito mais
intensivo. O desenvolvimento de sistemas mistos para terras planas
com alta necessidade de fertilizantes deve ser considerado uma
prioridade para garantir a sua produtividade em longo prazo. Um
planejamento cuidadoso para criar infraestrutura e agroindústrias
que melhor sirvam aos sistemas das promissoras terras agrícolas
ajudaria a maximizar o desenvolvimento e eventual prosperidade.

Capítulo 10

A REGIÃO NORTE AMAZÔNICA DA BOLÍVIA
Os estudos dos Sistemas de Terras da região de Castanha-doPará (Brazil-nut) do Departamento de Pando de Bolívia usando o
sistema provisório de Arquivo de SOTER
Dois estudos foram realizados sobre a região norte da Amazônia
da Bolívia usando o sistema de arquivos SOTER, ainda provisório,
durante o seu período de desenvolvimento após testes iniciais
sobre a Região Geoeconômica de Brasília. O primeiro projeto foi
patrocinado pelo Banco Mundial sobre Castanha-do-Pará e florestas
de borracha na região (Cochrane et al. 1992). O segundo uma
pesquisa dos recursos terrestres da Amazônia do Departamento
de Pando, na Bolívia, que foi realizado entre 1992 e 1994 como parte
integrante do projeto de zoneamento da região patrocinado pelo
Governo Holandês (Cochrane et al. 1994a, 1994b). O Departamento
de Pando é indicado na Figura 10-1. A região de Castanha-do Pará
estende-se em áreas irregulares um pouco a sul do departamento.

são espécies de árvores de valor genético incalculável. Até tempos
relativamente recentes, as florestas da Bolívia eram praticamente
intocadas, ao contrário dos territórios vizinhos da Amazônia do
Brasil, onde a remoção da floresta para extração de madeira e
a eliminação completa subsequente para a produção de pasto
avançou em ritmo acelerado nos últimos 50 anos. Infelizmente,
com o colapso da indústria do borracha em meados de 1980 e a
acumulação de pressões demográficas e migratórias, o corte de
madeira (Foto 10-3), e o desmatamento da floresta para o pasto,
afetaram drásticamente o que foi uma das regiões de floresta mais
espetaculares da Amazônia ocidental (Cochrane 1973).

Figura 10-1. A localização do Departamento de Pando, Amazônia no
norte da Bolívia.

Florestas de Castanha-do-Pará e de borracha
Florestas de Castanha-do-Pará (Bertholletia excelsia) e borracha
(Hevia brasiliensis) cobrem uma grande parte do norte da Amazônia
boliviana, incluindo o Departamento de Pando e a província de
Vaca Diez, no Departamento de Beni (Fotos 10-1 e 10-2). Purseglove
(comunicação pessoal, 1970) considera esta região e o estado
vizinho brasileiro do Acre, como o “centro de origem” da borracha,
e afirma que a Castanha-do-pará e o cacau (Theobroma cacao)

Foto 10-1. Árvore de castanha-do-Pará (Betholia Brasiliensis) que sobe
acima da cobertura florestal. Fotografia tirada perto da cidade de
Riberalta, na Amazônia boliviana.
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Foto 10-2. Extração de borracha perto da aldeia abandonada de Santa
Rosa, na região noroeste do Departamento de Pando de Bolívia.

Foto 10-3. Extração de Mara (Swietania macrofila) um tipo de mogno,
no Departamento central de Pando de Bolívia. Infelizmente, a extração
para madeira valiosa frequentemente é seguida por clareira completa
de floresta para o estabelecimento de pasto para pecuária, destruindo
completamente o que era recentemente uma região de floresta tropical
pura.

Conhecimento Prévio da Região

de Dados Digital do Terreno e dos Solos do Mundo SOTER como
detalhado pela ISRIC (1991). Este último estudo delineou as unidades
da terra e forneceu detalhes sobre a natureza intrinsecamente
frágil dos solos da região. Ele ainda enfatizou os perigos reais de
uso indiscriminado da terra em termos de produtividade a médio e
longo prazo e o desenvolvimento da região.

O Mapa de solos da FAO-UNESCO do Mundo (1971, 1974), indica
que os solos da região são solos Oxisols (Latossolos) e Ultisols
(Argissolos) de baixa fertilidade, que suportam um ecossistema
de floresta tropical frágil. Uma avaliação mais detalhada da região
estudada foi realizada por Cochrane (1973), mas sem a ajuda de
imagens de satélite modernos e técnicas de sensoriamento remoto.
O autor descobriu que muitos dos solos da região foram altamente
intemperizados e são de baixa fertilidade natural. Novos trabalhos
usando imagens de satélite confirmaram as descobertas anteriores
(Cochrane et al. 1985).
Mais recentemente, Cochrane et al. (1992), realizou um estudo do
potencial do uso da terra da região de Castanha-do-Pará no Norte
da Bolívia, seguindo a metodologia, ainda provisória, do Banco
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É de grande importância de que nenhum desses estudos identificou
quaisquer áreas significativas de solos férteis que não esteja sujeitas
a inundações sazonais e, ou, tenham condições de drenagem
deficiente. Eles invariavelmente pintam um quadro de solos
naturalmente pobres que suportam ecossistemas florestais frágeis.
No entanto, ficou evidente a partir desses estudos que existem
diferenças consideráveis em
 relação a formação da terra, vegetação
nativa e solos da região.

A Metodologia usada para o estudo do Departamento de
Pando na Bolívia
O estudo dos recursos terrestres de Pando foi seguido do estudo da
região da Castanha-do-Pará no norte da Bolívia. Foi projetado a fim
de proporcionar uma avaliação mais profunda das florestas e dos
vários solos encontrados no departamento de Pando, não só como
base para o zoneamento territorial, mas também para determinar
os usos mais econômico e ecologicamente saudáveis para a terra
(Cochrane et al. 1994a). O estudo seguiu a metodologia detalhada
no Manual de Procedimentos SOTER (FAO-ISRIC-UNEP-ISSS, 1993) já
disponível (com uma contribuição técnica de dados do autor sênior),
embora tenha sido adicionada um pouco mais de flexibilidade
ao sistema para lidar melhor com estudos de maior escala, e
para facilitar seu uso nos computadores pessoais, de diferentes
capacidades e utilizando programas de software diferentes. A
metodologia foi de fato muito semelhante a utilizada no estudo da
região da Castanha-do-Pará. O mapeamento das Unidades SOTER
cobriu o Departamento com uma precisão média aproximada a
escala 1:500.000. O estudo foi realizado como parte integrante da
iniciativa SOTER realizada no mundo inteiro.

Estudo do Clima
Os estudos começaram com um exame e análise dos dados
meteorológicos disponíveis, seguido por sua incorporação à base
de dados SOTER. Uma quantidade considerável de estudo climático
foi realizado para a região por Hargreaves e seus colegas de trabalho
(Hargreaves 1977; Hancock et al. 1979; Hargreaves et al. 1978;
Cochrane et al. 1985; e Povoa 1988). A metodologia de Hargreaves
para o cálculo da evapotranspiração potencial foi escolhida porque
fornece uma boa correlação com os dados coletados lisímetros
medidos sob o controle da American Society of Agricultural
Engineers ASAE (Hargreaves 1977, 1989).

4 e 5 do Thematic Mapper (TM) imagery 1:250.000, estes foram
referidos como “mapas de imagem de satélite”. Nessa escala,
“Componentes do Terreno” (a primeira subdivisão de uma Unidade
SOTER) eram frequentemente mapeados. Na confecção de mapas
temáticos, estes foram atribuídos a classificação de sua propriedade
principal. Quando apenas uma Unidade SOTER pode ser mapeada,
esta foi atribuída como propriedade principal do seu componente
maior do terreno. As unidades mapeadas classificadas então foram
agrupadas pelo programa de software SIG Sistema de Informação
Geográfica, a fim de formar o mapa temático desejado. Os mapas
resultantes são comparáveis à maioria dos mapas temáticos,
incluindo mapas de solos elaborados por métodos convencionais,
os últimos, invariavelmente, representam generalizações causadas
por considerações de escala. Limitações de escala são muitas vezes
ignoradas por leitores mal informados na análise e interpretação
de mapas.

Pesquisa de campo
Por causa da falta de informações abrangentes de solos e campo, e
devido à natureza específica da área e da maioria das informações
registradas na região, foi necessário realizar uma série de estudos
de campo para descrever o solo e as características da terra e
coletar descrições de perfis de solos representativos e amostras de
horizonte. Quatro expedições de campo principais foram realizadas
durante 1992 e três em 1993; estas foram complementadas com
várias pequenas expedições a fim de fornecer uma cobertura mais
abrangente da região. O reconhecimento aéreo concluíu a tarefa
de examinar as partes mais inacessíveis da região, e ajudou na
extrapolação dos estudos no terreno. O último foi realizado pelo
autor sênior pilotando sua Piper PA-18, aeronave de decolagem e
aterrissagem curta, especialmente adaptada para o trabalho de
reconhecimento aéreo. (Foto 10-4).

Os Conjuntos de dados meteorológicos de 5 estações
meteorológicas, Cobija, Guayaramerim, Puerto Maldonaldo (no
vizinho Peru), Riberalta e Rurrenabaque foram compilados como
parte integrante da base de dados SOTER. Estes dados coletados
e analisados seguiram a abordagem de Hargreaves e seus colegas
(Hancock et al. 1979), e incluíram:
TEMP
SUNP
RADI
RAIN
PETH
RDEF
DP75
MAI

–
–
–
–
–
–
–
–

temperatura média em graus Celsius
porcentagem de sol possível
média de radiação solar, Langleys por dia.
precipitação média, em mm
evapotranspiração potencial, em mm.
déficit de precipitação, em mm
precipitação confiável em nível de probabilidade de 75%
Índice de disponibilidade de umidade; MAI = DP75/PETH

Delineamento das Unidades SOTER em “mapas de imagem”
de satélite e mapeamento temático
Paralelamente aos estudos do clima, uma delimitação inicial e
provisória das Unidades SOTER foi realizada em imagens de satélite
compostas, geograficamente corrigidas, utilizando as bandas 3,

Foto 10-4. O “super-cub” do autor sênior numa pista de pouso no sul
da cidade de Riberalta, na Bolívia. Os bois usados pelas pessoas locais
para andar são conhecidos como “boi cavalos” (buey caballos).
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Foto 10-5. O autor júnior usando um equipamento de “Sistema de
Posicionamento Geográfico (GPS)” para localizar a posição de um perfil
de solo estudada no Departamento de Pando, Bolívia.

Foto 10-6. Examinar um fosso de perfil de solo na chuva perto da da
aldeia de El Tigre, perto da borda do sul do rio Madre de Dios no norte
da Bolívia.

As maiores expedições para estudar os solos seguiram a influência
das regiões dos rios Beni, Acre, Orthon, e Madre de Dios, e
cruzou a região de oeste para o leste e de norte a sul. Os solos
foram estudados e amostrados ao longo dos muitos transectos,
principalmente em trilhas de mata já existentes tanto a pé como
em motocicletas. Um equipamento de Sistema de Posicionamento
Geográfico, GPS, foi usado para localizar a posição dos locais de
amostra e os transectos de estudo, e para identificar estes nas
imagens de satélite. Fotos 10-5 e 10-6 são imagens típicas do
trabalho de campo.

casas. O autor sênior mediu o comprimento da pele em pouca mais
de 19m, e a largura era bem sobre um metro perto de seu centro.
Ele não era capaz de estender o seu polegar e indicador ao redor da
circunferência de suas escalas principais. Este animal gigante tinha
sido arrastado do rio pelos nativos locais, depois que eles atiraram
uma dúzia de balas no topo da sua cabeça. Aparentemente, os
nativos de vez em quando conseguem caçar a tal besta. A carne
é pendurada em prateleiras para secar e, sem sombra de dúvidas,
manteve-os bem supridos com comida para muitos dias. O autor
sênior especula que a cobra provavelmente viveu num pântano a
montante do rio Madre de Dios por muitos anos, e foi varrida pelo
rio durante um enchente. Sem dúvida, os “peritos” chamariam o
autor sênior de mentiroso por esta observação.

Por acaso, num estudo prévio desta região em 1974, o autor
sênior gastou uma noite na aldeia minúscula de El Tigre. Para sua
surpresa, ele achou uma grande pele de uma Anaconda (Sucuri)
com a cabeça do tamanho da cabeça de uma vaca, ainda intacto,
que foi esticado sobre as vigas de duas casas cobertas de palma
e separado um do outro por uma distância de 6 metros. A pele foi
apoiada temporariamente em varas no formato de "h" entre as duas
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O banco de dados do perfil do solo
Os dados gravados do perfil do solo foram reorganizados usando
o banco de dados da FAO-ISRIC Versão SDB2 (1991), para facilitar
o armazenamento, a recuperação e análise dos mesmos e foi

integrado ao banco de dados SOTER. Após o trabalho de campo,
as descrições dos perfis de solos analisados pelos

autores foram
adicionadas a esta banco de dados. Na verdade, o banco de dados
do perfil final dos solos consistiu em mais de 400 descrições
de perfis de solo e suas análises; sendo que mais de 360 foram

descritas durante o curso dos estudos de campo entre 1992 e 1993.
Todas as descrições do perfil do solo foram padronizadas de acordo
com as diretrizes da FAO (FAO, 1990b). A metodologia utilizada
para a análise foi detalhada por Cochrane e Barber (1993); para
efeitos práticos, esta metodologia é semelhante à do Centro de
Informações e Referência Internacional do Solo ISRIC (van Reeuwijk,
ed. 1987). A qualidade das análises dos solos no laboratório de solos
CIAT-BTAM no momento em que foram realizadas, foi monitorada
duas vezes por ano pelo sistema internacional de monitoramento
ISRIC, para comparar análises do solo em todo o mundo, apoiado
pela Universidade de Wageningen, na Holanda.

Cartografia, digitalização de mapas e o software Sistema de
Informação Geográfica, GIS
Consecutivamente à conclusão do trabalho de campo, a análise
laboratorial de amostra de dados do solo, os estudos do clima e da
posterior análise do banco de dados SOTER da região, as Unidades
SOTER definidas foram delineadas diretamente sobre as imagens
de satélite 1:250.000 e digitalizadas usando o software de Sistema
Geográfico de Informações, GIS. Para este propósito, o software
IDRISI foi desenvolvido pelo Eastman (1992); foi escolhido o software
GIS que o Programa Ambiental das Nações Unidas, o UNEP, utilizava
no momento do estudo.
A entrada das informações mapeadas no sistema IDRISI foi
realizada utilizando o programa IDRISI auxiliar TOSCA (Jones,
1991). Um pequeno tablet de digitalização “Summasketch II” foi
utilizado para esta finalidade. Uma vez transferidas para o IDRISI, as
Unidades SOTER mapeadas foram submetidas a amplos processos
de análise espacial desse sistema, formando a base para os mapas
temáticos gerados por computador. IDRISI fornece a exportação de
informações do mapa em uma variedade de formatos compatíveis
com todos os principais softwares GIS disponíveis comercialmente.
O mapa final de Unidade SOTER pode ser facilmente convertido
para o uso com outros softwares de GIS (Sistema de Informação
Geográfica), tais como ArcInfo e ERDAS. Na verdade, os arquivos
dispostos neste último formato foram incluídos no Pacote de
Ususários para Computador Pessoal PC preparados a fim de fornecer
fácil acesso aos resultados dos estudos (Cochrane et al. 1994).

O banco de dados digital SOTER
Antes da delimitação definitiva das Unidades SOTER, o arquivo
de banco de dados SOTER dos recursos terrestres detalhou no
manual de procedimentos SOTER (FAO-ISRIC-UNEP-ISSS, 1993), foi
organizado em um banco de dados relacional de gerenciamento de
sistema RDBMS. O conjunto de arquivos foi originalmente projetado
para uso com dbase 4+, mas com algumas pequenas modificações
foram usados com

Paradox 4+. No entanto, os arquivos podem ser
importados para o software Microsoft Access ou outros softwares

de gestão de banco de dados.
O objetivo do conjunto de arquivos de banco de dados SOTER,
além de facilitar a informatização, é fornecer um mecanismo para
descrever informações dos recursos terrestres sobre uma área ou
base espacial, e para transcrever o ponto de dados do perfil do solo
encontrados nas observações de campo para as áreas mapeadas
mostradas no mapa SOTER. O banco de dados foi de fato a primeira
base de dados SOTER a ser configurada de acordo com as normas
de 1993. Deve-se ressaltar que o projeto do sistema de arquivos do
banco de dados SOTER é aberto e facilita a integração de outros
tipos de bancos de dados, incluindo dados socioeconômicos,
florestais e dados agronômicos específicos, com o banco de dados
dos recursos terrestres. Os dados do perfil do solo por si só, foi
incorporado ao sistema através do software do banco de dados
do solo da FAO-ISRIC Versão SDB2 (1991), como já observado.
Um arquivo adicional “PROF.GRP” (grupos de perfil do solo), foi
adicionado ao arquivo de banco de dados SOTER com a finalidade
de agrupar solos semelhantes para facilitar a análise estatística
da variação espacial, ou a variação sobre uma área de terreno,
dos atributos do solo, especialmente suas propriedades químicas
(nutricional).

O Pacote de Usuários para Computadores Pessoais PC
Os arquivos dos recursos terrestres que resumem toda a informação
recolhida durante o curso do trabalho de pesquisa no Departamento
de Pando, na Bolívia foram registrados como parte integrante do
Pacote de Uusários de Computadores Pessoais PC, anexado ao
relatório final sobre os recursos terrestres da região (Cochrane et al.,
1994a).
Além de uma cópia digital do relatório final do Departamento
de Pando em formato Microsoft Word, o pacote de usuários de
computadores pessoais PC foi organizado em três seções: Seção
1, arquivos de banco de dados SOTER; Seção 2, arquivos de mapas
IDRISI; Seção 3, banco de dados FAO -ISRIC sdb2 (perfil do solo).
A vegetação e outros dados foram compilados como arquivos
separados, porém interconectáveis. Isto permitiu a compilação
de informações estatísticas rigorosas sobre o clima, terrenos,
solos, vegetação e uso da terra. Os mapas de Unidade SOTER que
foram delineados nos mapas de imagens de satélite na escala de
1:250.000 seguido de trabalho de campo e posteriores análises de
dados foram registrados na Seção 2 do estudo, juntamente com
uma série de mapas temáticos. O Pacote de Usuários de PC fornece
acesso fácil a todas as informações registradas e analisadas para a
conveniência de investigações futuras (Cochrane et al., 1994b).

Um resumo do estudo dos recursos terrestres do
Departamento de Pando, na Bolívia
O Departamento de Pando estende-se desde a oeste do Peru
fazendro fronteira com o Brasil, ao norte e leste. Ao sul, e seguindo
para o sudeste, se funde com as savanas mal drenadas de Mojos,
localmente chamadas de “pampas” e é cortada por vários rios
principais. Da fronteira com o Peru, no oeste, o grande rio Madre
de Dios corre para o leste até que se une ao norte com o rio Beni
Estudos de Escala Maior em Amazonia

81

O Clima da Região
Análise dos dados meteorológicos colaboraram com as conclusões
da Cochrane et al. (1985) de que o principal determinante do clima
desta região da Amazônia são os movimentos sazonais migratórios
da falha Equatorial de baixa pressão “Equatorial Trough, ET”, muitas
vezes referida como Zona de Convergência Intertropical . A posição
da ET segue a marcha sazonal do sol, mas está atrasada em cerca
de 2 meses. Durante o verão do hemisfério sul, uma zona de calor
continental de baixa pressão se desenvolve ao longo do norte da
Argentina, Paraguai e Sul da Bolívia que influencia o movimento
ET, e resulta em alta instabilidade e chuvas fortes em toda a região
durante o período de dezembro a março.
Em contraste com as massas de ar quente do norte, invasões de
massas de ar polar frio são comuns durante os meses mais secos do
inverno e produzem quedas acentuadas e bruscas de temperatura
quando a frente fria passa ao norte. Estes ventos frescos, referido
como “surazos” na Bolívia, podem durar de 3 a 8 dias ou, em casos
excepcionais, até 15 dias. As temperaturas podem baixar até 6 graus
centígrados em questão de poucas horas. A passagem da frente
fria é muitas vezes acompanhada de ventos fortes e turbulência
atmosférica acentuada, especialmente durante o período de abril a
agosto.

A natureza da estação de crescimento

Foto 10-7. As corredeiras de Cachuela Esperanza perto do município
com o mesmo nome, no baixo rio Mamoré, que impedem a navegação.
A estátua em primeiro plano é de Don Nicolas Suarez, o famoso “Barão
da Borracha” do início de 1900. No "boom" da borracha, Don Nicolas
construiu um pequeno ferrovia para contornar essas corredeiras a fim
de facilitar o transporte da borracha rio abaixo através do rio Madeira
para a cidade de Manaus no Brasil, para eventual transbordo para
navios oceânicos destinados à Europa e os Estados Unidos.
perto do município de Riberalta. Mais ao norte, os rios Orthon com
seus principais afluentes, Madidi e Tahuamanu, também fluem
para o leste até que se funde com o rio Beni. Ao longo da fronteira
com o Brasil primeiro o rio Acre, e depois o Abuna, correm ao leste,
este último se encontrar com o rio Mamoré que corre ao norte, se
funde com o rio Beni um pouco ao norte do município de Cachuela
Esperanza, onde corredeiras graníticas Pré-Cambrianas impedem
a navegação (Foto 10-7). Existem amplas flutuações sazonais no
volume de fluxo de água em todos esses rios, resultando em
diferenças consideráveis nos
 níveis de água, muitas vezes com
excesso de até 15m, com consequente inundação sazonal de seus
depósitos aluviais mais jovens.
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Hargreaves (1972) formulou o “Índice de disponibilidade de
umidade, MAI” ao nível de probabilidade de 75% de ocorrência de
precipitações” a fim de identificar as estações seca e úmida com
base em disponibilidade de água no solo. Ele mostrou que existe
uma relação entre MAI e a produção agrícola quando a umidade
do solo é adequada para uma semana ou mais e recomendou um
nível MAI inferior a 0,34 para definir um mês seco. Por outro lado,
um mês úmido é definido com um com MAI superior a 0,33, tendo
em conta que este nível pode ser muito baixo para solos com pouca
capacidade de retenção de umidade. Os índices MAI mostram que
a região tem uma estação seca distinta, variando de 3 a 5 meses, a
estação seca é mais acentuada na parte oriental da região.
A evapotranspiração potencial, o PETH, foi calculada não só para
determinar o balanço hídrico, mas também para determinar a
natureza das estações de crescimento. Deixando as condições
do solo de lado, as estimativas de evapotranspiração potencial
confirmaram que a região tem uma temporada adequada de
crescimento para muitas culturas tropicais, incluindo culturas
perenes que podem resistir a uma estação seca definida, mas não
muito prolongada. As exceções são culturas sensíveis à períodos
esporádicos de frio, incluindo algumas cultivares de arroz e milho
que os agricultores poderiam ser tentados a cultivar, sob condições
irrigadas, durante os meses de inverno seco. Claramente, culturas
perenes sensíveis a condições significativos na estação seca, como
muitos cultivares de Palma Africana, podem não render muito,
exceto em solos com propriedades de alta retenção de água ou
solos com leves problemas de drenagem interna.

Condições do solo e terreno
Como o clima da região não foi o fator principal para limitar o
crescimento de muitas culturas tropicais, pastagens e árvores,
a avaliação dos recursos terrestres da região focou no terreno e
nas condições do solo. Em primeiro lugar, na forma da terra e na
topografia, drenagem do solo e, ou problemas de inundações.
Seguido por uma análise de outras condições físicas dos solos
que limitam o crescimento vegetal, incluindo a profundidade do
solo, pedregosidade e a presença de horizontes ou camadas que
restringem o crescimento de raízes, a capacidade de retenção de
umidade do solo e, finalmente, as condições de nutrientes e do
potencial de toxicidade dos solos.
A região é uma área de planícies dissecadas. A oeste, a região é um
pouco mais alta, com uma altitude média pouco superior a 150m;
pedra de arenito fluvial quaternário misto de lama e sedimentos
muitas vezes se sobrepõem à sedimentos mistos terciários
compactados (Leyton e Pacheco 1989). Estes parecem ter sido
erguidos em tempos relativamente recentes e submetidos a uma
intensa erosão natural, resultando em fortes peneplanizações e
significativas áreas de pequenas colinas. A formação mais alta se
direciona gradual e desigualmente em direção ao leste. No meio
da região, altitudes médias caem para menos de 150m; aqui a
litologia é provavelmente quase exclusivamente de origem fluvial
quaternária e a peneplanação é muito menos evidente.

Figura 10-2. Mapa do terreno de Pando mostrando grandes áreas com
drenagem deficiente do solo e problemas de inundação. (Nota: zona
UTM 19S, coordenadas em metros).

Existe uma relação evidente entre a direção do fluxo dos principais
rios da região, sua geologia global e as formas da terra. O fluxo para
o norte dos rios Beni e Mamoré coincide aproximadamente com a
influência da formação do escudo pré-cambriano brasileiro (Ahlfeld
e Branisa, 1960), subjacente aos sedimentos fluviais Quaternários
do segmento leste da região. Protuberâncias do Escudo Brasileiro,
incluindo pequenas colinas formadas a partir de granitos e
gnaisses, podem ser vistas perto de Cachuela Esperanza e ao norte
da fronteira com o Brasil. As corredeiras ao longo dos rios Beni e
Mamoré de Cachuela Esperanza ao norte, são uma consequência
direta da formação do Escudo e indicam a superficialidade da
formação ao longo da região fronteiriça com o Brasil. Extensas áreas
de baixa altitude e terras alagadas sazonalmente são encontradas
nesta área, possivelmente refletindo a influência de materiais
impermeáveis do Escudo Brasileiro, embora mais provavelmente
seja um resultado do efeito do Escudo em “represar” fluxos de água
superficiais e subterrâneos.
Para enfatizar a diversidade das terras da região, um mapa do
terreno foi gerado a partir do mapa de Unidade SOTER utilizando o
software IDRISI, a fim de fornecer uma visão geral da topografia da
região em termos de: montes, peneplanícies altas, peneplanícies
baixas, planícies e planícies de inundação (Figura 10-2). Observou-se
que uma parte significativa da região tem problemas de drenagem
do solo, além do problema de inundações bastante reconhecido; e
um terço da superfície terrestre dessa área é afetada por estes dois
problemas.
As classes de floresta nativa e regiões menores de savana também
foram geradas a partir do mapeamento da Unidade SOTER como se
pode ver na Figura 10-3.

Figura 10-3. Vegetação nativa do Departamento de Pando, descrita de
acordo as classes fisionômicas utilizadas pela UNESCO (1973), com as
modificações registradas na Tabela 10-1.

Vegetação nativa
A vegetação nativa da região foi descrita de acordo as classes
fisionômicas utilizadas pela UNESCO (1973), com as devidas
modificações, como mostradas na Tabela 10-1.
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Tabela 10-1. Classes de Vegetação Regional Nativa. Adaptado da UNESCO (1973).
FLORESTAS
Código

Descrição

Área em ha.

IA2E

Floresta tropical sazonal semi-sempre verde, 50100% emergentes estação seca decidua

Floresta em solos bem drenados e não inundáveis:
IA2ET

como IA2E, mas alto: emergentes de 40 m.

1,021,400

IA2EM

como IA2E, mas medio: emergentes de 30-40 m.

3,265,400

IA2EL

como IA2E, mas baixo: emergentes de 30 m.

Floresta em solos solos imperfeitamente drenados ou inundados:
IA2EMG

como IA2E, mas médio, drenagem imperfeita

130,700

IA2ELG

como IA2E, mas baixo, drenagem imperfeita

569,700

IA2ELH

como IA2E, mas baixo, mal drenada

204,800

IA2EMF

como IA2E, mas médio, inundada anualmente

444,000

IA2ELF

como IA2E, mas baixo, inundada anualmente

84,800

IAS

Floresta inundada: baixa com espécies gramíneas 579,500

Cerrado
Código

Descrição

Área em ha.

VB6

Cerrado mal drenado

18,600

Vegetação total:

6,240,000

Nota. Todas as estimativas incluem áreas tomadas pelos rios, lagoas e pântanos.

Floresta tropical sazonal semi-sempre verde predominam na
região com hidrosseres encontrados como inclusões em terras mal
drenadas ou inundadas. As florestas de terras bem drenadas têm
uma copa emergente aberta na camada superior que varia de 35
a 50m de altura, dependendo das áreas específicas de terra (Foto
10-9). A maioria destas copas perde suas folhas durante a última
parte do período chuvoso (agosto-setembro), incluindo a Castanha
do Pará e as seringueiras. Em relação a produtos não-madeireiros,
pode-se notar uma rica fonte de ambas Castanha-do-Pará e
seringueiras, que são muitas vezes vistos crescendo praticamente
lado a lado nesta região, juntamente com cacau nativo. Estimou-se
que mais de 50.000 ha do que foi uma vez a majestosa floresta, já
havia sido desmatado para a criação de gado em 1990 nos arredores
de Cobija, de acordo com estudos de imagens de satélite, e mais
de 80.000 ha seriamente degradados pela extração de madeira e
outras atividades (Cochrane et al. 1994a). É evidente que desde essa
data o desmatamento está acelerando, e que muitos mais hectares
de floresta ou foram completamente desmatados ou seriamente
degradados.
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Foto 10-8. Terras recentemente desmatadas e claramente degradadas
para a o uso da pecuária perto da cidade de Cobija no Departamento
de Pando, Bolívia. Somente se pode lamentar a destruição das
magníficas florestas que cobriam a região, como podem ser vistas pelo
tamanho da árvore de Castanha- do-Pará.

Limitações Físicas do Solo
De acordo ao falecido F. Hardy (comunicação pessoal, 1960), é
necessário estudar a área de desenvolvimento de raízes “root room”
de um solo, ou suas características físicas como um ambiente
de crescimento das plantas. Do banco de dados, estimou-se que
aproximadamente 2.024.000 ha, ou 32% da região é coberta por
solos mal drenados e/ou que estão sujeitos a inundações anuais.
Na verdade, 825.700 ha de solos de terra firme têm problemas de
drenagem, como pode ser visto no Mapa do terreno da região,
Figura 10-2. O último problema é específico dessa área e predomina
em várias unidades SOTER.
Só 3.308.762 ha, ou aproximadamente 52% da região, tem solos
com declividade inferior a 8%, e que não são nem inundados nem
mal drenados. Esta estatística não leva em conta as limitações
físicas dos solos, incluindo problemas de solo de textura arenosa
ou pedregosa, capacidade de retenção de água ou camadas
restringidas de raiz. Além disso, obviamente, não leva em conta a
fertilidade do solo.

Propriedades Químicas do Solo

Foto 10-9. Floresta tropical sazonal semi-sempre verde perto de Puerto
Rico, Departamento de Pando, Bolivia.

Há algumas pequenas áreas de terras, principalmente de cerrado
mal drenado nas áreas a sudeste da região, cerca de 19.000 ha. A
fronteira entre as florestas e o cerrado é bastante abrupta, com
transições que ocorrem em distâncias de 100-200m ou menos, que
refletem as mudanças radicais em condições físicas do solo e, por
vezes, químicas, como visto em outras partes do subcontinente
(Cochrane 1989).

Solos
Os solos do Pando foram classificados de acordo tanto com a
legenda revisada da FAO-UNESCO (1990), e também da Classificação
Taxonômicodo dos Solos do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (1987). Verificou-se que 82% dos solos se classificam
como Ferrasols ou Lixisols de acordo com o sistema da FAO e 58%,
se classificam como Oxisols e 24% como Ultisols, de acordo com a
Taxonômia de Solos. Isto indica que a maioria dos solos da região
são solos altamente intemperizados supridos de poucos nutrientes
para as plantas, mas não destacam, entretanto, suas propriedades
físicas. Ressalta-se que, em contraste com o mapeamento do solo
tradicional, a metodologia SOTER facilita um exame muito mais
aprofundado das propriedades físicas e químicas do solo.

Análises do solo foram realizadas na maioria das amostras
coletadas durante as expedições de campo, porém uma menor
quantidade de análises foi registrada na literatura. Estes dados
foram resumidos como arquivos de banco de dados na Seção 1 dos
arquivos SOTER no pacote de usuários PC e na Seção 3 do mesmo
pacote como parte integrante do banco de dados de (perfil) solos
da versão FAO-ISRIC SDB2. Ficou claro a partir dos dados analíticos
que quase todos os solos possuem estados de fertilidade pobres e
frágeis.

A fertilidade de terras não montanhosas, não inundadas e
bem drenadas
A Tabela 10-2 fornece um resumo das principais propriedades
químicas dos solos que afetam a nutrição das plantas, ou a
“fertilidade” das terras da região não inundadas, adequadamente
drenadas, não montanhosas ou íngremes (menos de 8% ladeira).
Terras assim definidas cobrem aproximadamente 52% da área total
do estudo ou 3.308.762 ha de área total do departamento, de aprox.
6.318.900 ha. As informações foram extraídas do banco de dados. Os
dados mostram que os solos são muito mal supridos de nutrientes
para as plantas.

Vegetação nativa e condições do solo
Foi observada uma relação entre a vegetação nativa e as condições
físicas do solo em toda a região. Isto é visto nas mudanças
marcadas em florística e fisionomia das florestas nativas que
crescem em terras bem drenadas com aquelas que crecem sobre
solos que são mal drenados ou sujeitos a inundações. Quando as
condições de má drenagem são acopladas as condições de baixa
fertilidade, a vegetação da floresta dá lugar à vegetação de cerrado,
como visto na Figura 10-5.
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Tabela 10-2. Propriedades químicas das 3.308.782 ha de solos planos, bem drenados e não inundados que cobrem a região.
Característica

Porcentagem da área

pH:

Baixo < 5.4

Med 5.4 – 6.5

Alto > 6.5

Solo superficial

79

21

0

Subsolo

70

30

0

Carbono:

Baixo < 0.6%

Med 0.6 – 3%

Alto > 3%

Solo superficial

4

96

0

Subsolo

79

21

0

Fósforo:

Baixo < 3ppm

Med 3 – 6ppm

Alto > 6ppm

Solo superficial

48

52

0

Subsolo

94

6

0

Cálcio:

Baixo < 0.4

Med 0.4 – 4

Alto > 4

Solo superficial

26

74

0

Subsolo

67

33

0

Magnésio:

Baixo < 0.2

Med 0.2 – 0.8

Alto > 0.8

Solo superficial

18

68

14

Subsolo

28

76

6

Potássio:

Baixo < 0.15

Med 0.15 – 0.3

Alto > 0.15

Solo superficial

32

57

11

Subsolo

79

10

11

Sódio:

Baixo < 0.1

> 0.1

Solo superficial

72

28

Subsolo

78

22

Alumínio:

Baixo < 1

Med 1 – 1.5

Alto > 1.5

Solo superficial

22

27

51

Subsolo

21

20

59

ECEC:

Baixo < 4

Med 4 – 10

Alto > 10

Solo superficial

70

30

0

Subsolo

77

23

0

(Olsen)

(cátions trocáveis, cmolckg-1)

Al Sat. >55% de ECEC: Solo superficial 51% Subsolo 70% de área
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No caso da vegetação de floresta alta crescendo nos solos bem
drenados, os estudos mostraram que estes foram formados em
solos que são bastante mal abastecidos de nutrientes. A pouca
fertilidade está, sem dúvida, intimamente ligada ao ciclo do
carbono de sua cobertura florestal.
Apesar de ter sido visto que algumas unidades SOTER tinham níveis
de fertilidade natural mais altos do que outros e suportam florestas
mais altas, este efeito não foi quantificado nesses estudos. O que
ficou evidente foi que as florestas mais altas foram observadas na
metade ocidental mais úmida do Departamento. Seja como for,
a remoção indiscriminada da floresta leva à rápida degradação
química destas terras, como é evidente na região Cobija onde as
terras estão sendo desmatadas para a pecuária (veja Foto 10-8).

Zoneamento do uso da terra
O objetivo final do estudo SOTER do Departamento de Pando foi de
elaborar um “Mapa de Zoneamento”, com base em pesquisas dos
recursos existentes do solo e da floresta do Departamento, a fim
de fornecer um guia para futuro uso do solo da região. É claro que
Pando é abençoado com recursos florestais únicos; infelizmente
o mesmo não pode ser dito sobre seus solos, que são quase
inerentemente inférteis e incapazes de suportar o uso agrícola
intensivo sem o aporte de grande quantidade de fertilizantes,
alterações que resultam bastante custosas para o produtor.
Consequentemente, a região foi zoneada a fim de tirar proveito de
suas vantagens naturais de mata nativa.
Zonas de Uso da Terra foram definidas e delineadas de acordo com
os resultados de discussões interdisciplinares após a conclusão dos
estudos, interligados e separados, realizados pelos membros da
equipe de ambos os estudos dos solos e os estudos de vegetação
da região. Como mostrado no mapa do zoneamento de uso da terra,
Figura 10-4, oito zonas de uso da terra foram delineadas:
1. Áreas de Assentamento;
2. Áreas de Pecuária Extensiva;
3. Reservas Florestais Nativas para Flora;
4. Reservas Florestais Nativas para Fauna;
5. Reservas Florestais Extrativistas;
6. Reservas Florestais Gerenciadas;
7 Regiões Críticas de Bacias Hidrográficas, perigo de erosão hídrica;
8. Regiões Críticas de Bacias Hidrográficas, perigo de Inundações.

Figura 10-4. Mapa de Zoneamento do Uso da Terra do Departamento
de Pando na Bolívia.

Reservas de Florestas Nativas. A necessidade de manter
o centro de origem das árvores de Castanha do Pará,
seringueiras e cacau sobre condições de floresta nativa
É certo que as áreas potencialmente zoneadas como reservas de
mata nativa devem ser consideradas de preservação da flora e
fauna da região. No caso especial da reserva de mata nativa para
a flora este é um dos últimos remanescentes de áreas típicas do
“centro de origem” de muitos dos produtos amazônicos de floresta
natural incluindo árvores como a Castanha-do-Pará, a seringueira
e o cacau. Sua biodiversidade única e recursos genéticos devem
ser preservados como um tesouro não só para as futuras gerações
de bolivianos, mas também para toda a humanidade; a atenção
internacional deve concentrar-se nesta região e deve-se buscar
financiamento para sua manutenção adequada. A exploração
madeireira na região, e o desmatamento indiscriminado da floresta
devem ser interrompidos. É um crime contra a humanidade destruir
a floresta amazônica de Pando para a produção de pastagens para a
pecuária ou pela “colonização” por pequenos agricultores.
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Capítulo 11

O ESTADO OESTE DA AMAZÔNIA,
RONDÔNIA, BRASIL
A colonização agrícola avançou em ritmo acelerado nos últimos 30
anos no quadrante sudoeste da Amazônia Brasileira nos estados
de Rondônia e Acre, como consequência da construção da rodovia
BR-364 que liga os estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre com o
resto do país. Esta estrada tem proporcionado um valioso corredor
alternativo para a exportação de produtos agrícolas e minerais
para os mercados europeus e norteamericanos do centro-oeste
do Brasil através do porto da cidade de Porto Velho, capital de
Rondônia na parte superior do rio Madeira (Figura11-1). Este último
é um importante afluente do rio Amazonas, é navegável por
grandes (mais de 2000 toneladas de capacidade) barcaças entre
Porto Velho e Manaus, onde a produção pode ser transbordada
a embarcações oceânicas; uma situação não muito diferente da
dos Grandes Lagos - St. Laurence do norte da América. A nova
estrada resultou na abertura de uma grande parte da região e a
colonização resultou no desmatamento de extensas áreas de terra.
Esta situação tem recebido muitas críticas locais e da comunidade
internacional no sentido de que um desastre ecológico ocorreu ou
estava por ocorrer.
Para resolver esta situação, o governo de Rondônia encomendou
um estudo um pouco tardio intitulado a “Segunda Aproximação do
projeto de Zoneamento Ecológico e Sócioeconômico 2a ZEE-RO”
(Segunda Aproximação do Zoneamento Sócioeconômico Ecológico
do Estado de Rondônia). O objetivo do projeto era “zonear” as terras
de Rondônia a fim de incentivar e implementar o desenvolvimento
ecologicamente sólido e políticas de conservação fundamentadas.

Foto 11.1 O rio Madeira em Porto Velho, capital do Estado de Rondônia,
Brasil. Daqui barcaças transportam produtos rio abaixo até a cidade de
Manaus no rio Amazonas.
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Figura 11-1. O Estado de Rondônia, Brasil, delineado em um mapa com
imagem de satélite.
O estudo foi realizado de acordo com os termos de referência de um
contrato assinado entre o “Instituto de Terras de Rondônia ITERON”,
e o grupo de consultoria “Tecnosolo-DHV-EPTISA”. O trabalho foi
financiado através de Acordo de Empréstimo BIRD 3444-Br. O
fundamento deste estudo foi considerado um estudo dos solos e
levantamento dos recursos terrestres do estado. O autor sênior foi
contratado para liderar uma equipe para realizar essa pesquisa. O
estado de Rondônia se estende por cerca de 24 milhões de hectares
no sudoeste da Amazônia como mostra a Figura 11-1, delineadas em
um “mapa com imagem de satélite”.
Claramente, a finalidade do levantamento dos solos e dos
recursos do terreno do estado de Rondônia foi fazer uma avaliação
científica do potencial da terra, a fim de fornecer uma base para
o desenvolvimento ordenado do estado através do zoneamento,
do desenvolvimento agrícola, pastoral, atividades florestais e de
conservação. E também fornecer uma avaliação imparcial do estado
atual das terras de Rondônia e estabelecer uma referência para a
futura avaliação dos efeitos do desenvolvimento da colonização
e do desmatamento. Com base no estudo “Os Recursos Terrestres
do Estado de Rondônia, Brasil” (Cochrane et al., 1998), o presente
capítulo foi escrito para:

a) fornecer um breve resumo dos Solos do Mundo e o Banco
de Dados Digital do Terreno SOTER, metodologia de projeto
adaptado para o estudo;
b) resumir as condições da terra em todo o estado de Rondônia;
c) chamar a atenção para a considerável variação nas condições
do terreno em todo o estado em termos de clima, topografia,
materiais de origem, solos e a vegetação natural;
d) providenciar um juízo de valor do potencial de Rondônia para a
produção agrícola;
e) para mostrar que as pesquisas similares de avaliação do terreno
no mesmo nível de detalhe seriam benéficas para muitas regiões
da Amazônia.

Os Solos Mundiais e Banco de Dados Digital de Terreno
SOTER, metodologia do projecto adaptado para o estudo
A abordagem fundamental para avaliar as terras de Rondônia foi
uma adaptação da metodologia dos Sistemas de Terras Australiano
(Christian e Stewart, 1953), refinado para a digitalização por iniciativa
da Sociedade Internacional de Ciências do Solo, o Banco de Dados
Digital dos Solos do Mundo e o programa SOTER, (van Engelen e
Wen, eds. 1995). Como observado no Capítulo 8, o programa SOTER
deu sequência ao trabalho pioneiro de Cochrane (1980) e Cochrane
et al. (1985) em seu estudo computadorizado do sistema que cobria
a América do Sul tropical. O terreno foi mapeado e estudado como
é visto no campo, através do mapeamento de “solos e unidades de
terreno”, definido como: “as áreas de terras com padrões distintivos
e, muitas vezes padrões repetitivo de forma, litologia, superfícies
de terra, material de origem e solos”. Para o estudo do estado de
Rondônia, estas unidades mapeadas foram denominadas Unidades
SOTRO (Terrenos e Solos do Estado de Rondônia); pois eles são
 Unidades SOTER (solos e unidades de terreno) do
comparáveis às
“World Soils and Terrain Digital Database”. Eles formam a base
geográfica para visualizar as características do solo e as diferenças
em todo o estado. As Unidades SOTRO como podem ser vistas no
campo foram delineadas diretamente sobre “imagens de satélite”
georeferenciadas em mapas de escala 1:250.000. Os mapas das
Unidades SOTRO foram compilados como 19 mapas segmentados
para facilitar sobreposições nos 19 segmentos de mapas de imagem
de satélite de Rondônia na escala 1:250.000; eles foram registrados
como ambos vetor e arquivos raster para uso em software de
informação geográfica.

O Sistema de informação geográfica dos terrenos e dos solos
da Amazônia, intitulado “SIGTERON”
Desde o início, o trabalho foi sistematizado através do
desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica SIG, das
terras e dos solos de Rondônia, que foi denominado “SIGTERON”,
uma abreviação para o título em Português de “Sistema de
Informação Geografica dos Solos e Terras de Rondônia, (Cochrane
e Cochrane, 1998). Este consistia de um banco de dados digital dos
solos e terreno e de suas características ou “atributos” integrados
com um Sistema de Informação Geográfica. O banco de dados

seguiu a metodologia da Sociedade Internacional de Ciências
do Solo, “World Soils and Terrain Digital Database SOTER, (Solos
Terreno e Banco de Dados Digital Mundial) editado por van Engelen
e Wen (1993, 1995), que foi ampliada com a integração do Banco de
Dados Multilingual do (perfil) solo FAO-ISRIC-CSSS, SDBM (1995)
e outros arquivos de banco de dados, incluindo clima e “aptidão
agrícola”. Durante o curso do estudo, perfis de solos foram
amostrados e suas análises registradas no banco de dados. Os solos
e os numerosos mapas temáticos de Rondônia foram compilados,
ligando as Unidades de arquivos de mapas SOTRO com informações
selecionadas do banco de dados de atributos.
As principais bases de dados inter-relacionadas ao sistema
SIGTERON, como ilustrado na Figura 8-1 e já foi descrito em detalhes
no Capítulo 8, são:
1) o sistema de arquivos SOTER conforme acordado pelo ISSS (van
Engelen e Wen eds. 1995) compilado como um conjunto de arquivos
de banco de dados relacionais para descrever e facilitar a análise
terrestre e muitos atributos do solo das unidades SOTRO mapeadas.
Esta base de dados foi denominada “SOTERON” (Solos e Terras de
Rondônia);
2) uma série de arquivos de mapas das Unidades SOTRO mapeadas.
Estes foram produzidos em formatos compatíveis com ambos os
softwares IDRISI de baixo custo e o software Arc/Info de alto custo;
3) um banco de dados do perfil do solo utilizando o Banco de Dados
Multilingue do Solo da FAO-ISRIC-CSIC, SDBM (1995). O último foi
modificado para as condições dos solos tropicais de Rondônia e para
facilitar a impressão de descrições do perfil do solo em Português.
Além disso, um arquivo denominado ANASOLO foi criado para
armazenar os dados de análise do solo que foi realizado em mais
detalhe do que a oferecida pelo banco de dados anterior.

Uma nota em análises de solo.
Análises do solo foram realizadas com ambos os métodos
recomendados internacionalmente (Cochrane e Barber, 1993), e pela
EMBRAPA-CPNS no Brasil (EMBRAPA-SNCLS, 1979). Um número muito
menor de análises foi encontrado na literatura, mas infelizmente,
a metodologia das últimas análises raramente foi registrada. Além
de usar o Banco de Dados de (perfil) do solo SDBM, o abrangente
arquivo “ANALSOLO” do banco de dados SOTERON foi compilado
para gravar a análises mais detalhadas das amostras de solo.

O Manual Operacional do SIGTERON
O manual operacional SIGTERON para o estudo informatizado foi
escrito com base na iniciativa SOTER da Sociedade Internacional de
Ciências do Solo. O sistema foi colocado em operação desde o início
do projeto e fornecido a padronização necessária para a realização
da avaliação de rotina da terra e do solo no trabalho de campo. O
sistema informatizado forneceu uma estrutura a fim de monitorar
o progresso dos trabalhos de laboratório, de campo e de escritório
em todo o período do estudo. A abordagem da metodologia está
descrita no manual do SIGTERON (Cochrane e Cochrane, 1998), a
abordagem também foi resumida por Cochrane e Cochrane (2001).
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A composição do relatório dos recursos terrestres de
Rondônia
Além de uma descrição generalizada da vegetação, clima, geografia,
geologia e terreno nativos da região, esboços foram escritos para
resumir as principais características das 244 Unidades SOTRO
mapeadas na escala 1:250.000 em imagens de satélite ao longo
de Rondônia. Estas formaram o corpo do relatório sobre os
recursos terrestres de Rondônia (Cochrane et al., 1998) que, como
referido na introdução, e foi anexado em formato digital com o CD
intitulado “Os Recursos Terrestres do Estado de Rondônia, Brasil”.
Os resumos fornecem ao leitor uma breve descrição da localização,
área, fisiografia e topografia, altitude, litologia, hidrologia, clima,
solos, vegetação, uso da terra e aptidão agrícola de cada Unidade
SOTRO. Eles também incluem diagramas de seção transversal da
forma da terra e da vegetação das Unidades SOTRO a fim de ajudar
o leitor a visualizar o terreno e para ilustrar como o último dividese em “Componentes do Terreno”. Os solos das Unidades SOTRO
foram descritos um pouco mais detalhadamente e as principais
características morfológicas e de fertilidade dos solos dos principais
componentes do terreno das Unidades SOTRO foram individualmente
resumidas.
As descrições das Unidades SOTRO são mais bem lidas em conjunto
com um exame em mapas de 1:250.000 dos solos e de aptidão
terrestre anexada ao relatório. Em certo sentido, as descrições breves
das Unidades SOTRO são um tipo de “enciclopédia” das principais
características das Unidades SOTRO mapeados em Rondônia.
Informações mais detalhadas são registradas no “Banco de Dados

MS Access ou Paradox,
SOTERON”, que podem ser acessadas usando
que estão disponíveis no Website dos autores.

Ao longo de uma grande parte da extensa fronteira oeste do
estado, o sistema de rios Guaporé - Mamoré - Madeira flui para
o norte seguindo a exposição da formação oeste do escudo
pré-cambriano brasileiro que sustenta a maior parte do estado.
Conforme observado na introdução, o rio Madeira é navegável a
partir de Porto Velho, capital de Rondônia, e vale a pena ressaltar a
importância deste em termos de exportação de produtos do centro
oeste do Brasil. O sistema Ji-Paraná - rio Machado e seus afluentes,
é o segundo maior sistema de rios do estado e drena grande parte
do seu setor oriental. Ele se junta ao rio Madeira, perto da ponta
norte do estado. Afluentes menores do rio Madeira drenam as áreas
central e ocidental.
Um mosaico de superfícies peneplanícies intercaladas com colinas
derivadas dos produtos da elevada e exposta erosão de granitos,
gnaisses e xistos do Escudo Pré-Cambriano abrange grande parte
do estado. Diversificação do terreno, peneplanícies e colinas
formadas sobre intrusões de materiais ígneos mais jovens são
vistos ocasionalmente. Além disso, uma série de colinas arenosas
íngremes e quebradas, a Serra dos Pacaás Novas, se estende até
o interior da sua fronteira centro-oeste um pouco ao norte da
cidade de Guajará-Mirim, a extensa chapada dissecada de arenito, a
Chapada dos Parecis cobre grande parte das regiões sudeste e leste,
onde o estado compartilha uma fronteira comum com o estado de
Mato Grosso.
No setor centro-sul de Rondônia, uma extensa zona de cerrado
úmido de aluvião ou “pantanal” compartilha uma fronteira comum
com a Bolívia ao longo do rio Guaporé. Ao norte da Serra dos Pacaás

Classes de Uso da Terra
Classes de uso da terra foram registradas para as Unidades SOTRO
no “banco de dados SOTERON” durante o curso normal dos estudos
de campo em termos de ambas as Classes de uso da Terra SOTER
(van Engelen e Wen eds., 1995) e a “Metodologia de avaliação de
adequação das terras agrícolas brasileiras” (Ramalho Filho et al.,
1978). Estes foram baseados em estimativas de campo. Algumas
observações adicionais relevantes para a aptidão agrícola do uso da
terra também foram incluídas.

Um resumo das condições da terra de todo o estado de
Rondônia

Foto 11-2. Terras de florestas mal drenadas a cerca de 180 quilômetros
ao longo da estrada de Guajará-Mirim a Porto Velho.

O seguinte resumo foi retirado do estudo a fim de fornecer ao leitor
uma visão mais abrangente de algumas das características mais
importantes da região:

A Geografia do estado de Rondônia
Verificou-se que o estado de Rondônia parece ser uma das regiões
mais complexas da Amazônia em termos de hidrologia, relevo,
geologia e solos. Este não parecia ser um fato tão evidente em
estudos passado de menor escala da Amazônia, incluindo os estudos
Radam Brasil de 1:1.000.000 (1972-1981), e o estudo computadorizado
de Cochrane et al. (1985), como registrado na Seção 1 deste livro.
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Foto 11-3. Terra de cerrado de terra úmida mal drenada no segmento
sudoeste do Estado de Rondônia.

Foto 11-4. Terra de cerrado de terra seca bem drenado ao Sul da
Rondônia.

Foto 11-6. Uma paisagem típica de desmatamento nos arredores de
Porto Velho, Rondônia.
Novas, formações de colinas mais baixas e um complexo mosaico
de peneplanícies formam a região mais plana do norte do estado.
Com tantos materiais de diversas origens, solos e, especialmente,
propriedades físicas e químicas variam significativamente de
um lugar para outro, esta diversidade permite oportunidades
interessantes para a empresa agrícola, sempre considerando que
esta se encaixe na situação adequada.
A cobertura vegetal natural do estado varia desde vegetação de
pântano tropical, savanas bem e mal drenadas (chamados de
“cerrado” no Brasil), florestas semi-decíduais e florestas sazonais
semi-sempre verde até florestas sazonais quase sempre verde,
a última varia de acordo com a drenagem do solo, condições
de inundações e fertilidade dos solos. No entanto, ao longo das
estradas principais, e especialmente ao longo da BR-364, a maior
parte da floresta original foi removida. Isto em grande parte
aconteceu durante os últimos 30 anos. O estabelecimento de
pastagens para criação de gado cobre a maior parte das terras
desmatadas, apesar de áreas significativas que estão sendo
utilizadas para culturas perenes e anuais (Fotos 11-2 a 11-6).

Clima Agrícola

Foto 11-5. Um remanescente de uma floresta tropical no centro de
Rondônia. Grande parte do Estado foi desmatada por ambos os
“colonos” e criadores de gado. Ao longo das estradas principais, e
especialmente ao longo da BR-364, apenas remanescentes das florestas
originais podem ser vistos.

A avaliação de recursos terrestres do estado começou com uma
avaliação do seu “clima agrícola”. Dados a partir de 27 conjuntos
de dados meteorológicos de estações distribuídas por toda
Rondônia foram computados em termos de probabilidade de
precipitação mensal, evapotranspiração de referência e seus
índices de disponibilidade de umidade, o MAI, usando as equações
de Hargreaves (Hargreaves, 1977, 1981, 1994). Estes últimos foram
usados para definir um mês seco contra um mês úmido e calcular
regimes “do potencial de evapotranspiração da temporada úmida”
como o primeiro usado por Cochrane e Jones (1981). Além disso,
um índice de erosividade das chuvas foi calculado de acordo
com Weishmeier e Smith (1978). Esta informação foi registrada
como parte integrante do banco de dados SOTERON do sistema
SIGTERON e adicionalmente como um conjunto de arquivos de
dados climáticos para uso com a planilha eletrônica dos programas
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EXCEL e QuattroPro. Este foi integrado com os arquivos de mapas
através da atribuição das estações meteorológicas para as unidades
mapeadas SOTRO, desta forma mapas climáticos temáticos
podem ser facilmente gerados por computador para visualizar as
características agrícolas climáticas de Rondônia.
Verificou-se que Rondônia pode ser subdividida em duas amplas
sub-regiões climáticas formuladas por Cochrane et al. (1985) com
base em estudos realizados em toda América do Sul tropical,
consulte a Figura 11-2. A metade norte de Rondônia tem um regime
mais úmido “Hipertérmico Tropical Úmido” com um potencial de
evapotranspiração da temporada chuvosa de 1061 a 1300 milímetros,
8-9 meses de chuva (com índices Hargreaves de umidade disponível
MAI, maior que 0,33) e uma temperatura média na estação
chuvosa maior do que 23,5ºC. Este é significativamente diferente
para metade mais secas do sul do estado que tem um regime
“Hipertérmico Tropical Úmida Moderado” com um potencial de
evapotranspiração da estação chuvosa de 900 a 1060 milímetros,
6-8 meses de chuva e uma temperatura média mensal na estação
chuvosa superior a 23,5 º C. Não obstante, deve-se notar que os
padrões climáticos das unidades individuais SOTRO podem variar
significativamente dentro destas sub-regiões e devem ser tomados
em conta no planejamento agrícola. Por exemplo, a área do
sudoeste de Rondônia é mais afetada por “friagens” (vento fresco
do sul durante o período de abril-setembro do ano), do que o leste
e áreas do norte. Diferenças de altitude prejudicam os regimes de
temperatura; temperaturas são significativamente mais frias nas
serras e planaltos elevados. Além disso, acidentes geográficos locais
influenciam os padrões de chuva.

Figura 11-2. As sub-regiões climáticas agriculturais de Rondônia.
(2 = Hipertérmico Tropical Umido, 3 = Hipertérmico Tropical Umido
Moderado)

Formas do Terreno
A topografia geral dos solos da Rondônia foi resumida na Tabela
11-1, e ilustrada na Figura 11-3, que subdivide o relevo de acordo com
as definições SOTER; este último foi subdividido em termos de
drenagem, presença de rochas e/ou pedregosidade e litologia.
Tabela 11-1 mostra que aproximadamente 75% das terras da
Rondônia (17,7 milhões ha) têm formas de terreno planos com
declividade inferior a 8% e outros 21% com inclinações com declives
que variam em média entre 8 a 30%. Apenas uma pequena fração
do estado tem terras com declive acentuado. Infelizmente, 19% das
terras planas têm má drenagem e/ou problemas de pedregosidade.
Considerando-se as terras planas de Rondônia sem graves
problemas de drenagem e/ou problemas de pedregosidade,
aproximadamente 50% (8.960.000 ha) destas terras são
encontradas nas partes mais úmidas de Rondônia, na sub-região
climática Hipertérmica Tropical Úmida; apenas 3% destas últimas
são encontradas em altitudes superiores a 300m. Em contraste,
aproximadamente 30% (5.393.650 ha) das terras planas são
encontradas nas regiões menos úmidas, na região sub-climática
Hipertérmica Tropical Úmida Moderada, mas aproximadamente
24% destas últimas em altitudes superiores a 300 m.

Recursos Hidrológicos
Embora o estudo dos recursos terrestres não incluísse uma
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Figura 11-3. Forma do Terreno, drenagem, pedregosidade superficial e
litologia de Rondônia.
Legenda do mapa:
Forma de terra: L = terras planas, S = terras inclinadas, T = terras
íngremes, C = formas compostas.
Classes de drenagem: DB = solos com drenagem satisfatória,
DM = solos com drenagem impedida.
Pedras de superfície e, ou rochas: <P 15% ou> 15% P =% de pedras
de superfície e, ou pedras.
Classes litológicas: I = rochas ígneas, M = rocha metamórfica,
S = rocha sedimentar, U = rocha não consolidada.
Altura acima do nível do mar de terras planas:
<300 ou > 300 em metros.

Tabela 11-1. Formas do terreno, drenagem, litologia, rochas de superfície e/ou pedregosidade e clima de Rondônia.
Forma do Terreno Altitude

Inclinação

Drenagem

Litologia†

Pedregosidade‡

Clima§

Área ha*

L, Terras planas
L

<300m

8%

satisfatória

I, M

<15%

2

8,652,270

L

>300m

<8%

satisfatória

S, U

<15%

2

311,040

L

<300m

<8%

satisfatória

I, M

<15%

3

4,100,661

L

>300m

<8%

satisfatória

S, U

<15%

3

1,282,989

L

<300m

<8%

deficiente

<15%

2

878,078

L

>300m

<8%

deficiente

<15%

3

2,049,380

L

<300m

<8%

satisfatória

>15%

2

186,844

L

>300m

<8%

satisfatória

>15%

3

262,803

Total de terras planas

17,726,065

*

S, Terras inclinadas
S

>8%

I, M

<15%

2

3,083,677

S

>8%

S, U

<15%

3

1,433,405

S

>8%

>15%

2

420,124

S

>8%

>15%

3

65,949

Total de terras inclinadas

5,001,165

T, terras íngremes e/ou formas compostas

2

28,622

T, terras íngremes e/ou formas compostas

3

617,576

Total de terras íngremes

646,525

Rios, lagos e cidades, e unidades SOTRO que passam por mais de uma região climática

322,549

Notas.
† Classes litológicas: I = rochas ígneas, M = rocha metamórfica, S = rocha sedimentar, U = rocha não consolidada
‡ Percentual de rochas à superfície ou pedras.
§ Sub-regiões climáticas: 2 = Hipertérmica Tropical Úmida, 3 = Hipertérmica Tropical Úmida Moderada
* As estimativas das áreas foram realizadas diretamente a partir do banco de dados.

avaliação específica dos recursos hidrológicos de Rondônia, foi
evidente, a partir do cálculo de equilíbrio hídrico e da extensa rede
fluvial, que o estado é realmente abençoado com recursos hídricos.
Vários dos seus rios fluem por uma topografia que parece favorecer
a construção de grandes barragens adequadas para a geração
de energia hidrelétrica barata (consulte Figura 11-7). Este assunto
justificaria novas investigações. Como observado por Hargreaves
e Merkley (2003), a eletricidade pode agora ser reticulado sobre
grandes distâncias a custos baixos usando técnicas” back-toback AC /DC” de transmissão, o que poderia complementar o
fornecimento de energia elétrica para a rede nacional brasileira.
Claramente, a geração de eletricidade barata, se possível, seria um
benefício económico considerável para Rondônia, tanto para uso
local como para os produtos de “exportação”.

Vegetação Nativa Fisionômica
A vegetação nativa da região foi descrita em termos das
classes fisionômicas utilizada pela UNESCO (1973). Uma relação
muito próxima entre as classes fisionômicas da vegetação e
as propriedades do solo se mostrou existente, especialmente
em termos das propriedades de drenagem dos solos, conforme
observado por Cochrane et al. (1985). Constatou-se ainda que
nos solos bem drenados, os padrões fisionômicos da vegetação
seguiram os seus regimes de “potencial de evapotranspiração total
da estação chuvosa, o WSPE”, formulada por Cochrane e Jones
(1981). Como explicado pelos autores, o WSPE prevê uma estimativa
da “quantidade de energia” que a vegetação natural crescendo
em solos bem drenados pode aproveitar durante o ciclo anual de
crescimento, assumindo um crescimento muito limitado durante
os meses secos do ano, quando a água do solo não está mais
disponível. Como este último apresentado por Cochrane (1989), as
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Foto 11-7. “Cachoeiras” chamado localmente por “cachuelas” no rio Madeira a aproximadamente 100 km ao sul da cidade de Porto Velho.
propriedades químicas de solos bem drenados irão influenciar o tipo
de vegetação natural crescendo nesses amplos regimes.

Os mapas do solo de Rondônia
Os mapas dos solos de Rondônia foram concluídos na escala de
1:250.000 (19 folhas de mapas equivalente aos 1:250.000 mapas
topográficos do estado) e, posteriormente, generalizados para
1:500.000 (4 folhas de mapas), e 1:1.000.000, respectivamente.
Estes mapas seriam mais corretamente denominados mapas
“taxonômicos” do solo. Eles foram produzidos para resumir as
classes de solos definidas de acordo com o sistema brasileiro de
classificação do solo (Camargo et al., 1987), para dar aos leitores
familiarizados com esse sistema uma “visão geral” dos principais
solos do estado. No entanto, observa-se que qualquer área
mapeada como um solo específico ou complexo de solos, quase
invariavelmente contém uma menor proporção de outros solos.
Em contraste com métodos “tradicionais” de levantamento de
solos, o banco de dados SIGTERON permite a produção de mapas
de classificação dos solos usando tanto o sistema USDA (Soil Surcey
Staff, 1975) como a Legenda da FAO (FAO-UNESCO, 1974, 1988) e as
mais diversas atualizações recentes desses sistemas. Um exemplo
de um mapa taxonômico do solo do estado foi registrado por
Cochrane e Cochrane (2001), na Figura 11-4.
O mapeamento do solo foi baseado em estudos de campo
durante o curso onde descrições detalhadas de 2.914 perfis de solo
foram selecionadas para a gravação no banco de dados de perfil
do solo SDBM, (FAO-ISRIC-CSSS 1995). Um resumo de algumas
análises químicas e físicas de amostras de solo recolhidas em
vários horizontes dos perfis foi registrado nesse banco de dados.
A localização geográfica exata dos perfis de solo amostrados
no campo foi determinada por instrumentos do Sistema de
Posicionamento Geográfico, e estes pontos foram localizados nos
mapas de solos 1:250.000.
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Figura 11-4. Um mapa resumido da classificação dos solos no Estado
de Rondônia, seguindo o sistema brasileiro de classificação de solo
(Carmargo et al., 1987), que foi derivado como um mapa temático do
mapa das unidades e base de dados de SOTER.

Um resumo das principais características do solo de
Rondônia
Propriedades físicas do solo
O exame de solos de acordo com suas propriedades físicas facilita
a avaliação de sua aptidão para a produção de culturas agrícolas e
árvores, e sua suscetibilidade à erosão. Nas palavras do falecido Prof
F. Hardy do Colégio Imperial de Agricultura Tropical ( comunicação
pessoal, 1959), ao analisar os solos, é necessário avaliar “o campo
para o desenvolvimento de raízes”, em outras palavras, o ambiente
físico de um dado solo para o crescimento das raízes da planta.
Alguns dos problemas físicos dos solos de Rondônia são:

Problemas de drenagem do solo
Da Tabela 11-1 pode-se estimar que aproximadamente 16% das terras
altas de Rondônia têm solos com problemas de drenagem. Além de
problemas de drenagem “superfíciais”, muitos solos têm limitações
de drenagem interna e outros, incluindo muitos terraços fluviais
e terras localizadas em vales, estão sujeitas a inundações anuais.
Claramente, a magnitude do problema de drenagem do solo impõe
uma limitação grave no uso da terra. Grande cuidado deve ser
tomado na escolha de terras para a agricultura, já que estas devem
estar livres dos problemas de drenagem, uma vez que os custos
para superar problemas de má drenagem em solos são geralmente
muito elevados.

Solos arenosos e a capacidades do solo de reter a humidade
Solos derivados de arenito ricos em quartzo ou seus aluviões e
colúvios arrastados, ocorrem em extensas áreas da Chapada dos
Parecis na parte sul do estado e, em menor escala, na Serra dos
Pacaás Novas na região Centro-Oeste. Cerca de 1,3 milhões de
hectares de solos arenosos são encontrados em toda Rondônia,
embora eles sejam encontrados principalmente nas duas últimas
regiões. Estes solos têm graves limitações físicas e químicas: suas
capacidades de retenção de água são muito baixas.
Já foi mencionado que a maior parte da metade sul de Rondônia
sofre de estresse hídrico sazonal durante 3-5 meses do ano. A baixa
capacidade de retenção de água dos solos arenosos, ou aqueles
com leve textura de topsoil incluindo muitos Ultisols (Argissolos),
agrava ainda mais esta situação. Consequentemente, as deficiências
de água para o estabelecimento e crescimento de raízes de culturas
rasas são comuns nos solos arenosos do sul de Rondônia.

A capacidade de retenção de água dos solos argilosos
As características texturais dos solos de Rondônia foram bem
documentadas no banco de dados SOTERON. Embora uma menor
proporção da região (apenas cerca de 7%) tenha solos de textura

Foto 11-8. Plintita endurecida ou “laterita” num recorte desprotegido de
estrada perto do “El Fortin”, sudoeste de Rondônia.

Foto 11-9. “El Fortin” (a fortaleza) no banco oriental superior do rio
Guaporé, a fronteira ocidental do Brasil com Bolívia, construído no
décimo oitavo século para defender a fronteira brasileira contra
intrusão do império espanhol. A fortaleza foi construída quase
inteiramente de tijolos feita de plintita macio, que posteriormente
foram secos e endurecidos por exposição ao sol.

Foto 11-10. Outra imagem do “El Fortin” com vista para o rio de
Guaporé, que separa o Brasil da Bolívia.
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leve ou solo superficial com textura mais leve, deve-se notar que
muitos dos solos com texturas mais pesadas (argilosos) têm níveis
frequentemente elevados de sesquióxido de Al-Fe. Esta condição
“óxica”, característica de oxisolos (latossolos), resulta em estruturas
bem desenvolvidas, muito finas, perceptíveis no campo usando
uma lupa. Curiosamente, esta estrutura grumosa, que confere uma
estabilidade estrutural considerável para estes solos, reduz sua
capacidade de reter umidade. Isto implica que estes solos argilosos
“óxicos” tendem a agir um pouco mais como solos de textura
mais leve em relação a sua capacidade de retenção de água do que
seria implícito de suas texturas argilosas mais pesada (Cochrane
et al., 1985). Por outro lado, muitos desses solos possuem boas
propriedades de drenagem por causa de sua microestrutura bem
desenvolvida e são consideravelmente menos “frágeis” do que
vários outros autores deduzem.

Materiais de solos de textura grosseira
Plintita endurecida ou “laterita” pode ser frequentemente
encontrada em posições geomorficamente previsíveis do terreno,
especialmente nas bordas das peneplanícies onde a plintita macia,
localizada nos sub-horizontes de argila, sofreu o efeito de molhar
e então secar-se com a ação do sol e da chuva, o que resultou na
formação da laterita. Em geral, tais formações não são consideradas
uma restrição séria ao crescimento das plantas devido à sua
extensão geralmente limitada. Não obstante, algumas das Unidades
SOTRO apresentam solos rasos onde plintita, ou plintita endurecida,
podem ser um sério fator limitante ao crescimento das plantas,
especificamente em alguns solos do cerrado que apresentavam esse
problema.
É interessante ver como “plintita macia” foi colocada em uso na
construção do velho forte conhecido como “El Fortin”, na margem
oriental do rio Guaporé, construído no período colonial para ajudar
a defender o Brasil contra a invasão do Império Espanhol. Quando
seca, a plintita macia endurece e forma tijolos úteis como materiais
de construção (veja Fotos 11-8, 11-9 11-10).
Um problema mais comum visto em muitos dos solos da região,
é a presença de partículas do tamanho de cascalho laterítico e/ou
materiais concrecionários de Fe-Mn de “rochas ferruginosas” que
podem dificultar o cultivo.

Erosão do Solo
Durante o curso do trabalho de campo foi realizada uma avaliação
a fim de identificar a erosão real das terras em toda Rondônia. Este
foi realizado de acordo com a metodologia SOTER e as informações
registadas como parte integrante do banco de dados SOTERON. Em
geral, a erosão do solo encontrada não foi considerada um problema
sério, devido à estabilidade agregada de muitos dos solos “óxicos”
predominante em toda a região. Não obstante, os solos localizados
nas encostas dos morros são propensos à erosão, especialmente
após o desmatamento.
Além da erosão observada, cálculos foram realizados utilizando
o índice desenvolvido por Wischmeier e Smith (1978), EI30, para
medir o potencial de chuvas causadoras da erosão do solo, como
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observado anteriormente. Pode-se observar uma variação de 40%
no potencial de chuvas que podem causar erosão em todo o estado.

Propiedades químicas dos solos. O banco de dados das
análises químicas do solo
Análises químicas detalhadas do solo foram realizadas na maioria
das amostras dos pefis de solos coletadas durante as expedições de
campo; 10.779 conjuntos de análises foram registrados no banco de
dados SOTERON.
É arriscado fazer generalizações quando se considera as condições
químicas do solo de uma região com solos tão variados como os
encontrados em Rondônia. Não obstante, é interessante fazer
algumas observações sobre as propriedades químicas dos solos
de Rondônia, apenas para chamar a atenção do leitor para o tipo
de problemas que podem existir em um determinado terreno.
Deve-se notar que as propriedades químicas do solo são mais
bem examinadas em termos de perfis de grupos, que muitas
vezes contêm dados analíticos suficientes que facilitam análises
estatísticas significativas, avaliações das propriedades químicas
de um dado solo e as propriedades dos nutrientes das plantas.
Exemplos da metodologia para o exame estatístico das análises
químicas de amostras de perfis de solos dos grupos de solos
semelhantes, foi originalmente demonstrado por Cochrane et al.
(1985).

Acidez de Solo, pH
Baixos níveis de pH afetam a disponibilidade de vários elementos
essenciais da planta. Além disso, um pH inferior a 5,4 é considerado
potencialmente crítico, já que ele fornece o ambiente de solução
do solo para problemas de toxicidade de Al (Cochrane et al. 1980).
A grande maioria dos solos de Rondônia têm valores de pH muito
baixos; a média de todas as amostras em seu perfil de superfície
é 4,96 com um desvio padrão de 0,9. Consequentemente, muitos
dos solos podem exigir calagem para uma produção agrícola eficaz.
No entanto, embora o menor pH registrado para uma amostra
de solo em Rondônia foi de 3,4, o mais elevado foi de 8,4. Isso
indica a necessidade de ter muita cautela no momento de fazer
“generalizações”.

pH Delta positivo
Outra característica interessante dos solos de Rondônia é que,
ocasionalmente, eles apresentam valores de “pH Delta positivo”;
estes são valores calculados tomando a diferença entre o pH
determinado da solução de 1M KCl e água. Um valor de pH delta
positivo é um forte indicador da presença de uma importante
capacidade de permuta aniónica AEC em um solo. AEC é uma
característica muito importante em muitos solos tropicais, porém
muitas vezes negligenciada, e pode estar presente mesmo na
ausência de um pH delta positivo (Cochrane e Souza, 1985). Como
explicado por Cochrane (1991), o desenvolvimento da AEC em
solos tropicais é provavelmente a “forma natural” de retardar a
degradação dos solos, parando o processo de lixiviação de nitrato
dos cátions retidos na superfície do solo. O Capítulo 15 fornece uma
discussão mais detalhada sobre o processo de lixiviação dos solos

tropicais.

Toxicidade de Alumínio, Al
O valor médio de todos os valores de saturação de Al das amostras
superficiais de solo tomadas durante o curso dos estudos foi
de 34,1% com um intervalo de 0 a 92,5%. Muitos dos solos de
Rondônia apresentaram altos níveis de saturação de alumínio
de suas capacidades de troca catiônica efetiva. Como muitos
desses solos também têm baixos níveis de pH (menos de 5,4, uma
condição que permite a solução de hidróxidos de Al tóxicos na
solução do solo), eles têm condições potencialmente tóxicas para
as culturas com baixa tolerância ao Al. Para superar essa condição
em muitos solos encontrados em todo o estado seriam necessárias
aplicações muito substanciais de cal (de 1 a várias toneladas por
hectare). No entanto, a equação desenvolvida por Cochrane et
al. (1980) para calagem de solos ácidos tropicais, fornece uma
fórmula de baixo custo para a calagem dos solos, considerando a
tolerância das culturas as condições tóxicas de Al. Sua aplicação em
Rondônia poderia economizar somas consideráveis de dinheiro aos
agricultores em termos de redução de custos de calagem, como em
muitas outras partes do mundo (Yost et al., 1990).

Ca/Mg também foram observadas em alguns dos solos mais bem
drenados do cerrado de Rondônia. Note-se que estes últimos
normalmente se desenvolveram em solos pobres em nutrientes,
solos arenosos derivados de arenitos, e são encontrados na área
menos úmida do sul do estado com um regime “potencial de
evapotranspiração total da estação chuvosa” que favorece o
desenvolvimento das savanas (Cochrane e Jones, 1981).

Capacidade de troca catiônica efetiva
A capacidade de troca catiônica efetiva de muitos dos solos
encontrados em Rondônia (uma média de 2.8 cmolckg-1 nas
amostras de perfil do solo na camada superior) seria geralmente
considerada baixa. No entanto, os valores não são tão baixos
quanto aos solos comparáveis encontrados

nos cerrado da região
central do Brasil (Cochrane, 1989). Enquanto a maioria dos solos se
desenvolveu em material de origem intensamente intemperizado,
muitos se formaram desde produtos de intemperismo de material
de origem relativamente rico em minerais incluindo basaltos,
granitos e gnaisses. Os últimos são relativamente bem abastecidos
com nutrientes de plantas e têm uma capacidade superior de suprir
nutrientes para o crescimento das culturas.

Níveis de carbono

Fósforo

De acordo com as análises, os níveis de carbono orgânico usados 
para indicar conteúdos de matéria orgânica do solo, estão a um
nível médio nos solos superficias (topsoils) e a um nível mais baixo
nos subsolos; em média 1,8 versus 0,49. Como os níveis de matéria
orgânica do solo estão intimamente ligados à fertilidade do solo,
existe a necessidade de conservar o horizonte superior desses solos
por meio de práticas culturais. Deve-se notar, no entanto, que as
determinações foram realizadas usando o método de Walkley-Black,
adaptado por Cochrane e Barber (1993). O método Walkley-Black
é afetado por Fe livre nos solos, dessa forma a interpretação dos
resulatdos deve ser feita de forma muito cautelosa.

Os níveis de fósforo disponível nos solos superiores (aráveis) são
predominantemente médios e baixos, incapazes de sustentar o
crescimento das culturas por qualquer período de tempo, na maior
parte de Rondônia.

Cátions Permutáveis: cálcio, magnésio, potássio e sódio
A maioria dos solos aráveis tem níveis de troca de cátions na
faixa de médio a baixo e níveis frequentemente muito baixos
nos subsolos. Efetivamente, os níveis parecem acompanhar os
padrões da matéria orgânica. Em muitas circunstâncias, os solos
desenvolvidos em materiais de origem mineralogicamente pobres, a
fertilidade do solo foi provavelmente, em grande parte, dependente
do ciclo da matéria orgânica da cobertura original da florestal.
Nesses solos há uma estreita relação entre os níveis de carbono
orgânico total e cátions permutáveis.
Os níveis e, especialmente, as relações entre os teores de Ca, Mg e
K devem sempre ser analisados a fim de determinar o fertilizante
necessário a um dado tipo de solo, como demonstrado por
Cochrane (1989) em referência aos solos de cerrado (savanas) do
Brasil Central . Nessa região do Brasil, ele encontrou uma correlação
quase perfeita entre os padrões de vegetação nativa e a proporção
Ca/Mg do solo; savanas invariavelmente ocorrem em solos com
baixa proporção de Ca/Mg. Na verdade, proporções inversas de

Outros nutrientes das plantas
Nitrogênio
Análises de nitrogênio foram realizadas nas amostras de perfil do
solo superior (“topsoil”). No entanto, devido à rápida mudança nos
níveis de nitrogênio com o tempo e, especialmente pela secagem
(as análises de solo foram realizadas em Cuiabá, no note do estado
vizinho de Mato Grosso), as análises devem ser interpretadas com
muita cautela, como já explicado por Cochrane e Barber (1993).
É interessante notar em relação ao nitrogênio em solos tropicais,
que normalmente há um forte “fluxo” (ou liberação) de nitratos no
início da estação chuvosa, provavelmente associada ao acúmulo
de bactérias durante a estação seca, como observado pela primeira
vez por Hardy (1946). Este fenômeno é importante na gestão de
cultivo, especialmente para aproveitar o liberação de nitrogênio no
início da estação chuvosa. É também uma parte muito importante
do mecanismo de lixiviação em solos tropicais, como explicado por
Cochrane (1991) e detalhado no Capítulo 15.

Enxofre
As análises de enxofre e oligoelementos foram realizadas em uma
seleção dos perfis de solos. As gamas de valores encontrados
podem ser usados para indicar potenciais problemas. Em outras
palavras, se um solo apresenta um baixo nível de um oligoelemento
em relação ao valor médio analítico, então, pode-se suspeitar de um
Estudos de Escala Maior em Amazonia
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Tabela 11-2. Análises de cátions permutáveisde solos com diferenças naturais de fertilidade relacionados com o material de origem (rocha mãe).
Perfil RO1639†
Limite superior (cm)

Limite inferior (cm)

pH em água

ECEC‡

Ca

Mg

K

Na

H

Al

0

15

6.5

6.08

4.33

1.23

0.5

0.02

0

0

40

50

6.3

6.00

3.54

2.19

0.25

0.02

0

0

70

80

5.7

4.96

2.42

2.21

0.31

0.02

0

0

Limite superior (cm)

Limite inferior (cm)

pH em água

ECEC‡

Ca

Mg

K

Na

H

Al

0

15

4.7

0.94

0.10

0.03

0.04

0.01

008

0.68

25

45

4.8

0.78

0.11

0.03

0.01

0.00

0.17

0.46

65

80

4.9

0.75

0.17

0.07

0.01

0.00

0.13

0.37

110

125

4.5

1.60

0.10

0.02

0.00

0.00

0.12

1.35

Limite superior (cm)

Limite inferior (cm)

pH em água

ECEC‡

Ca

Mg

K

Na

H

Al

0

10

4.5

2.04

0.11

0.05

0.09

0.01

0.35

1.43

20

35

4.6

1.51

0.11

0.07

0.06

0.01

0.49

0.77

70

85

5.0

0.70

0.14

0.05

0.01

0.01

0.12

0.37

110

120

5.3

0.55

1.16

0.03

0.01

0.00

0.07

0.31

Perfil RO1550†

Profile RO1581†

† Dados do banco de dados de análises de solos do SIGTERON
‡ Capacidade de troca catiônica efetiva do solo em cmolc kg-1 (Cochrane and Barber, 1993).

problema potencial de deficiência.
Com relação ao enxofre, pode-se perceber que os níveis tendem a
seguir os mesmos níveis da matéria orgânica; e que as deficiências
podem aparecer poucos anos após o desmatamento.

Zinco
Níveis de zinco muitas vezes parecem ser marginal.
Consequentemente, é provável que as deficiências de zinco sejam
induzidas em solos que requerem calagem pesada para superar
as condições tóxicas de Al; deve-se tomar cuidado para evitar este
problema através de suplementação adequada, mas não excessiva.

Manganês e ferro
Dos 460 perfis de solos analisados em relação ao Mn e Fe,
aproximadamente 16% tinham níveis de Mn permutável maior
do que 2cmolckg-1, que seriam considerados altos pela maioria
dos padrões. Condições potenciais tóxicas de Mn foram mais
comumente encontradas em solos mal drenados. Uma situação
semelhante foi vista com respeito ao Fe. Solos mal drenados,
porém adequados para plantação de arroz irrigado, devem ser
examinados para condições tóxicas de Fe, preferencialmente no
campo utilizando o teste desenvolvido pela Cochrane e Souza (1986);
consultar o Apêndice 5.
Matéria de origem (rocha mãe) do solo e fertilidade.
Em todo o estado uma estreita relação foi quase invariavelmente
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observada entre o material de origem, sua rocha mãe, dos solos e
sua fertilidade inerente, conforme suas análises químicas. Os três
exemplos seguintes da região moderadamente úmida no sul do
estado ilustram este efeito:
a) unidade SOTRO Nº RO-0133, encontrado em rochas ígneas
básicas com níveis de fertilidade moderados a alto. Exemplo:
Perfil de grupo RON-082, perfil típico RO1639. Consulte a Tabela
11-2 para as análises de cátions permutáveis;
b) unidade SOTRO Nº RO-0127, encontrado em arenitos de
granulação grossa, com níveis de fertilidade muito baixos.
Exemplo: Peril de grupo RON-066, perfil típico RO1550. Consulte
a Tabela 11-2 para as análises de cátions permutáveis;
c) unidade SOTRO RO-0126, encontrado depósitos sedimentares de
grãos finos com baixos níveis de fertilidade. Exemplo: Perfil de
grupo RON-064, perfil típico RO1581. Consulte a Tabela 11-2 para
as análises de cátions permutáveis.
Esta observação vai claramente contra a crença popular proveniente
dos primeiros estudos de solos tropicais de que o material de
origem é de pouca importância na determinação da sua fertilidade.
A implicação dos materiais de origem do solo e sua influência sobre
a cobertura da florestal nativa é discutida de forma mais completa
no Capítulo 13, que discute a questão do desmatamento sobre a
fertilidade do solo.

Uma nota sobre mapeamento do solo usando a
metodologia SOTER
Deve-se enfatisar o fato de que, em contraste com o mapeamento
“tradicional” do solo, a metodologia SOTER facilita um exame
dos solos muito mais aprofundado particularmente em relação
às propriedades, já que as informações básicas sobre cada
Unidade SOTRO, mapeadas ou não em nível de unidade ou como
Componente do Terreno, podem estar ligada ao banco de dados
atributos mais detalhado SOTERON do sistema SIGTERON. Este
último facilita a coleta de informação estatística precisa sobre os
recursos terrestres. Após a análise, a informação agregada pode
ser representada de maneiras muito diferentes, como mapas
temáticos, combinados com “clima, forma do relevo, drenagem e
rochas superficiais e/ou pedregosidade das terras planas” como
mostradas na Figura 11-5. Além disso, a informação geográfica a
partir de diferentes fontes pode ser integrada diretamente com o
banco de dados de mapa SOTRO através de análises de SIG.

Uso do Terreno
A partir dos estudos de campo, percebeu-se que algumas áreas de
terra estão sendo subutilizadas e outras utilizadas para fins para
os quais não são adequadas. Muitas áreas que deveriam ter sido

deixadas sob vegetação natural foram limpadas para atividades
agrícolas e/ou pecuária. Além disso, é evidente que no passado,
praticamente não se tinha pensado na preservação das terras sob
vegetação natural para a conservação dos recursos hídricos.

Áreas impróprias para agricultura intensiva
Embora o quadro das terras de Rondônia seja complicada, algumas
áreas podem ser “zoneadas” como inadequadas para a agricultura
intensiva e provavelmente seria melhor deixá-las no seu estado
natural ou utilizá-las muito extensivamente. Sem entrar em
detalhes específicos, já que esse tema está fora do escopo do
presente relatório, estas áreas incluiríam:
1) a região do “Pantanal” na parte sul-ocidental do estado do Mato
Grosso para o oeste de Cerejeiras, correndo em direção norte ao
longo do rio Guaporé fronteira com a Bolívia;
2) uma grande parte da Chapada dos Parecis ao norte de Vilhena e
sua chapada “arenosa” que se estende para Mato Grosso;
3) as terras abrangendo a Serra dos Pacaás Novos, com algumas
exceções;
4) as terras muito mal drenadas ao sul e oeste de Abunã e várias
outras áreas menores semelhantes.

Figura 11-5. Clima, forma do terreno, drenagem e rochas superficiais e/ou pedregosidade das terras planas da estado de Rondônia.
Códigos do mapa: C = regimes climáticos, 2 e 3.L = terras planas, S = terras inclinadas, T = terras íngremes, DB = drenagem satisfatória,
“DM” = drenagem do solo um tanto deficiente, P =% de superficie rochosa e/ou nível de pedregosidade do terreno
Altitude. “> 300” = maior que 300m e “<300” = menos de 300m acima do nível médio do mar.
Estudos de Escala Maior em Amazonia
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As regiões delineadas como reservas indígenas, reservas florestais
e reservas biológicas devem ser deixadas com as suas florestas
intactas por motivos ecológicos e hidrológicos. É evidente que
se deve tomar cuidado a fim de evitar mais desmatamento das
florestas em terras íngremes, não só para evitar a erosão, mas
também para preservar os benefícios hidrológicos das terras
florestadas. Isso é extremamente importante em áreas de bacias
hidrográficas para controlar o fluxo dos rios.

Áreas aptas para agricultura mecanizada
O cultivo de culturas de grãos como a soja, se desenvolve
melhor em áreas menos úmidas e de preferência nos regimes
de temperatura ligeiramente mais frios nas terras mais altas.
Consequentemente, não há dúvida de que a metade sul do estado
contém a maioria das terras potencialmente mais adequadas para
a produção mecanizada de cultura de grãos. A região de Ji-ParanáPimenta Bueno - Rolim de Moura e a região mais meridional de
Vilhena que se estende ao sul e oeste são, sem dúvida, as áreas
onde a produção agrícola mecanizada pode ser mais bem sucedida.
No entanto, outras áreas ao longo da BR364 para Ariquemes e
além, e em menor grau, as regiões ao longo da BR429 em direcção
à Costa Marquez, têm um potencial razoável para uso agrícola mais
intensivo através da mecanização. Não obstante, análises mais
profundas são necessárias antes que se possa fazer qualquer tipo
de recomendação quanto a áreas específicas adequadas para o
cultivo mecanizado de grãos (ou qualquer outro tipo de cultivo).
O uso do banco de dados SOTERON irá ajudar a localizar áreas
específicas potencialmente adequadas para os diversos tipos de uso
da terra agrícola.

Uma imagem relativamente encorajadora para o futuro de
Rondônia
Olhando para o passado e a remoção imprudente das florestas
amazônicas em partes de Rondônia, os resultados do estudo
mostram que grandes áreas do estado deveriam ter mantido suas
florestas originais. Felizmente, a extensão de terras geralmente
considerada como “frágeis” ou inadequadas para uso agrícola não
é tão grande como muitas vezes implícita pela imprensa popular.
De fato, considerando a necessidade de abertura de áreas de terras
potencialmente produtivas para ocupação humana, após uma
análise mais profunda, percebe-se que muitas das terras que foram
“colonizadas” em Rondônia têm solos potencialmente produtivos
que justifiquem a sua utilização mais intensiva, sob diferentes
sistemas agrícolas, desde que sejam devidamente geridos.

Resumo
A compilação de SOTERON, do Pacote para usuários de PC do
Sistema de Informação Geográfica dos Solos e Terrenos de
Rondônia, tem proporcionado uma riqueza de informações para
planejadores de uso da terra, agricultores, engenheiros florestais
e outros profissionais agrícolas. Durante o período da pesquisa
foi realizada uma análise do clima do estado e foi dado ênfase no
estudo dos solos; quase 3000 perfis de solos foram examinados,
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amostrados e suas análises registradas como parte do banco de
dados que deverá ser de grande valor nos próximos anos.
É evidente, mesmo a partir do mapa de pequena escala da Figura 113, que Rondônia tem um mosaico diverso e complexo de condições
de terras. Isto se percebe de maneira ainda mais evidente a partir de
uma análise do solo em mapas de maior escala 1:250.000 e mapas
de aptidão agrícola das terras. O clima da metade norte do estado
é significativamente mais úmido do que a metade sul. Além disso,
terrenos e solos variam consideravelmente de lugar para lugar, o
último em termos de suas propriedades físicas e químicas. Não
obstante, existe uma área substancial do estado com solos quase
planos, relativamente férteis, bem drenados, que são adequados
para a agricultura intensiva. Como estes estão mesclados com
solos com diferentes condições físicas e químicas, grande cuidado
se deve tomar na seleção de solos para a produção agrícola e/ou
assentamentos mais intensivos.
Um dos aspectos positivos dos solos encontrados em Rondônia
é que grandes áreas foram derivadas de material de origem, sua
rocha mãe, relativamente rico em minerais. Esta não é a norma em
toda a Amazônia. Outro aspecto positivo dos solos de Rondônia é
que muitos têm uma microestrutura bem desenvolvida devido aos
seus elevados teores de sesquióxido de Al-Fe. Enquanto este tende
a conceder uma integridade estrutural considerável, que facilita
a drenagem e melhora a erosão, ele reduz a sua capacidade de
retenção de água.
A variabilidade dos solos encontrados em todo o estado levanta
a questão “estudos anteriores sobre os recursos terrestres
da Amazônia teriam sido muito amplos para identificar as
siginificativas diferenças do solo agrícola?” Pesquisa dos recursos
terrestres a um nível tão alto de detalhes como o estudo de
Rondônia parece ser necessária em muitas outras partes da
Amazônia.
Em resumo: Os solos de Rondônia apresentam um quadro
complicado, mas basicamente encorajador de uma área de solos
da Amazônia que, em termos gerais, são melhores do que a média,
tanto em suas propriedades físicas quanto químicas. As terras mais
promissoras do ponto de vista agrícola encontram-se na metade
sul do estado, e perto da bem localizada BR-364, por estradas
secundárias. A BR-364, que atravessa Rondônia a partir de seu
canto sudeste para noroeste até sua junção com o porto da cidade
de Porto Velho sobre o navegável rio Madeira, garante a melhoria
não só como uma estrada principal para o futuro desenvolvimento
agrícola do estado, mas também como uma importante via para
a exportação alternativa de grãos e outros produtos agrícolas da
produção, do extenso planalto (chapada) das terras do Mato Grosso.
É evidente que o estado está estrategicamente localizado como um
ponto de saída para a exportação de produtos agrícolas e produtos
florestais de extensas regiões do sudoeste da Amazônia, incluindo
o nordeste da Bolívia. Além de sua localização estratégica, o estado
de Rondônia tem uma diversidade de recursos terrestres, com
significativas áreas de solos relativamente férteis e, para concluir,
é uma região promissora para o desenvolvimento agrícola na
Amazônia.

SEÇÃO 3.

RESULTADOS DOS ESTUDOS
DO USO E CONSERVAÇÃO
DOS RECURSOS TERRESTRES
DA AMAZÔNIA
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Capítulo 12

PARÂMETROS DO CLIMA DA AMAZÔNIA E DO
CRESCIMENTO DAS PLANTAS
O uso do parâmetro “potencial de evapotranspiração da estação
chuvosa (WSPE)” na classificação climática agroflorestal da
região amazônica foi considerado um “cálculo estimado (proxy
estimation) da energia que a vegetação natural pode aproveitar
durante o seu ciclo de crescimento anual” (Cochrane e Jones,
1981). O parâmetro foi escolhido a fim de enfatizar a importância
de se considerar a energia do ambiente durante o crescimento
da vegetação nativa no período do ano quando o crescimento
não é limitado por estresse de água no solo. Considerou-se que
a temperatura não é, geralmente, um fator limitante para o
crescimento de plantas na Amazônia, apesar de um parâmetro de
temperatura ter sido definido ao tomar as temperaturas mais frias
das regiões de maior altitude em conta para a produção agrícola,
como observado no Capítulo 2. No entanto, deve-se notar que
até mesmo as flutuações de temperatura relativamente menores
podem muito bem afetar o crescimento da vegetação em algumas
circunstâncias.

Estações secas na Amazônia
Como explicado no Capítulo 2, a duração das estações secas em
toda a Amazônia foi estimada pelo cálculo WSPE (potencial de
evapotranspiração da temporada chuvosa), sobre a base do MAI
(Índice de Disponibilidade de Umidade) de Hargreaves, definido
como:
MAI = DEP.PREC / POT ET
no qual: DEP PREC é a “precipitação confiável”, a precipitação mensal
esperada 3 de 4 anos, e POT ET a evapotranspiração potencial
(Hargreaves, 1972).
Um mês seco foi definido como tendo um MAI menor do que 0,34,
pressupondo as condições do solo como capaz de reter água para
abastecer plantas durante pelo menos uma semana . Entretanto,
foi observado no Capítulo 2 que isso pode variar de acordo com a
época do ano. Mais água teria de ser fornecida pelos solos durante
os períodos de POT ET altos do que períodos de POT ET baixos. Um
solo com uma menor capacidade de abastecimento de água para
a planta significaria que o Critério MAI menor de 0,34 teria que ser
qualificado. O assunto da umidade do solo é discutido no Capítulo
5. Não obstante, o índice desenvolvido por Hargreaves fornece
uma base para a classificação geral dos regimes climáticos e é uma
primeira aproximação para a definição da duração das estações
chuvosa e seca, considerando a capacidade média de fornecer água
dos solos.
Para uma consideração mais profunda das condições de água no
solo e estresse nas plantas, é axiomático que as condições locais
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do solo sejam avaliadas. Isso só pode ser feito através da análise
das condições físicas dos solos. Além de considerar a capacidade
dos diferentes solos em abastecer as plantas com água, as
características das próprias plantas devem ser consideradas. Este
último aspecto foi levado em conta pelo uso do “coeficiente de
cultura” sugerido por Hargreaves (1972).

A estimativa anual da energia utilizável pela vegetação
nativa
Hargreaves desenvolveu sua metodologia para fins de irrigação,
com o propósito de fornecer estimativas razoáveis das
 necessidades
de água das diferentes culturas em diferentes condições climáticas.
A adoção desta abordagem pelos autores para avaliar os vários
climas agroflorestais da Amazônia serviu para enfatizar o aspecto
da “energia” utilisável para o crescimento da vegetação nativa
como uma alternativa fornecida pela estimativa de POT ET, em vez
de avaliar apenas o equilíbrio de água para irrigação. A amizade do
autor principal com o Prof. Hargreaves data do início dos anos 1970
e é gratificante para ele que o valor preditivo da sua equação POT ET
tenha recebido o devido reconhecimento (Choisnel et al., 1992).

Evapotranspiração potencial
Conforme explicado no Capítulo 2, nos primeiros estudos
da Amazônia realizados pelos autores, o potencial de
evapotranspiração POT ET (Cochrane et al., 1985) foi estimado
utilizando a equação de Hargreaves (Hargreaves, 1972). Hargreaves
adotou uma abordagem pragmática para a estimativa do POT ET.
Sua equação básica baseia-se na energia radiante e na temperatura
ambiente, que é então ajustada numa base regional usando
diferentes fatores de correcção para correlacionar com os dados
de lisímetros medidos no local. O uso de fatores de correção para
a estimativa de POT ET é bastante apropriado, mas de carácter
aproximado.
Para o estudo dos Sistemas de Terras, POT ET forneceu uma
estimativa aproximada, mas comparativa, da quantidade de energia
ambiental disponível para o crescimento de vegetação natural de
região para região. Na verdade, o POT ET é apenas uma estimativa
parcial da energia disponível para o crescimento da vegetação,
embora provavelmente de uma elevada proporção da energia; é
uma estimativa da evapotranspiração de culturas de relva curta
cultivadas em lisímetros. Na realidade, este mede a quantidade de
água transpirada pela relva cultivada nos lisímetros por unidade de
área.
É bastante difícil estimar a quantidade total de energia utilizada
para o crescimento da vegetação nativa em qualquer região

Foto 12-1. Uma paisagem do cerrado (savanas) do Amapá, perto da cidade de Macapá ao norte da foz do rio Amazonas.
dada; muitos fatores que afetam o fornecimento e o uso de
energia devem ser considerados. Por exemplo, é difícil avaliar as
consequências do albedo, a proporção de energia electromagnética
refletida e incidente, que é influenciada pela natureza do
revestimento da superfície da Terra, incluindo considerações tais
como a porcentagem de cobertura de água ou terra e do tipo e
altura da vegetação, e muito menos variações sazonais na cor da
folha ou superfícies de inundações. Todos esses fatores podem
variar em maior ou menor grau na estimativa de energia disponível
para o crescimento da planta. Não obstante, descobriu-se uma
relação estatisticamente significativa das categorias de vegetação
fisiológicas encontradas em toda a Amazônia com o WSPE (Cochrane
e Jones, 1981). Isto é demonstrado pela Figura 2-3 no Capítulo 2, e
se confirma que o POT ET estimou um alto percentual do montante
total de energia disponível para o crescimento das plantas.

WSPE e o cerrado de terra seca, bem drenado
É de grande interesse a constatação de que as regiões de savanas
naturais bem drenadas, ou utilizando o termo brasileiro “cerrado”,
caem dentro de uma faixa muito estreita de WSPE (900-1060
milímetros) em toda a Amazônia (Foto 12-1). Embora o autor sênior

demonstrou que estas savanas ocorriam apenas quando havia
condições adversas de fertilidade do solo, elas não parecem ter se
desenvolvido em solos com problemas de nutrientes, a menos que
o WSPE esteja localizado nesta estreita banda (Cochrane, 1989).
Isto infere que a utilização do parâmetro POT ET é crítico para o
entendimento de como estas savanas podem ser utilizadas para o
uso da Agrossilvicultura , enquanto, ao mesmo tempo, demonstra
a importância de se considerar as condições locais de nutrientes do
solo. Conforme discutido no capítulo 14, nas savanas bem drenadas
do Brasil Central, mostrou-se um desequilíbrio entre Ca e Mg nesses
solos (Cochrane, 1989).

Temperatura sazonal e Flutuações do WSPE
Além de desequilíbrios minerais do solo, deficiências de nutrientes
e toxicidade, flutuações de temperaturas relativamente pequenas
podem também afetar o crescimento da vegetação. O estudo
climático mais detalhado, cobrindo as regiões do sudoeste da
Amazônia, como especificado nos Capítulos 10 e 11, mostra que
nos meses de “inverno”, frentes frias provenientes da região sul
oriental do continente podem afetar seriamente o crescimento das
plantas. Na verdade, as temperaturas tão baixas quanto 6ºC foram
As conclusões dos estudos da Amazônia
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registradas na região de Beni-Pando, Bolívia. As frentes frias são
sentidas até no norte da Amazônia norte ocidental do Peru.

Variações da estação chuvosa na POT ET
Além disso, e em parte como resultado do efeito de flutuações
de temperatura, é interessante notar que as variações da energia
disponível para o crescimento das plantas em estações chuvosas
“tropicais” afeta seriamente a produção vegetal.
Um exemplo pela experiência pessoal do autor foi quando cultivares
de “trigo tropical anão” desenvolvidas para condições “tropicais”,
não lograram os rendimentos prometidos no distrito de Santa Cruz
nas terras baixas da Bolívia. Para encurtar a história, cultivares de
“trigo tropical anão” de alto rendimento desenvolvida no México
foi introduzida em Santa Cruz, Bolívia, em meados dos anos 1960 e
sua implantação coincidiu com a última parte do período chuvoso
dessa região, em uma tentativa de resolver o problema da escassez
de trigo na Bolívia. Ao autor sênior foi dada a tarefa de selecionar
os locais para a sua introdução, cultivo e posterior monitoramento.
Infelizmente, o rendimento das sementes de cultivares de trigo
tropical foi cerca da metade do rendimento obtido em seu lugar
de origem; e autor sênior foi responsabilizado pelo problema.
Consequentemente, no ano seguinte um “especialista em trigo”
distinto foi contratado a um alto custo e dado a tarefa de re-testar
os cultivares de trigo tropical anão. Seus resultados foram ainda
piores. Apenas vários anos mais tarde que o autor sênior percebeu,
durante uma consultoria que ele estava realizando para o Banco
Mundial no México, que o POT ET total durante o período crítico
de crescimento das cultivares de “trigo tropical anão” em Santa
Cruz foi cerca de metade da POT ET total da estação experimental
mexicana no qual eles foram selecionados. Tal como observado
por Metz e Brady (1980), é uma pena que os geneticistas de plantas
muitas vezes não avaliam as características do clima “tropical”, nas
quais eles desenvolveram cultivares de variedades de culturas para
resolver problemas mundiais de alimentos.

Energia ambiente e crescimento da planta
Fitofisiologistas têm avaliado durante muitos anos que a
quantidade de água que as plantas transpiram através de
aberturas seus estômatos está intimamente relacionada com o seu
crescimento. Como já mencionado, entretanto, essa relação parece
ter sido esquecida no passado quando foi avaliado as características
de climas tropicais para a produção de plantas.
A energia ambiente para o crescimento da planta é utilizada
principalmente das seguintes maneiras:
a) o processo de transpiração é fundamental para a taxa de
absorção e o transporte de íons e nutrientes do solo carregados
pela água (Cochrane, 1994; Cochrane e Cochrane, 2007);
b) os movimentos diurnos das células guarda dos estômatos que
regulam as aberturas dos poros estomáticos a fim de controlar
a taxa de transpiração. Para qualquer área de grande vegetação
terrestre natural ou induzida pelo homem, o número total
de células guarda é praticamente incalculável (Cochrane e
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Cochrane, 2009a, 2009b);
c) o processo de fotossíntese para a produção de açúcares a partir
de CO2 atmosférico, para facilitar a distribuição da solução da
planta e seus nutrientes através dos vasos floema e também
fornece compostos precursores necessários para a subsequente
síntese de tecidos de plantas para o crescimento, reprodução
(floração , frutificação e produção de sementes) e reparação de
danos causados por tempestades, insetos e animais.
É importante resaltar que os autores foram incapazes de obter
dados na literatura das proporções relativas de energia utilizada
nos processos referidos anteriormente. No entanto, parece provável
que uma proporção maior da energia disponível para o crescimento
da planta é utilizada para o processo de transpiração. Esta seria,
sem dúvida, a razão para a correlação encontrada entre WSPE e a
distribuição das classes de vegetação nativa fisiológicas em toda a
Amazônia (Cochrane e Jones, 1981).

Eto, Evapotranspiração de Referência
Embora o autor tenha usado o termo POT ET para seus primeiros
estudos, na literatura corrente o termo foi alterado para
Evapotranspiração de Referência (de cultivo), ETo (Hargreaves, 1994).
É evidente que esta correção na terminologia está correta, embora o
POT ET fosse de fato usado no mesmo contexto.

A equação de Hargreaves de 1985
Hargreaves et al. (1985) publicaram uma modificação da equação
original de Hargreaves (1972) que eliminou a necessidade de
fatores de correção regionais. Isso permitiu cálculos satisfatórios
para muitas regiões. Após uma avaliação do Centro de Pesquisa
da Comunidade Econômica Européia (Choisnell et al., 1992),
demonstrou-se que os resultados obtidos estavam mais próximos
aos da fórmula clássica de Penman. Sua equação de 1985 exige
apenas os valores medidos de temperaturas máximas e mínimas e
foi, portanto, recomendado para uso geral. A equação é a seguinte:
ETo = 0.0023 x RA x (ToC + 17.8) x TD0.05
na qual:
ETo e RA = mesmas unidades de evaporação equivalente de água; RA
= radiação terrestre;
TD = Tmx - Tmi (temperatura média máxima menos temperatura
média mínima em graus Celsius);
ToC = (Tmx + Tmi) / 2.
Os valores de RA (em mm/dia) são dados na Tabela A8.1 do Apêndice
8. (Hargreaves observa que as temperaturas médias de 100C ou 300C
irão resultar em valores de RA que diferem dos de 200C em menos
de 1,0%).
Pode-se observar que, embora a equação de Hargreaves não
utilize fatores de correção regionais, para a estimativa da
evapotranspiração para diferentes culturas é recomendado usar
na equação uma série de coeficientes de cultura, chamados
fatores de correção KC (Hargreaves, 1990; Hargreaves e Samani,
1991). Hargreaves recomenda a padronização de KC. As diretrizes

preparadas por Allen et al. (1998) são bastante úteis a este respeito.
Seria importante ter um valor para a variada vegetação da floresta
tropical!
Como já foram referidos, os estudos e métodos de Hargreaves
foram desenvolvidos principalmente para a agricultura irrigada
(Hargreaves e Merkley, 1992; Hargreaves e Allen, 2003). No entanto,
ele observa que ETo pode ser utilizado em outros estudos,
incluindo estudos gerais de água de superfície. Ele também
observa que os valores calculados de MAI são úteis para avaliar
a necessidade da drenagem superficial; valores maiores que 1,33
indicam a necessidade de uma boa drenagem natural ou superficial
construída.

A limitação do uso de lisímetros para estimativas ETo
Hargreaves (1994) observou que os valores de evapotranspiração
ET medidos não apenas variam entre diferentes gramíneas ou
leguminosas, mas também com a forma como estes são cultivados
incluindo a altura e a frequência de corte e adubação. Como
demonstrado há muitos anos pelo autor sênior (Cochrane, 1962,
1969) algumas espécies de plantas e cultivares da mesma espécie
de planta, são mais tolerantes às condições de solos pobres do que
outros e respondem de forma diferente aos tratamentos de cultivo,
especialmente fertilização. Hargreaves (1994) também observa que
“o projeto de lisímetros, tamanho e tipo da área tampão, o clima e
interações de gestão” também variam. Ele sugeriu que “ETo” precisa
ser mais claramente definido e propôs normas.

Considerações teóricas sobre a estimativa da
evapotranspiração e do movimento de soluções de água nas
plantas
Os problemas que surgem a partir da medição da evapotranspiração
utilizando diferentes plantas e técnicas de cultivo em estudos de
lisímetros podem ser melhor compreendidos com referência às
implicações da nova equação, elaborada pelos autores, de calcular
o potencial osmótico com base na energia inerente da água e a sua
aplicabilidade a movimentos contínuo de solução entre solo-planta.
(Cochrane, 1994; Cochrane e Cochrane 2006, 2007 e consulte o
Anexo Nº 9). Solos ricos em nutrientes resultantes de fertilização
pesada seriam mais prováveis de ter soluções de água no solo
ricas em íons minerais em relação aos solos não fertilizados. Isso
afetará o potencial osmótico da solução de água no solo e sua
conseqüente translocação aos vasos do xilema das plantas e a taxa
de evapotranspiração.
Como mostrado pelos autores, o potencial osmótico é um
fator do espaçamento entre as soluções de moléculas de água
afectadas pelo tamanho das partículas do soluto (íons e/ou
moléculas), o número de moléculas de solução segurado por essas
partículas e a perda de energia das moléculas de água para manter
as partículas de soluto no estado de solução. A equação básica para
calcular os componentes de pressão através de uma membrana
semipermeável que separa água pura de uma solução de água foi
originalmente formulada pelo autor sênior (Cochrane 1983, 1984)
como:

Po = P1 - Px + Py + Ph
na qual:
Po = pressão osmótica ou externa. O potencial osmótico é o valor
negativo de Po; ambos os termos são utilizados ao longo do texto.
P1 = pressão exercida pelo soluto livre ou água “pura” separados por
uma membrana semipermeável de uma solução de água.
Px = pressão exercida pelas moléculas “livres” de água na solução;
moléculas de água não ligadas a partículas de soluto e na ausência
teórica de solutos. Este é o resultado do aumento da distância
média percorrida pelas moléculas de água durante a fase de
relaxamento estrutural cooperativa da água líquida (Stillinger e
Rahman, 1972; Sarkisov et al., 1974). Uma molécula individual é vista
como parte integrante de uma estrutura intermitente para uma
fração de tempo onde é livre para mover-se.
Py = pressão perdida pela água livre de solução para manter as
“partículas”, moléculas e íons do soluto em solução.
Ph = pressão perdida pela água livre de solução para manter a água
firmemente agarrada ou “presa” as partículas de soluto em solução.
A diferença de pressão entre o potencial da água “pura” e a solução
de água “livre” na ausência teórica de solutos é expresso como {P1 Px}. No estado de solução, as partículas de soluto são consideradas
um mecanismo de espaçamento. Ao aumentar o espaço entre as
moléculas de água, a distância que percorrem durante o período
de deslocamento molecular associado a alterações na “estrutura”
transiente da água é aumentada. Por outro lado, a força sobre a
colisão entre elas é diminuída pelo quadrado do tempo necessário
para que a distância extra seja percorrida, isto resulta em uma perda
de força considerável. No caso das moléculas de soluto, a energia
para a sua manutenção no estado de solução é traçada a partir
das moléculas de água livre, e levados em conta pela pressão Py. A
pressão Ph leva em conta a perda de energia das moléculas de água
livre para manter as moléculas de água firmemente agarradas às
partículas de soluto em solução.
O Apêndice (9) fornece aos leitores interessados as
 informações
necessárias para o cálculo dos vários componentes do potencial
osmótico de acordo com as revisões realizadas pelos autores
em 2007 (Cochrane e Cochrane, 2007). Além disso, o Apêndice
10 contém os resumos de dois artigos recentes publicados pelos
autores relacionados com a aplicação da equação em relação à
abertura e fechamento dos poros estômatos. O primeiro, intitulado
“Differences in the way potassium chloride and sucrose solutions
effect osmotic potential of significance to stomata aperture
modulation” (Cochrane and Cochrane, 2009a), proporciona uma
discrição (“insight”) sobre o mecanismo da modulação de abertura
dos estômatos. O segundo resumo intitulado “The vital role of
potassium in the osmotic mechanism of stomata modulation and
its link with potassium deficiency” (Cochrane e Cochrane, 2009b),
destaca o papel vital do potássio nas plantas em que a deficiência
vai limitar o desenvolvimento dos estômatos necessários para o
crescimento da planta.
As conclusões dos estudos da Amazônia
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Transpiração
No contexto acima, se pode perceber uma implicação da nova
equação para o cálculo do potencial osmótico desenvolvido por
Cochrane (1983, 1984, 1994) e posteriormente melhorada por
Cochrane e Cochrane (2006, 2007), é que na medida em que as
moléculas de água em soluções de plantas, considerando ambos
“transpiração” e “osmose” o mesmo processo de aumento de
espaço entre as moléculas de água da solução, reduz o estado da
energia da solução de água restante. Como explicado por Cochrane
e Cochrane (2006, 2007), os vários mecanismos empregados nas
plantas para alterar o seu estado de energia das soluções de água
da planta, afeta o fluxo e , consequentemente, a distribuição de
nutrientes ao longo de seus tecidos. A mudança do espaçamento
entre as moléculas de água da solução do xilema pela transpiração
(a evaporação nos poros abertos dos estomáticos de folhas) fornece
uma clara explicação de como a água absorvida pelo solo se move
para cima dos vasos do xilema. A subsequente distribuição de
açúcares e elementos nutrientes através do tecido floema também
são, em grande parte, devido a moléculas de açúcar que afetam as
relações especiais das moléculas de água da solução.
Há várias implicações relacionadas à transpiração das plantas e
a medição da ETo decorrente do trabalho teórico de equação dos
autores:
1) solos ricos em nutrientes resultantes de condições de fertilidade
natural do solo ou de fertilização pesada durante o cultivo nos
lisímetros, provavelmente, teriam soluções de água no solo mais
ricas em íons minerais em relação aos solos não fertilizados. Isso
afetará o potencial osmótico da solução de água no solo, sua
absorção via pêlos radiculares, sua translocação até os vasos do
xilema e a subsequente taxa de evapotranspiração através dos
poros estomáticos;
2) o número total de poros estomáticos por unidade de área de relva
ou de leguminosas cultivadas em qualquer dado lisímetro pode
variar com o de outras plantas cultivadas em outros lisímetros e
de maneira eficaz alterar as taxas de evapotranspiração devido às
diferentes superfícies totais por evaporação. Como observado por
Cochrane e Cochrane (2009a) o número de poros estomáticos por
cm2 de área foliar varia entre as diferentes plantas, em intervalos de
muitos milhares de 4.000 até 50.000;
3) a altura e a frequência de corte da relva ou leguminosas
cultivadas nos lisímetros afetará o número de estômatos ativos, e
as taxas de evapotranspiração medidas.
É axiomático, portanto, que a evapotranspiração medida em
lisímetros gerenciados por diferentes organizações e com cultivos
de pasto/leguminosas diferente certamente dará resultados
variados. Hargreaves (1992) enfatiza a necessidade da padronização,
mas claramente gramíneas cultivadas em zonas temperadas
variaram de acordo com as cultivadas em regiões tropicais, e ainda
há muito trabalho a ser realizado sobre este assunto.
É evidente que os diferentes tipos de vegetação, tais como as
florestas com diferentes alturas e densidade de plantas com
diferentes números de ambos os poros estômatos por cm2
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de superfície da folha e superfície foliar total, sem dúvida,
apresentarão diferentes medições de evapotranspiração, em
comparação com o medido por lisimetria. No entanto, outros
fatores devem ser considerados. É provável, que nos lisímetros
de relva curta utilizados para medir ETo, a energia necessária
para “evaporar” água pelo processo de evapotranspiração, sendo
todos os outros fatores iguais, seria maior do que a necessária
para evaporar a água no topo de uma árvore alta. Isto é devido
ao aumento do espaçamento entre as moléculas de água nas
superfícies de evaporação dos estômatos, em comparação com um
espaçamento mais próximo de moléculas de água nas superfícies
de evaporação da relva muito mais curta cultivada nos lisímetros. A
água da solução das gramíneas do lisímetro apresenta mais energia
devido a um espaçamento mais estreito entre suas moléculas
de água, enquanto a árvore tem “usado” energia durante uma
translocação muito mais longa até os seus vasos do xilema. Seria
necessário medir as diferenças. A partir das considerações teóricas,
o uso de lisímetros para a estimativa de ETo em relação a diferentes
tipos de vegetação precisa ser examinado com mais cuidado; mais
pesquisas seriam necessárias.
A partir dos comentários anteriores, é evidente que a ETo medida
pelos lisímetros apresentaram uma boa correlação com as classes
de vegetação fisionômicas em toda a Amazônia (Cochrane e Jones,
1981). As diferenças entre ETo medido em grama curta de lisímetros
e da vegetação de altura, são sem dúvida significativas, mas as
diferenças relativas parecem não ser tão grandes para invalidar a
sua utilização com a finalidade de estimar as quantidades relativas
de energia ambiente disponíveis para o crescimento da vegetação
natural.

Conclusão
Os autores aplicaram a metodologia de Hargreaves, especialmente,
o uso de seu POT ET e/ou equações ETo, para estimar a energia que
as plantas podem usar, como base para comparar as diferentes
circunstâncias climáticas em toda a Amazônia. A abordagem foi
utilizada tanto para o estudo global generalizado dos Sistemas
de Terras como nos estudos mais detalhados e semidetalhados
recursos terrestres. De acordo com a mudança de nomenclatura de
POT ET para ETo, talvez em estudos futuros, o termo “potencial de
evapotranspiração da estação chuvosa (WSPE)” deve ser alterado
a “referência de evapotranspiração da estação chuvosa (WSRE)”.
Deixando de lado a semântica, a “classificação” generalizada do
clima é nova e estritamente para fins agroflorestais sob condições
anuais de chuva, em consonância com o conceito de equacionar
climas em termos das quantidades relativas de energia ambiente
disponível para o crescimento de vegetação nativa durante o ciclo
anual de crescimento. Nos estudos mais detalhados, deve-se focar
nas mudanças sazonais na energia mensal relativa disponível para o
crescimento da vegetação, o que pode afetar o cultivo de diferentes
culturas agrícolas e espécies florestais.

Capítulo 13

DESMATAMENTO E SEUS EFEITOS NO SOLO
AMAZÔNICO. RESULTADOS COM REFERÊNCIA
ESPECÍFICA AOS ESTUDOS MAIS DETALHADOS
DOS RECURSOS TERRESTRES
Desmatamento na Amazônia
A bacia amazônica contém a mais extensa formação florestal
tropical do mundo, juntamente com algumas áreas menores, mas
ainda extensas áreas de cerrado (savanas) natural. Infelizmente
cada vez mais áreas de florestas estão sendo derrubadas para a
pecuária e agricultura arável, especialmente para a produção de
soja. Cochrane et al. (1985) estimaram, com base em imagens de
satélite recentemente disponíveis tomadas entre 1973-1976, que
cerca de 18,7 milhões de hectares das florestas tropicais da região,
juntamente com 32,9 milhões de hectares das florestas sazonais
semi-sempre-verde haviam sido desmatadas para uso humano.
Vários estudos mais recentes mostram que o desmatamento na
Amazônia aumentou substancialmente, e avança rapidamente ao
longo de muitas frentes.
Sem exceção, todos os países com territórios amazônicos
perderam grandes áreas de florestas, seja com a “colonização”
agrícola, gado ou produção de soja. Além da perda progressiva das
florestas nos arredores de cidades em expansão, grandes regiões
de desmatamento seguiram invariavelmente a construção de
rodovias. A rodovia Belém-Brasília, que demoliu parte das florestas
do sudeste da Amazônia nos anos sessenta é um exemplo clássico.
Hoje em dia, é quase impossível ver florestas virgens ao longo deste
percurso, devido ao desmatamento para a agricultura e a produção
de pastagem. Outro exemplo da relação entre a construção de
estradas para o desmatamento ocorreu em tempos mais recentes

Foto 13-1. Desmatamento ao redor da cidade de Altamira na
Amazônia central, sul do rio Amazonas.

Foto 13-2. Desmatamento para criação de gado no sul da Amazônia.
Dr. Luis Azevedo, ex-cientista do Centro de Pesquisas Agropecuárias
dos Cerrados CPAC, Brasil, o qual acompanhou o autor sênior em
vários estudos sobre o Brasil central, é visto coletando amostras de
solo em frente de uma árvore solitária. A lei brasileira proíbe o corte
de determinadas espécies de árvores incluindo a Castanha-do-Pará,
as quais,apesar disso, acabaram por ser extintas quando expostas a
elementos seguidos de desmatamento.
no estado brasileiro de Rondônia, e tragédias de desmatamento
em curso estão ocorrendo na Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e
Venezuela. Fotos 13-1 e 13-2 ilustram a crescente perda da floresta
amazônica.
Muitos ambientalistas, com razão, lamentam a perda cada vez
mais acelerada das florestas amazônicas e suas preocupações são
verdadeiras sobre a perda da biodiversidade, degradação do solo e
os efeitos suspeitos do desmatamento no clima da região. Alguns
autores no passado consideraram os solos da “floresta tropical”
(rainforest) Amazônica incapazes de sustentar a produção agrícola
ou pecuária depois da vegetação primária ter sido removida (Tosi
1974; Budowski 1976; Goodland e Irvine 1976; Irion 1978 e outros).
Sem dúvida, a falta de estudos suficientemente detalhados de
solos amazônicos foi parcialmente responsável por essas opiniões
supersimplistas. Seja como for, há uma considerável controvérsia
sobre os efeitos do desmatamento. Aliás, o termo “ floresta
tropical” é um termo equívoco, já que este dificilmente considera
os efeitos da variação climática, drenagem do solo e/ou inundações
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que resultam em diferenças em formações florestais.

Desflorestamento limitado por drenagem de solos.
Hidrosseres de floresta e cerrado (savana)
Talvez um dos aspectos mais óbvios da Amazônia, mas muitas
vezes negligenciado pelos ecologistas, é o simples fato de que
pelo menos 21% da região são cobertos por água ou tenham solos
praticamente saturados pela água durante longos períodos do ano,
conforme observado no Capítulo 3. Essas terras não são susceptíveis
de ser utilizadas para a produção agrícola ou pastagem em um
futuro próximo. No Capítulo 3, a Foto 3-2 fornece uma imagem
da região em termos de tipos de vegetação fisionônicas bem e
mal drenadas. Se o extenso e complexo sistema fluvial de lagos,
pântanos e de terras inundadas em conjunto com um mapa de solos
com diferentes graus de drenagem dificultada forem sobrepostos
em um mapa da Amazônia, é fácil ver que a visão alarmista da
Amazônia se transformando em um “Deserto Vermelho” (Goodland
e Irvine, 1976) é bastante improvável.
Há uma extensa gama de hidrosseres florestais fisionomicamente
diferentes em toda a região. Estes incluem os tipos de vegetação
de pântanos florestais, florestas sujeitas a inundações anuais e
uma série de hidrosseres com diferentes populações de palmeiras
em solos mal drenados (Foto 13-3). Algumas dessas terras
secam durante o período de alta temporada seca, algumas não.
Complicando ainda mais essa imagem está o mosaico de savanas
úmidas, que variam consideravelmente em sua natureza de região
para região. Curiosamente, o Pantanal do Mato Grosso, no oeste do
Brasil, pode ser zoneado em 3 grandes regiões de acordo com o grau
de inundação anual, conforme mostrado pelo Mapa dos Sistemas de
Terras de Cochrane et al. (1985). A Foto 13-4 fornece uma visão aérea
da região norte do Pantanal de Mato Grosso.

O efeito do desmatamento no clima
Talvez o tema mais cogitado na imprensa popular e entre diversos
“peritos” mal informados seja o efeito do desmatamento da
Amazônia sobre o clima. Com referência aos efeitos relativos
da remoção das florestas no clima em toda a região, Hargreaves
(comunicação pessoal, 1981), experimentalmente estimou que, se
todas as florestas Amazônicas fossem removidas e substituidas
por pastagens, isto resultaria em uma redução aproximada de
12% do potencial de evapotranspiração anual. Isso claramente
teria um efeito significativo no clima da região. No entanto,
considerando que aproximadamente 25% da região é coberta
por rios, brejos, várzeas e áreas de solos muito mal drenados que
dificilmente poderiam ser “desmatados”, a evapotranspiração anual
da região pode ser reduzido para, talvez, 8 - 9%. Seja como for, a
degradação da terra e, especialmente, a perda da biodiversidade,
são preocupações inegavelmente graves; a retirada indiscriminada
de florestas nativas não pode de nenhuma maneira ser justificada.
Sombroek (2006) enfatizou os riscos relativos de perda de
biodiversidade em toda a Amazônia.
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Foto 13-3. Palmas de “perna-de-pau” (stilt palms) numa floresta
crescendo em solos com drenagem restrita, oeste da cidade de Porto
Velho, Rondônia, Brasil.

A sustentabilidade dos solos bem drenados, não inundáveis 
da floresta Amazônica após o desmatamento
O objetivo principal deste capítulo é chamar a atenção para a
questão da sustentabilidade ou não dos solos bem drenados, não
inundáveis da floresta amazônica para a produção agrícola seguida
do desmatamento da floresta, devido à remoção indiscriminada,
muitas vezes deplorável destes grandes recursos. A atenção aqui
é focada na diversidade de solos da Amazônia e especialmente na
sua capacidade natural de fornecer nutrientes. Exemplos específicos
são tomados a partir dos resultados dos estudos semidetalhados
realizados pelos autores dos recursos terrestres do estado de
Rondônia na Amazônia Brasileira e da Amazônia do Norte da Bolívia,
resumidos respectivamente nos Capítulos 10 e 11.

Foto 13-4. Uma vista aérea de um lago e seu arredor no setor do norte do “Pantanal” brasileiro, sul da cidade de Cuiabá no estado de Mato Grosso.

Rondônia
O estado de Rondônia, que se estende por cerca de 24.000.000 ha.
a sudoeste da Amazônia brasileira, foi aberto para a colonização
agrícola em um passado recente, através da construção da BR-364,
rodovia que liga os estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre com
o resto do país. Isso resultou no desmatamento indiscriminado de
grandes extensões de terra, e tem alimentado o amargo debate em
curso na imprensa popular sobre os efeitos do desmatamento da
Amazônia sobre o clima e a perda de biodiversidade.
O Capítulo 11 fornece uma visão geral do estudo dos recursos
terrestres de Rondônia. Conforme detalhado, o trabalho seguiu
a metodologia do Banco de Dados Digital dos Solos do Mundo
SOTER (Cochrane et al., 1998; Cochrane e Cochrane, 2006). O clima
agrícola da região foi analisado. As características físicas das formas
do terreno, solos, materiais de origem “rocha mãe” e as classes de
vegetação fisionômicas como podem ser vistas no campo, foram
descritas e complementadas com a análise e amostragem de um
grande número representativos de solos. Essas características
foram classificadas e codificadas de acordo com os vários
parâmetros detalhados no manual SIGTERON (Cochrane e Cochrane,
1998).

Resultados e Discussões
Conforme registrado no Capítulo 11, verificou-se que Rondônia tem
um complexo mosaico de muitas formações geológicas diferentes

com litologias contrastantes, dissecadas por uma complexa rede
hidrográfica. A Figura 11-3 desse capítulo fornece uma visualização
das muitas formas da terra de Rondônia. Cerca de 50% das terras
planas de Rondônia, sem problemas graves de drenagem e/ou
rochas de superfície ou pedregosidade, são encontradas no setor
mais úmido do norte de Rondônia, a região de clima hipertérmicos
tropical úmido; apenas 3% destes últimos são encontrados em
altitudes superiores a 300m. Em contraste, cerca de 24% das
terras planas vistas na região menos úmida ao sul, a região de
clima hipertérmico tropical moderado úmido, são encontradas em
altitudes superiores a 300m.
Com tais paisagens diversas, juntamente com as significativas
diferenças climáticas, não é de se surpreender que os solos
encontrados em Rondônia variem tanto em termos de suas
propriedades físicas e químicas. O que é importante mencionar é a
complexa litologia de Rondônia, que varia desde rochas ígnesa via
metamórficas até sedimentares e materiais inconsolidados. Isso
resulta em diversos materiais de origem dos solos da região.

Vegetação Nativa
A cobertura vegetal original nativa do estado varia de vegetação de
pântano tropical, cerrado (savanas) mal e bem drenado, florestas
sazonais semidecíduas e semi-sempre verdes, a florestas quase
sempre verdes sazonais e os vários hidrosseres destas formações
fisionômicas, com populações de palmeiras e outras características
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especialmente na camada de arbustos. Estas formações variam
não só com a drenagem do solo e as inundações, mas também
com as condições de fertilidade inerente dos solos. Infelizmente,
ao longo das principais rodovias, e especialmente ao longo da
BR-364, a maior parte da floresta original foi removida. Isso ocorreu
essencialmente durante os últimos 25-35 anos. O estabelecimento
de pastagem para pecuária cobre a maior parte das terras
desmatadas, embora áreas significativas estejam sendo utilizadas
para culturas anuais, especialmente nas regiões ao sul do estado.

Observações na variação da vegetação nativa e nas
condições do solo
Verificou-se que existe uma estreita relação entre as classes de
vegetação, climas fisionômicos e propriedades do solo em toda
Rondônia. Com referência aos solos bem drenados, o padrão
de vegetação fisionômica seguiu seu regime de potencial de
evapotranspiração na estação chuvosa (WSPE), tal como formulado
por Cochrane e Jones (1981), e resumidos no Capítulo 2. O conceito
presume que o crescimento da planta é muito limitado durante
os meses secos do ano quando a água do solo é bastante restrita.
Consequentemente, como explicado anteriormente, os regimes
WSPE fornecem uma estimativa aproximada da energia do ambiente
que a vegetação nativa, crescendo em solos bem drenados,
pode tirar vantagem durante o seu ciclo anual de crescimento.
No entanto, como mais tarde estabelecido estatisticamente
por Cochrane (1989a), as propriedades químicas do solo de solos
bem drenados podem sobrepor-se à influência do clima sobre a
fisionomia da vegetação natural.
Observou-se que em solos bem drenados dentro de qualquer um
dos dois regimes WSPE principais de Rondônia, houve uma clara
relação entre a altura e vigor das florestas nativas e a fertilidade
natural de seus solos. A fertilidade inerente de um solo é a sua
capacidade de fornecer nutrientes vegetais ao longo do tempo e
está relacionada com a natureza mineralógica da sua rocha mãe,
que é muitas vezes uma função da sua litologia.

Solos
Como observado no Capítulo 11, durante o curso dos estudos de
campo, descrições detalhadas e a análise química de 2.914 perfis
de solos foram escavados em todo o estado e suas amostras
de distintos horizontes foram analisadas e registradas. Suas
propriedades físicas foram descritas de acordo com os critérios da
FAO (FAO, 1990a). Suas propriedades químicas foram avaliadas sob a
supervisão do autor através de análises de solo utilizando métodos
recomendados tanto internacionalmente (Cochrane e Barber, 1993),
como pela EMBRAPA-SNCLS (1979). As análises das amostras de
solo foram registradas em ambos os Bancos de dados multilíngue
dos (perfis) solos da FAO-ISRIC-CSSS (1995) e complementado com
um conjunto adicional de arquivos mais abrangentes. Tal como
resumido no Capítulo 11, a Figura 11-4 ilustra a diversidade de
solos encontrados em todo o estado. A seguir, breves notas sobre
algumas dessas propriedades e sua influência sobre a vegetação
nativa:
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Propriedades físicas do solo
Problemas de drenagem: O estudo Rondoniano estimou que cerca
de 16% das terras do estado tem solos com problemas de drenagem
com a consequente associação da formação de hidrosseres da
floresta, muitas vezes com diferentes populações de palmeiras, Foto
de 13-3. Além dos problemas de drenagem superficiais, muitos solos
têm limitações de drenagem interna e outras, incluindo muitos
terraços dos rios e as terras do vale estão sujeitos a inundações
anuais. Em algumas áreas, incluindo os arredores do município de
Humaitá, norte de Porto Velho, a má drenagem do solo, sem dúvida,
contribuiu para a formação da vegetação de cerrado de terra úmida.
Textura do solo: Apenas 7% de Rondônia têm solos de textura
leve ou solos aráveis com texturas mais leves. A capacidade de
retenção de água destes solos é muito baixa e muitas vezes eles
têm limitações químicas graves; alguns dos solos bem drenados
de textura leve só suportam vegetação de cerrado. Talvez
paradoxalmente, notou-se que muitos dos solos com textura mais
pesada (argila) e que apresentam altos níveis de sesquióxidos de
Al-Fe tendem a agir mais como solos de textura mais leve no que
tange à sua capacidade de retenção de água. Por outro lado, devido
à sua bem desenvolvida microestrutura, estes solos “óxidos” são
relativamente estáveis, têm boas propriedades de drenagem e são
muito menos “frágeis” do que sugerido por alguns autores.

Propriedades químicas e nutricionais do solo
Análises químicas detalhadas do solo foram realizadas na maioria
das amostras de solo coletadas em seu perfil durante as expedições
de campo; 10.779 conjuntos de análises foram registrados no banco
de dados. Algumas observações sobre a química dos solos de
Rondônia ilustram os tipos de problemas encontrados:
A acidez do solo, pH: A maioria dos solos de Rondônia têm valores
de pH baixos, a média de todas as amostras de perfil de solo arável
é de 4,96 com um desvio padrão de 0,9. Baixos níveis de pH afetam
a disponibilidade de vários elementos essenciais para as plantas.
Além disso, um pH inferior a 5,4 é considerado potencialmente
crítico, uma vez que fornece o ambiente de solução do solo
necessário para problemas de toxicidade Al (Cochrane et al., 1980).
Consequentemente, cerca de 69% dos solos estão abaixo do pH
crítico e muitos destes podem exigir calagem para uma produção
vegetal eficaz depois de eliminada a sua cobertura florestal. No
entanto, embora o menor pH registrado para uma amostra de solo
em Rondônia foi de 3,4 o mais elevado foi de 8,4, o que indica a
grande variação dos solos encontrados.
Cátions permutáveis: cálcio, magnésio, potássio e sódio: A maioria
dos solos aráveis do estado tem níveis de troca de cátions na
faixa de médio a baixo, na maioria das vezes, níveis muito baixos
no subsolo. Nesses solos há uma estreita relação entre os níveis
de carbono orgânico e total de cátions permutáveis. A fertilidade
natural dos solos desenvolvidos em material de origem de mineral
pobre é, sem dúvida, relacionada com o ciclo da matéria orgânica da
cobertura original da florestal.
Baixas proporções de Ca/Mg foram observadas em alguns dos

solos de savana bem drenada com textura leve (arenoso) no sul
de Rondônia. Tal como resumido no Capítulo 14, Cochrane (1989a)
encontrou uma correlação quase perfeita entre os padrões de
vegetação nativa e índices de Ca/Mg do solo nas savanas do Brasil
central.
Fósforo: Os níveis de fósforo disponíveis nos solos superficiais estão
localizados, predominantemente, na categoria de muito baixa a
média. Consequentemente, muitos dos solos não são susceptíveis
a sustentar o crescimento de culturas, por qualquer período de
tempo, sem fertilização de fósforo após o desmatamento. No
entanto, este é o caso de muitos solos encontrados em outras
partes dos trópicos que estão em uso para a agricultura produtiva.

Matéria de origem do solo “rocha mãe”, fertilidade natural e
vegetação nativa
Em todo estado de Rondônia foi observada uma estreita relação
entre o material de origem “rocha mãe” de muitos solos e da
sua fertilidade inerente, de acordo com avaliação de sua análise
química. Além disso, quanto melhor a sua fertilidade natural,
mais vigorosa a sua cobertura vegetativa nativa. Para ilustrar essa
relação, a Tabela 11-2 do Capítulo 11 registra três exemplos de solos
bem drenados encontrados na região moderadamente úmida ao sul
do estado.
Os resultados gerais mostraram que os solos formados em
basaltos, granitos e gnaisses geralmente são muito mais férteis
do que aqueles formados em arenitos e outros materiais com base
mineral pobre. Esta observação vai claramente contra a crença
popular proveniente dos primeiros estudos de solos tropicais onde
muito pouca atenção era dada ao material de origem dos solos é de
pouca importância dada na determinação da fertilidade dos solos.

Conclusões do estudo dos recursos terrestres de Rondônia
O estudo demonstrou que são bastante consideráveis as diferenças 
que podem ser encontradas nos chamados “solos da floresta
amazônica” e sua cobertura florestal nativa. Isso ficou evidente em
Rondônia com seu diverso e complexo mosaico das condições do
terreno e do solo.
No que refere-se à questão da sustentabilidade dos solos da
Amazônia para sustentar a agricultura após o desmatamento,
verificou-se que a capacidade de troca catiônica efetiva de muitos
dos solos em Rondônia, de fato, é considerada baixa. No entanto,
a maioria das análises mostraram que elas não eram tão baixas se
comparadas a dos solos “óxicos” encontrados no cerrado da região
do Brasil central (Cochrane et al. 1989), onde a agricultura arável tem
sido desenvolvida com sucesso.
Embora a maioria dos solos se desenvolveram em materiais
de origem fortemente temperizada, pobres em minerais, com
baixa capacidade de troca catiônica; áreas muito extensas foram
formadas como produtos de intemperismo de materiais de origem
de solos relativamente ricos em minerais, incluindo basalto, granito
e gnaisse. Estes são muitas vezes bem provido de nutrientes para as
plantas e têm a capacidade de manter o fornecimento de nutrientes

no tempo crescimento da cultura. Muitos estão sendo ou poderiam
ser utilizado com sucesso para a produção agrícola e pecuária. Por
contrapartida, extensas áreas com solos bem drenados em terreno
plano que se desenvolveram em materiais de origem pobres em
nutrientes pode exigir calcário e fertilizantes para uma agricultura
bem sucedida. No entanto, é claro que a extensão das terras
consideradas frágeis ou inadequados para pecuária e uso agrícola
sustentável não é tão grande como muitas vezes deduzem alguns
autores e a imprensa popular.
Vendo a remoção imprudente, no passado, de várias florestas
amazônicas em Rondônia, o estudo mostrou que em grandes áreas
do estado seria melhor se tivessem permanecido com suas florestas
originais. Esta situação lamentável não pode ser tolerada.

Os estudos do Nordeste da Amazônia Boliviana
Tal como resumido no Capítulo 10, entre 1992 e 1994 o levantamento
dos recursos terrestres da região de Castanha-do-Pará realizados
no norte da Amazônia boliviana foi seguido por um levantamento
mais detalhado do Departamento de Pando ao Norte da Bolívia
(Cochrane et al., 1992 e 1994). A região estende-se desde o oeste ao
Peru, e ao norte e a leste faz fronteira com o Brasil. Para o sul e mais
para o sudeste, funde-se com o cerrado de terra úmida de Mojos,
chamados localmente de “pampas”. O objetivo do estudo de Pando
foi fornecer uma base para o desenvolvimento sustentável do
Departamento e elaborar planos para a preservação de seus valiosos
recursos florestais que, infelizmente, foram e ainda estão sendo
dizimados a um ritmo cada vez mais acelerado. Há muito tempo, os
botânicos reconhecem essa região como parte integrante do “centro
de origem” de espécies como a Castanha-do-Pará, a Seringueira, o
Cacau e outras espécies de madeira e árvores tropicais.
A Região Norte Amazônia da Bolívia é uma área de planícies
dissecadas com solos formados principalmente a partir sedimentos
fluviais quaternários mistos de arenito-argilito. A direção do fluxo
dos principais rios da região está relacionada à sua forma e geologia.
Cerca de um terço da superfície terrestre é afetada por problemas de
drenagem do solo e/ou inundações sazonais. A diversidade das terras
da região está ilustrada no mapa do terreno, Figura 10-4.
A vegetação nativa da região foi descrita juntamente com as
detalhadas descrições do solo e classificadas de acordo com o
sistema desenvolvido pela UNESCO (1973), conforme resumido
na Tabela 10-1 do Capítulo 10. Estas classes fisionômicas, que são
semelhantes aquelas detalhadas por Eyre (1966) e resumidas por
Cochrane et al. (1985), foram complementadas com observações de
campo.

Desmatamento na Amazônia no Norte da Bolívia
Até meados da década de 1980 o desmatamento no norte da
Amazônia boliviana estava confinado principalmente a áreas
relativamente pequenas em torno das poucas grandes cidades da
região. A faixa de terra que envolve a estrada de Cobija, capital do
Departamento de Pando, no povoado de Porvenir, construído na
década de 1970, foi uma exceção, já que a região foi afetada pela
construção da estrada que liga Riberalta a Guayaramerim ao leste
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do Departamento de Pando. O desmatamento nos arredores das
duas cidades aumentou dramaticamente nos últimos anos. Entre
1986 e 1990, imagens de satélite mostraram que somente a área
desmatada nos arredores de Cobija havia aumentado em 56%;
de 27.680 ha para 43.080 ha (Cochrane et al. 1994.). No ano de
1990, os autores estimaram que em toda região mais de 50.000
ha dessas majestosas florestas haviam sido desmatadas para a
pecuária e mais de 80.000 ha haviam sido seriamente degradadas
pela extração de madeira e outras atividades. Desde aquela
época, o desmatamento avançou em ritmo acelerado e muitos
mais hectares de floresta foram completamente desmatados
ou seriamente degradados. Com a construção da estrada que
liga a região do planalto boliviano, em meados da década de
1980, para abrir e conectar a região com o resto da Bolívia e do
Brasil, o desmatamento se acelerou bruscamente. Infelizmente, e
invariavelmente, onde estradas são abertas para penetrar regiões
de florestas amazônicas, como demonstrado pela experiência
brasileira, o desmatamento segue.
O problema do desmatamento foi agravado com o infeliz colapso
da indústria da borracha em meados de 1980. Isto resultou em
uma disputa entre Brasil e Bolívia, sendo Brasil o maior comprador
de borracha natural boliviana, já que Bolívia demandava que o
pagamento da borracha fosse feito em “dólares americanos”, o
que na época era proibido pela legislação brasileira. Diante desse
impasse, como a borracha não podia ser vendida, houve uma rápida
migração dos seringueiros da região da borracha para as cidades
locais. Este foi somado ao fluxo de indígenas das montanhas que
aproveitaram a estrada recentemente construída ligando a região
com a capital La Paz. Embora muitos destes descobriram que o
comércio de coca em todas as fases de pureza era muito mais
rentável do que o trabalho honesto; outros juntamente com a
população local então desempregados e “empreendedores” viram
uma oportunidade para colher madeira das florestas e fazer fortuna.
Isto levou ao estado lastimável de destruição que em curso rápido
devastou regiões de florestas do último “Jardim do Éden” do mundo
(Cochrane, 1973; Cochrane e Cochrane, 2008).

Os Estudos dos Recursos Terrestres da Amazônia do Norte
da Bolívia
O Capítulo 10 fornece uma visão geral do estudo dos recursos
terrestres da região amazônica no norte da Bolívia. O estudo
utilizou os critérios em desenvolvimento do projeto “World Soils
and Terrain Digital Database “SOTER”( Base de Dados Digital de
Solos e Terreno do Mundo). O clima agrícola da região foi examinado
em detalhe. As características físicas das formas de relevo, solos,
materiais de origem e as classes de vegetação fisionômicas, como
pode ser visto no campo, foram complementadas com a escavação,
exame e amostragem de poços representativos dos perfis dos
solos. Estes últimos foram classificados e codificados seguindo
as diretrizes da FAO (FAO, 1990a). As análises das propriedades
químicas dos solos foram realizadas, utilizando métodos
internacionalmente reconhecidos e detalhados por Cochrane e
Barber (1993), sob a supervisão do autor no Laboratório de Solos de
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Foto 13-5. Florestas Tropicais Sazonais Semi-sempre verde no centro do
Departamento de Pando, na Amazônia boliviana.
Santa Cruz que ele originalmente tinha estabelecido em 1965.
Após o trabalho de campo e análises laboratoriais, as descrições
dos perfis de solos e análises de suas amostras foram digitalizadas
usando o programa SDB2 versão 1 de Banco de Dados dos (perfil) dos
solos da FAO-ISRIC (FAO-ISRIC 1991). Isto facilitou o armazenamento,
recuperação e análise dos dados. A base de dados final possui mais
de 400 descrições do perfil do solo e as suas análises, mais de 360 
das quais foram descritas no decurso dos estudos em campo.
A vegetação nativa da região foi descrita em termos das classes
fisionômicas utilizada pela Unesco (1973), com as modificações
como mostrado na Tabela 10-1. Essas classes fisionômicas foram
complementadas com as observações de campo em seus vários
hidrosseres e outras características.

Clima
As médias anuais de precipitação são de cerca de 1.800 mm no
setor ocidental da região e de cerca de 1.600 mm no leste. Há
uma estação seca de 3-5 mêses que, seguindo a distribuição da
precipitação anual, é mais acentuada no setor oriental da região.
Há grandes variações em temperaturas em toda a região de abril

a setembro, as quais são causadas por frentes frias, chamados
localmente “surazos”, quando as temperaturas podem cair para seis
graus centígrados ou menos.

Vegetação nativa
Florestas Tropicais Sazonais Semi-sempre verde predominam na
região com diferentes hidrosseres como inclusões em terras má
drenadas e/ou inundadas. As florestas que se localizam nas terras
bem drenadas têm emergentes formando uma cobertura aberta
superior que varia entre 35 a 50m de altura, dependendo das áreas
de terra específicas, que são geralmente mais altas no oeste (Foto
13-5). Muitos das coberturas perdem suas folhas durante a última
parte da estação seca de agosto a setembro.
Além das muitas espécies valiosas de madeira, as florestas são
ricas em Castanha-do-Pará e/ou árvores de borracha. Sendo que
estas últimas são muitas vezes vistas crescendo praticamente
lado a lado, embora as seringueiras são usualmente mais vistas
em áreas de solos pobremente drenados. Cacau nativo também é
encontrado nas florestas, especialmente nas regiões ocidentais da
região. É interessante ver árvores de cacau nativo crescendo como
parte integrante dessas florestas em solos oxisolos pobres em
nutrientes. Esta última observação, registrada pela primeira vez por
Cochrane (1973), seria prova de que as florestas da região são um
remanescente importante do “centro de origem” do cacau. Também
é interessante notar que o cacau nativo não se limita aos solos
aluviais mais férteis da Amazônia, como geralmente se pensa (J.
Cunningham, comunicação pessoal, 1973).
A Figura 10-3 ilustra a cobertura vegetal nativa do Departamento de
Pando. Existem algumas pequenas áreas de terras, principalmente
de savana mal drenada nas áreas do sudeste da região, cerca de
19.000 ha em total, mas de longe a maior extensão da região era
coberta por florestas. A fronteira entre as florestas e as savanas
é bastante abrupta, com transições que ocorrem em distâncias
de 100-200m ou menos, e que refletem as mudanças radicais em
ambas as condições físicas e, às vezes, químicas do solo como visto
em outras partes do subcontinente (Cochrane, 1989a).

Solos
Embora o Departamento de Pando tenha sido abençoado com
exclusivos recursos florestais, é claro que o mesmo não pode
ser dito sobre seus solos, que são quase, em sua totalidade,
inerentemente inférteis. Oitenta e dois por cento dos solos foram
classificados como Ferrasolos ou Lixisolos segundo a legenda FAO
(1990b) e 58%, classificados como Oxisols e 24% como Ultisols, de
acordo com o Soil Taxonomy (US Soil Survey Staff, 1975). Claramente,
a maioria dos solos da região são altamente desgastados e
pobremente supridos de nutrientes para as plantas.

Características físicas do solo
Como observado no Capítulo 10, terras íngremes, que são muito
suscetíveis à erosão, cobrem mais de 30% da região e apenas sua
cobertura florestal existente protege estas terras de perda severa do
solo. Na verdade, muitas das terras montanhosas são duplamente

suscetíveis à erosão, uma vez que os solos têm uma distinta
mudança textural. Estes são os Ultisols (Argissolos) com horizontes
de solos aráveis de textura leve sob horizontes de subsolos
com texturas mais pesadas. Mesmo em locais de inclinação
relativamente leve, estes últimos são suscetíveis à erosão, como
pode ser testemunhado por muitas áreas de terras erodidas com
suas florestas desmatadas para produção de gado nos arredores de
Cobija.
Estimou-se que 3.308.762 ha ou aproximadamente 52% da região
tem solos com declives menor que 8%, que não são nem inundados
nem pobremente drenados. Esta estatística, que à primeira vista
poderia indicar a extensão de terras potencialmente apropriadas
para fins agrícolas ou agroprecuário a partir de uma perspectiva
física bruta, não leva em conta problemas de textura do solo;
como solos de textura arenosa, problemas de retenção de água
ou camadas que restringem o desenvolvimento de raízes, como
resumido no Capítulo 10. Além disso, também não leva em conta a
fertilidade do solo.
Uma das características exclusivas dos solos predominante oxisolic
da região é a sua microestrutura. Notou-se que sob florestas nativas
até mesmo os oxisols (latossolos) de textura argilosas eram tão
bem estruturados e friáveis que permitiu que o cientista do solo
literalmente enfiasse o dedo indicador no solo com muita pouca
resistência, mesmo em profundidades de um metro ou mais. Esta
observação, embora não muito “científica”, é um indicador do
extenso campo para os raizes desses solos ( o “root room” de F.
Hardy, comunicação pessoal, 1959), que permite a absorção de água
do solo a partir de um grande volume de solo, com seus nutrientes
dissolvidos, embora em baixas concentrações. O “efeito reverso
Darwin” observado por de Cochrane (1989b), como resultado de
formigas e outros insetos continuamente cavam fundo nos solos e
depositando serapilheira com os nutrientes que o acompanham, é,
sem dúvida, uma importante fonte de material de nutrientes para a
vegetação nativa.

A fertilidade das terras planas bem drenadas livres de
inundação
Capítulo 10 registra um resumo das maiores propriedades químicas
do solo que afetam a nutrição das plantas, ou a “fertilidade” das
terras não inundadas, adequadamente drenadas, planas (menos de
8% de declives) do Departamento de Pando na Bolívia. Em síntese
(ver Tabela 10-2):
A acidez do solo ou pH: Cerca de 79% da camada superior, arável,
dos solos e 70% do subsolo têm níveis de pH baixo (inferior a 5,4
considerado como forte condição ácida), o que poderia afetar
a disponibilidade de alguns elementos essenciais das plantas
e proporcionaria a solução do solo necessária ambiente para
problemas de toxicidade de Al.
Os níveis de carbono: os níveis de carbono (C), que são usados para
medir o conteúdo de matéria orgânica, estão no alcance médio nos
solos superiores mas muito baixo nos subsolos.
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Fósforo: Os níveis de fósforo disponíveis nos solos superiores
aráveis, estão predominantemente no nível médio baixo, o
que torna improvável sustentar o crescimento das plantas por
qualquer período de tempo com o desmatamento, sem a aplicação
substancial de fertilizantes.
Capacidade de troca catiônica efetiva: A capacidade efetiva de
troca de cátions dos solos, mesmo dos seus solos superiores
aráveis, são predominantemente baixas, 70% foi classificado como
baixa. Já que eles foram formados por materiais base fortemente
desgastados que possui uma capacidade inferior de fornecer
nutrientes para o crescimento das culturas.
Cátions permutáveis, cálcio, magnésio, potássio e sódio: Os solos
superiores aráveis têm níveis de troca de cátions na faixa de médio a
baixo. Níveis dos subsolos são baixos.
Alumínio: 70% dos solos superiores aráveis e 77% dos subsolos
apresentam um alto percentual de alumínio, os níveis de saturação
de suas capacidades de permuta catiónica efectiva. Como a maioria
dos solos têm níveis de pH baixo (inferior a 5,4, uma condição que
permite a solução de hidróxidos tóxicos de Al), eles têm condições
potencialmente tóxicas para o crescimento de muitas culturas
tropicais (Cochrane et al., 1980).
O estudo, como todos os outros estudos anteriores do
Departamento de Pando, não levou à descoberta de áreas
substanciais de terras que poderiam ser consideradas
intrinsecamente férteis, em comparação com os resultados
relacionados com os solos do estado vizinho brasileiro de Rondônia.
Além de nutrientes e os níveis de pH baixo, uma porcentagem
elevada dos solos têm problemas potenciais de toxicidade de
alumínio.

Vegetação nativa, condição dos solos e rocha mãe
Existe uma clara relação entre a vegetação nativa e as condições
físicas brutas do solo em toda a região. Isto é visto nas mudanças
marcantes na composição florística e na fisionomia das florestas
nativas que crescem em terras bem drenadas com aquelas que
estão em solos mal drenados ou sujeitos a inundações. Quando
as condições de má drenagem são somadas às condições de baixa
fertilidade, a vegetação de floresta pode dar lugar a vegetação de
savana úmida mal drenada.
No caso da vegetação de floresta crescente sobre os solos
bem drenados, os estudos mostraram que estes são quase
invariavelmente formado em solos que se formaram no desde
material de origem “rocha mãe” pobre em minerais. Os níveis de
matéria orgânica do solo são, sem dúvida, crítico na manutenção
de um fornecimento de nutrientes para o crescimento das florestas.
Os níveis de troca de cátions seguem os teores de matéria orgânica,
confirmando que a fertilidade do solo é altamente dependente
do “ciclo de carbono” da cobertura florestal. Além do fenômeno
do “ciclo de carbono” como este é vulgarmente conhecido, a
observação acima sobre as micropropriedades estruturais físicas
dos solos facilita a absorção de solução de água dos solos e
nutrientes a profundidades consideráveis.
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Foto 13-6. Uma alta e solitária árvore de Castanha-do-Pará, a única
que restou de uma floresta uma vez intocado, num pasto degradado
usado para a criação gado, perto do povoado de Cobija, capital do
Departamento de Pando na Bolívia.
Além do ciclo de nutrientes das plantas através de queda das folhas
e a sua integração no solo onde ocorrem perdas por lixiviação e do
escoamento em cursos de água, deve-se lembrar que o oxigênio,
o carbono e o nitrogênio, durante o desenvolvimento do tecido da
planta, são obtidos a partir do ar. A fotossíntese facilita a “fixação”
do carbono. O processo de transpiração da planta facilita a absorção
de oxigênio e nitrogênio os quais estão disponíveis através de
tempestades elétricas e organismos de fixação de nitrogênio do
solo. A capacidade para tirar proveito disso depende do tipo de
clima, especialmente dos regimes WSPE somados à capacidade
dos solos em fornecer água para o crescimento da planta e do
fornecimento de nutrientes. Dificultando esse último, e muitas
vezes sendo crucial a ele, é o caso dos insetos que penetram o solo
e o papel de muitos outros insetos e seres vivos que interagem em
qualquer dado ecossistema de floresta. Isso varia de zona climáticas
e de condições de solos para solos. É evidente que a remoção das
florestas nativas vai afetar seriamente a absorção e utilização
dos últimos elementos, bem como a capacidade das florestas de

regenerar-se.

Um estudo perto de Paragominas na Amazônia Oriental

Florestas mais altas foram observadas na metade ocidental do
Departamento; estas estão associadas ao maior regime WSPE ao
oeste, que favorece a absorção de nutrientes dos solos durante
longos períodos e sua acumulação através do ciclo do carbono e
das condições atmosféricas. Notou-se que algumas das unidades
SOTER mapeadas tinham níveis ligeiramente mais elevados de
fertilidade inata do que outros e suportavam florestas mais altas do
que aqueles com solos ligeiramente menos férteis de acordo com
as análises do solo, no entanto este efeito, embora observável no
campo, não foi quantificado.

Um dos resultados do efeito da queima após o desmatamento
no local foi registrado por Falesi (1976). Os dados da tabela 13-1
registram informações sobre o estudo de Falesi (Serrão et al., 1978)
o qual demonstra o efeito sobre a química do solo após a queima
e posterior cultivo de pastagem de floresta sazonal semi-sempre
verde crescendo em um Oxisol (Latossolo Vermelho) perto de
Paragominas, ao longo da rodovia Belém-Brasília.

Conclusão dos estudos do Norte Boliviano
Existem diferenças facilmente observáveis entre as fisionomias
de florestas que crescem em solos bem drenados da região, se
comparados aos vários hidrosseres de terras mal drenadas ou
sazonalmente inundadas. Também ficou evidente que as diferenças
de clima deixam uma marca distinta na altura da floresta.
A falta de diferenças claras na natureza mineral pobre da rocha
mãe da região, em contraste com as formações litológicas muito
diferentes formam o mosaico do estado brasileiro de Rondônia. O
desmatamento dos solos da região, quase que invariavelmente leva
à sua rápida degradação química como visto na região de Cobija,
onde as terras foram desmatadas para a pecuária e onde os solos
são pouco capazes de suportar o crescimento das pastagens, como
enfatizado por Foto 13-6. É evidente que a existência das magníficas
florestas crescentes nos solos bem drenados do Departamento de
Pando é dependente da manutenção do seu complexo ecossistema.
Como evidenciado pela experiência local, a regeneração florestal
leva muitos anos.
Infelizmente, o desmatamento está ocorrendo no norte da Bolívia
a um ritmo cada vez mais acelerado. No entanto, com exceção
das terras no entorno dos importantes centros populacionais
e a recente construção de uma rede de estradas, ainda há uma
proporção de suas florestas originais fisionomicamente intactas.
Áreas potencialmente zoneadas como reservas naturais, resultado
de estudos, devem ser consideradas como áreas de preservação da
flora e da fauna original da região. Deve-se ressaltar que estes são
alguns dos últimos remanescentes do “centro de origem” de muitas
das árvores produtivas da floresta Amazônica permanecendo
praticamente intacta, incluindo a castanha, a borracha, o cacau
e outras muitas espécies madeireiras. A biodiversidade única
dessas florestas remanescentes com seus recursos genéticos deve
ser preservada como um tesouro biológico. Desmatamento e
exploração madeireira devem ser proibidos. Somente uma gestão
responsável com base na utilização eficaz e na preservação das
florestas irá garantir a futura prosperidade da região.

Estudos em outras regiões da Amazônia
Experiências no desmatamento de florestas em outras partes da
Amazônia foi resumida por Cochrane e Sánchez (1980). O presente
estudo foi muito citado e é de especial interesse.

A melhoria acentuada em propriedades químicas do solo é evidente;
a queima e a incorporação de cinzas altera completamente as
suas propriedades nutritivas. É interessante observar que essas
mudanças persistiram por 7 anos sob gestão de capim para
pastagem de gado, com exceção dos níveis de P.

Corte e queima
O sistema chamado de “corte e queima” de florestas tem sido
usado por eras pelos povos nativos para cultivo; o mineral da cinza
proveniente da queima da superfície do solo é lixiviado no solo
e, sem dúvida, facilita o crescimento das culturas. No entanto,
geralmente após cerca de 2-3 anos com este sistema, as florestas
são deixadas livres a fim de reverter o seu estado anterior, devido
rápida diminuição da produção agrícola. Isto ocorre sem dúvida,
em parte devido à acumulação de ervas daninhas, e ao excesso de
trabalho para o controle com o passar dos anos.
O estudo de Falesi (1976) em uma área de solos oxisolic (latossolos)
basicamente segue esta prática milenar. Claramente, com as
devidas precauções, ao incorporar a cinza da queima de uma
floresta nos solos, seguida do cultivo de pastagens e de boa
gestão, a degradação dos solos pode ser melhorada, como mostra
este autor e demonstrado na Tabela 13-1. No entanto, os solos
eventualmente se degradam, embora um pouco mais lentamente
do que seria se eles fossem usados para a produção de culturas
anuais.
Nem todos os resultados relacionados com a queima de florestas
e a posterior gestão da fertilidade melhorada do solo são tão
promissores quanto os sugeridos no estudo de Falesi, como
observado por Cochrane e Sánchez (1980). É provável que florestas
tropicais sempre verde apresentem uma situação contrastante, em
parte devido aos problemas de queimar estas florestas em seu clima
mais úmido. Tampouco significa que corte e queima de florestas
sazonais semi-sempre verde resolva os problemas de fertilidade do
solo para todas as culturas.

Terra Preto do Indio
É interessante notar que a chamada “Terra preto do Índio”
encontrada ao longo de alguns dos principais sistemas fluviais
da Amazônia (e em outras partes da região), têm sido utilizada
por milhares de anos sob o sistema de “corte e queima” para o
cultivo de culturas, por algumas tribos ameríndias. Estes são
basicamente solos antropogênicos, construídos ao longo de muitos
anos com a incorporação de materiais de resíduos alimentícios ou
humanos perto de assentamentos relativamente estáveis tanto
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Tabela 13-1. Composição química média da camada superficial do solo (1-20 cm) de um Latossolo Vermelho sob floresta semi-sempre verde
estacional e pastagens (Panicum) de diferentes idades na proximidade do estado do Pará, Brasil.
Analises de solo:

Argila

M.O.%

N%

ph em
H2O

Ca2+ e Mg2+
Intercambiáveis
em meq/100g

Al3+
Intercambiável
em meq/100g

K
Disponível
em ppm

P
Al. sat. %
Disponível
em ppm

FLORESTA

65

2.79

0.16

4.4

1.47

1.8

23

1

53

1 ano de pastagem

50

2.04

0.09

6.3

7.53

0

31

10

0

3 anos de pastagem

60

3.09

0.18

6.9

7.8

0

78

11

0

4 anos de pastagem

55

2.2

0.11

5.4

3.02

0.2

62

2

6

5 anos de pastagem

50

1.9

0.1

5.7

2.81

0.2

66

3

6

6 anos de pastagem

51

1.9

0.09

6

3.84

0

74

7

0

7 anos de pastagem

48

1.77

0.08

5.7

2.61

0

47

1

0

8 anos de pastagem

52

1.69

0.08

5.4

2.1

0

39

1

0

9 anos de pastagem

50

2.34

0.11

5.9

4.1

0.1

70

2

2

11 anos de pastagem

45

3.37

0.15

6

4.1

0

86

1

0

13 anos de pastagem

62

2.8

0.2

5.6

4.8

0

54

1

0

Solo de:

presente quanto passado (Sombroek, comunicação pessoal, 1997).
A incorporação ossos de peixes, animais e humanos resultou na
mudança da cor destes solos de vermelho ou vermelho-amarelado
para castanho escuro ou negro devido à acumulação de cálcio
permutável. Eles são invariavelmente escolhidos para cultivo
pelos povos nativos em preferência aos solos adjacentes oxisolos
vermelhos ou ultisolic encontrados em florestas próximas. Pode-se
observar, no entanto, que muitos solos atualmente descritos por
alguns antropólogos como “Terra preto do Índio” são simplesmente
solos desenvolvidos em materiais de origem ricos em cálcio, de
nenhum modo relacionados aos solos antropogênicos descritos por
Sombroek.

Desmatamento nos Alfisols da Amazônia nos arredores de
Altamira
Corte e queima de florestas que crescem em solos com um status
de maior fertilidade devido a melhores materiais de origem,
especificamente os Alfisols (Luvissolos) de Altamira, ao longo da
rodovia “Transamazônica” do Brasil, resulta em culturas muito
melhores do que as de corte e queima de florestas em terras
intrinsicamente menos férteis, tal como registado por Morán (1977).
Morán mostrou que a fertilidade fundamental de um solo teria
um efeito muito significativo na subsequente produção agrícola
seguida de desmatamento; a seleção dos solos superiores em
termos da seu material de origem (rocha mãe) claramente facilita o
sucesso da produção.
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Conclusões sobre o efeito do desmatamento nos solos da
Amazônia
A diversidade dos solos encontrados em toda a Amazônia, ilustrada
a partir dos estudos semidetalhados de Rondônia e do norte
da Bolívia e outros, deve terminar com os questões relativas à
sustentabilidade dos solos de uso agrícola da “Floresta Amazônica”
na sequência de desmatamento. Tem sido dada atenção para as
capacidades inerentes dos solos bem drenados encontrados na
Amazônia de suprir nutrientes que abastecem os solos. Muitos
autores anteriores simplesmente não conseguiram reconhecer o
cunho da natureza do material de origem sobre o qual os solos têm
se desenvolvido, atribuindo principalmente a diferenças na sua
litologia. Além disso, a variação de climas na Amazônia também
tem sido negligenciada.
Considerando solos sem graves problemas físicos como os de
terreno íngreme, mal drenados e/ou sujeitos a inundações,
percebeu-se que no estado brasileiro de Rondônia, existem grandes
áreas de solos que se desenvolveram sobre rocha mãe relativamente
rica em nutrientes. Os Alfisols (Luvissolos) encontrados nos
arredores de Altamira na Amazônia oriental também se
desenvolveram sobre rocha mãe quimicamente rica. Estes solos
seriam capazes de sustentar o uso da agricultura por muitos anos,
sempre e desde que as corretivos de solos (como cal) e quantidades
moderadas de fertilizantes sejam disponíbilizadas a fim de manter
a produção em níveis aceitáveis, sob um dado sistema de cultivo.
Em contraste, há grandes extensões de solos, incluindo aqueles
que cobrem a maior parte da região norte da Amazônia boliviana,
que se desenvolveram em rocha mãe pobre em nutrientes. Sem a

disponibilidade de grandes quantidades de correção e fertilizantes,
estes últimos não seriam capazes de sustentar agricultura
produtiva. Em síntese, existem diferenças claras nas condições de
fertilidade dos solos encontrados em toda a Amazônia e o excesso
de generalizações são simplesmente espúrias.

A necessidade de preservar a biodiversidade
Não obstante, as considerações acima expostas, é evidente que
o desmatamento de florestas, mesmo em solos formados com
matéria de origem ricas em minerais, não deve ser incentivado.
Uma avaliação cuidadosa dos benefícios relativos da gestão das
florestas para a produção de um dado produto nativo, juntamente
com a necessidade de preservar sua valiosa biodiversidade entre
outras considerações, deve ser considerada antes que qualquer
decisão de “colonizar” tais terras. Permitir a perda de florestas
únicas de Castanha-do-Pará e de Seringueiras ao norte da Bolívia, o
“centro de origem” dessas espécies de plantas valiosas é um crime
contra a humanidade (Cochrane e Cochrane, 2008). Levantamentos
dos recursos terrestres a um nível tão detalhado como o
estudo Rondonian e os estudos do norte da Bolívia, mostramse necessários em muitas outras partes da Amazônia para um
zoneamento mais eficaz da utilização dos recursos terrestres a fim
de retardar a desnecessária destruição de florestas no futuro.
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Capítulo 14

O PARADOXO DO CERRADO (SAVANA) NA
AMAZÔNIA
O cerrado (savana) se mistura com as florestas da Amazônia.
Extensas áreas de cerrado natural são encontradas ao norte e
especialmente nas partes ao sul da região e até mesmo ao longo
do lado norte do rio Amazonas que deságua no Oceano Atlântico.
A Figura 4-1 do Capítulo 4 é um mapa gerado por computador e
mostra amplas fisionomia das classes de vegetação incluindo a
localização das principais formações de cerrado. O cerrado cobre
aproximadamente 21% da região ou 172 milhões de hectares
(ha) de um total de 819 milhões ha. O cerrado pode ser dividido
em duas grandes classes edafológicas: cerrado de terra seca
que cobrem 31 milhões de hectares e cerrado de terra úmida,
totalizando 141 milhões ha. (Cochrane et al., 1985a; 1985b).

Cerrado de terra úmida

Foto 14-1. Cerrado de terra úmida ao sul da cidade de Boa Vista, no
norte da Amazônia, Brasil.

A diferença edafológica (de solos) fundamental entre cerrado de
terra seca com solos bem drenados e cerrado de terra úmida com
solos mal drenados foi muitas vezes ignorada pelos ecologistas no
passado, o que levou a uma confusão sobre a sua natureza. Se a
drenagem pobre do solo e o alagamento sazonal forem as únicas
causas para a ocorrência de cerrado de terra úmida, isso pode ser
questionado, já que muitas outras formações vegetais fisiológicas
ocorrem em terras mal drenadas. Não obstante, é evidente que o
alagamento sazonal é um fator predisponente para a ocorrência
desses cerrados, e que eles são muito diferentes do cerrado de terra
seca localizadas em solos bem drenados.
Grandes extensões de cerrado de terra úmida, mal drenada,
são encontradas em toda a região. Estes incluem: o “Pantanal”
brasileiro, os “Pampas de Mojos” boliviano, os Llanos de Apure a
nordeste da Colômbia (planícies) e os contíguos Llanos Casanare
da Venezuela, uma grande parte da Ilha de Marajó, na foz do rio
Amazonas, o cerrado de Humaita a 300 km ao norte da cidade
de Porto Velho no estado de Rondônia, o “Pantanal do Araguaia”
na margem sul oriental do vale do Amazonas, partes do cerrado
do Amapá no lado norte da foz do rio Amazonas, e as áreas de
cerrado de Boa Vista ao norte do Brasil, juntamente com as
“savanas” contíguas de Rupununi da Guiana. Estes ocasionalmente
se mesclam com o cerrado de terra seca localizadas em solos
bem drenados. Os “murundus” (pequenos montes), formações
observadas nas regiões de cerrado de terra seca no centro do Brasil
e em outros lugares, são exemplos de cerrado de terra úmida que
ocorrem em pequenas intrusões de áreas de solos mal drenados em
áreas principalmente com solos bem drenados (Foto 14-3).
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Foto de 14-2. Cerrado de terra úmida, chamadas localmente de
“pampas”, perto da aldeia de Reyes, no nordeste dos “Pampas de
Mojos” ao leste da Bolívia.

Foto de 14-3. “Murundus” ou pequenos montes vistos na parte de trás
desta fotografia tirada perto do município de Planaltina, região central
do Brasil. Estes são solos mal drenados frequentemente encontrados
como intrusões menores em terras de cerrado predominantemente bem
drenados

Toxicidade de ferro nos cerrado de terra úmida
Embora os autores tenham estudado muitos perfis de solo dos
cerrado de terra úmida, pobremente drenadas, eles não realizaram
estudos detalhados de suas propriedades químicas e de como
estes podem ser alterados durante o ciclo anual de umidecimento
e secagem. No entanto, a ocorrência de possíveis condições tóxicas
de ferro foi identificada em algumas savanas de terra úmida sob
condições de alagamento nos solos.
Em muitos solos bem drenados, condições oxidantes estão
associadas com às cores vermelho-amarelo de formas insolúveis
de ferro, especialmente óxidos de ferro e óxidos hidratados. Estas
cores contrastam com as cores cinzentas normais sob condições
de alagamento resultante da redução de ferro férrico a íons
ferrosos solúveis. No entanto, em muitos dos solos de cerrado do
Brasil Central, e especialmente os classificados dentro do amplo
grupo de Latossolo Vermelho-Amarelo do Sistema Brasileiro de
Classificação (Camargo, 1981), o alagamento na estação chuvosa
ocorre sem diferenciação clara de cor. Além disso, a identificação
de íons ferrosos nos solos em análises de laboratório muitas vezes
são perdidas, já que os solos se secam antes de serem analisados, e
os íons ferrosos voltam ao estado férrico. A fim de solucionar estes
problemas, e tendo em vista a necessidade de identificar condições
tóxicas de ferro em solos úmidos, pensando em adequar para o
cultivo de culturas tolerantes a água, especialmente o arroz, o autor
sênior desenvolveu um novo teste para a identificação de prováveis
condições tóxicas de ferro no campo (Cochrane e de Sousa, 1986
resumidos no Apêndice 5).
O teste foi utilizado para identificar as condições tóxicas de ferro
em solos ao longo de uma seção transversal (catena) de um terreno
de cerrado da estação experimental da EMBRAPA-CPAC (Centro
de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados). Entre eles, uma de área
de solo Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) situada perto da borda
de uma “chapada” (superfície plana superior), de solo Latossolo
Vermelho-Escuro (LVE) bem drenado em uma posição de declive
intermediária, e de solos hidromórficos mal drenados na parte
inferior do terreno. Íons Fe2+ não foram detectados na LVA mal
drenada de terras altas já que a água do solo foi bem oxigenada
devido ao fluxo lateral do solo. Um teste negativo foi dado também
para o solo LVE; isto era esperado pois estes são bem drenados, e
devidamente arejados. Por outro lado, o solo hidromórfico na parte
inferior do terreno deu um resultado muito forte para o íon ferroso,
mesmo a uma profundidade de apenas 5 centímetros. Foi também
demonstrado que os testes subsequentes de laboratório em
amostras colhidas a partir do solo hidromórfico que foram deixados
secar, diminuiram rapidamente em intensidade. Isto foi devido
ao efeito previsível de oxidação por secagem, o que enfatizou a
necessidade de examinar as condições ferro ferroso no campo.
É possível que muitos dos solos hidromórficos que suportam o
cerrado encontrados em todo o Brasil central tenham altos níveis
de íons Fe2+, e podem ter condições de ferro potencialmente tóxicas
que comprometam o sucesso do cultivo de culturas tolerantes
à água. No entanto, os autores não têm informações suficientes
para associar este problema a ocorrência das condições úmidas do

cerrado a outros lugares. Onde a água é bem oxigenada, o problema
não parece se desenvolver.

Cerrado de terra seca
Cerrado de terra seca em solos bem drenados são encontradas
em toda a região de “cerrado” do Brasil central. Extensas áreas
também são encontradas nos Llanos da Colômbia ao sul do rio
Meta, nas áreas dos Llanos venezuelanos, a região oeste do escudo
brasileiro (Pré-Cambriano) da Bolívia, nas partes do cerrado de
Boa Vista ao norte do Brasil, do Amapá e de várias outras áreas. O
cerrado do Brasil central que se estende por grandes extensões de
terras relativamente planas e dissecadas por córregos menores,
é a fronteira de mais rápida expansão agrícola do continente
americano. As Fotos 14-4 e 14-5 são de savanas de terra seca
vistas no Brasil central e nas Planícies Orientais da Colômbia,
respectivamente.

Foto de 14-4. Cerrado de terra seca no altiplano “planalto” perto de
Planaltina, região central do Brasil.

Foto de 14-5. Cerrado de terra seca “pampas” nas planícies do leste da
Colômbia, ao sul do rio Meta.
As conclusões dos estudos da Amazônia
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O enigma ou paradoxo da ocorrência de cerrado em
terra seca
A existência de cerrado de terras secas, bem drenadas, encontrados
em toda a Amazônia em vez de florestas, foi considerada um enigma
por “autoridades” anteriores que provocou considerável, e às vezes
amarga, controvérsia entre os ecologistas. Explicações climaticas,
edafológicas, geomorfológicas, bióticas e antropológicas, ou
combinações destas foram usadas por vários autores para explicar a
sua existência (Goodland, 1970). Eiten (1972) indicou a complexidade
de fatores que influenciam a vegetação nativa dos ecossistemas
dos cerrados. Infelizmente, as teorias passadas ou foram baseadas
em observações visuais ou estudos em áreas localizadas, ao invés
de estudos estatísticos válidos com base em parâmetros de clima e
solo que afetam o crescimento de vegetação nativa em regiões mais
amplas. Como observado no Capítulo 4, a velha história dos homens
cegos descrevendo um elefante tocando suas diferentes partes.

Fatores climáticos
Praticamente todas as regiões de cerrado bem drenado sofrem de
estresse de umidade durante a estação seca severa em maior ou
menor grau, seja por causa da falta de chuva e/ou devido à sua
ocorrência em solos com baixa capacidade de retenção de água.
Algumas regiões predominantemente de cerrado, incluindo a região
central do Brasil, também sofrem com a escassez temporária de
água no solo mesmo durante a estação chuvosa. Os chamados
“veranicos” (períodos de seca), que ocorrem principalmente entre
janeiro e fevereiro em todo o Brasil central são mais ou menos
equivalente ao efeito “Indian Summer”, comum em outras partes
dos trópicos.
Cochrane e Jones (1981) investigaram a dependência da vegetação
natural sobre uma série de parâmetros climáticos na Amazônia
utilizando os conjuntos de dados meteorológicos de Hancock et
al. (1979). Seu trabalho está resumido no Capítulo 2 e foi expandido
no Capítulo 12. Como já explicado, uma fisionomia das classes
de vegetação foi identificada e designada para os solos bem
drenados de cada uma das 251 localizações para as quais dados
meteorológicos estiveram indisponíveis por um longo período de
tempo (mais de 20 anos). Após uma série de análises discriminantes
em muitos parâmetros climáticos calculados a partir dos conjuntos
de dados, incluindo o potencial de evapotranspiração da estação
chuvosa (WSPE), temperatura média na estação chuvosa (WSMT),
radiação na estação chuvosa, o número de meses chuvosos,
disponibilidade de umidade na estação seca, temperatura média
anual e radiação média anual, verificou-se que os parâmetros que
mais se correlacionam com a vegetação foram WSPE e WSMT. Como
mostra a Figura 2-3 do Capítulo 2, o cerrado bem drenado ocorre
em uma faixa surpreendentemente estreita de 900-1060 milímetros
de WSPE através do centro do diagrama e pode ser diferenciada
das outras classes de vegetação unicamente tomando em conta
esse critério. É claro, portanto, que o WSPE do cerrado seco é uma
constante virtual. Quando constantes são encontrados na ciência, o
progresso na compreensão dos fenômenos invariavelmente avança.
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Como explicado por Cochrane e Jones (1981) o WSPE é uma
“estimativa aproximada da quantidade de energia que a vegetação
natural pode aproveitar durante o seu ciclo anual de crescimento”.
Como explicado no Capítulo 2, o parâmetro é usado juntamente
com a temperatura como uma ampla classificação climática
agroecológica tropical. A tabela 2-4 do Capítulo 2 fornece uma
análise dos cerrados da região, utilizando a classificação climática
agroecológica. O cerrado foi separado em cerrado (savana)
isohipertérmicas (quente, equatorial de terras baixas) e cerrado
isotérmicas (mais frias, de maior altitude ou menor latitude). É
evidente que a aptidão de uma região específica para uma cultura
ou de pastagem deve sempre ser avaliada em relação à quantidade
de distribuição e das características da “energia” disponível
para o crescimento das plantas durante as várias fases dos seus
períodos de crescimento. Classificações climáticas do passado não
consideraram este fator fundamental.

Florestas em regiões de cerrado predominatemente bem
drenado
Como já indicado anteriormente, as condições de retenção de água
de um solo irá influenciar na severidade da condição do período de
seca e consequentemente na duração efetiva da estação chuvosa. O
Índice de Adequação de Umidade (MAI) de Hargreaves (1972) usado
para medir as condições de estresse hídrico do solo é baseado em
uma média da condição do solo e, consequentemente, nos cálculos
de WSPE. Resulta que estudos detalhados de qualquer área devem
considerar as condições do solo.
Não obstante, o regime característico de WSPE do cerrado de terra
seca, mudanças bruscas de cerrado às florestas são muitas vezes
vistas em distâncias muito curtas, veja Foto 14-6. Isto sugere que,
embora o cerrado bem drenado nativo se encontre dentro de uma

Foto 14-6. Mudanças de cerrado para terras florestais muitas vezes
ocorrem em pequenas distâncias, como mostrado por esta vista aérea
a 90 quilômetros ao sul da cidade de Riberalta, no norte da Bolívia
tropical. A fotografia foi tirada de uma parte da “Reserva Ecológica
de Savanas e Florestas da Amazônia” uma iniciativa privada da
Agrotecnologica Amazonica AGTECA, mostrando o campo de pouso e o
rio Geneshuaya em segundo plano.

faixa estreita de WSPE, seu desenvolvimento seria dependente
de fatores adicionais, possivelmente das condições edafológicas
(de solos). Embora algumas vezes no pasado, autores tenham
observado que áreas florestais se misturam com o cerrado bem
drenado em “solos semelhantes”, Lopez e Cox (1971) relataram que
haviam encontrado um aumento da fertilidade do solo aumentando
a biomassa arbórea em uma área localizada no cerrado central
brasileiro, não obstante as aparências. Isso conduziu Cochrane
(1989) a proceder a uma detalhada análise química dos solos de
apoio das savanas, comparados com aqueles em áreas adjacentes
que apoiam a vegetação de floresta, em região de cerrado muito
mais ampla no Brasil central.

As condições químicas do solo dos cerrado de terra seca
O trabalho relatado por Cochrane (1989) foi realizado como um
corolário de um amplo levantamento dos Sistemas de Terras da
Região Geoeconômica de Brasília, que cobre cerca de 22 milhões de
hectares em torno e incluindo os 2 milhões de hectares do Distrito
Federal (Cochrane et al., 1989). O estudo da Região Geoeconômica de
Brasília foi resumida no Capítulo 9.

Estudos Passados
A melhora na produção agrícola no cerrado do Brasil central
foi devidamente associada ao aumento da profundidade de
enraizamento. Isso diminua o estresse hídrico durante os
“veranicos” ou períodos de seca que são comuns na última parte
do período chuvoso (Goedert et al., 1980). Um enraizamento mais
profundo das culturas foi obtido através da calagem profunda
(Gonzalez-Erico et al., 1979), o que superou a toxicidade de Al.
Ritchey et al. (1980) também atribuiu o profundo enraizamento na
cultura do milho (Zea mays L.) à “correção” de toxicidade de Al ao
movimento descendente de cálcio com a incorporação de cal na
camada arável. No entanto, realizando estudos adicionais, Ritchey
et al. (1982) deduziram que o enraizamento profundo nos solos
oxisolos do cerrado era mais provável de ser limitado por deficiência
de Ca do que a toxicidade Al; eles estabeleceram um “nível crítico”
para o solo de Ca menor a 0,02 cmolckg-1. Apesar de não terem sido
observados por esses autores, os solos tipo acrustox (acriférrico) do
seu estudo tinham níveis de Ca/Mg variando de 0,4 a 1.8, com uma
média de 0,9 a uma profundidade de 90 cm. Esses baixos índices
sugeriram ao autor sênior um possível desequilíbrio entre Ca e Mg.

O estudo da química dos solos da região geoeconômica de
Brasília
Cochrane (1989, e consulte o Apêndice 7) analisou amostras de solo
dos horizontes A1 e B2 de 48 perfis de solos bem drenados os quais
representam os principais terrenos da Região Geoeconômica de
Brasília, com base na sua ocorrência sob vegetação nativa. Cátions
permutáveis incluindo K, Ca, Mg, Na, Mn e Al foram determinados
em uma extracção inicial de 0,5M de NH4NO3 e CEC e AEC,
equilibrando o concentração de solução NH4NO3 que refletem as
condições de solos nos campo (Cochrane e de Souza, 1985).

Trinta e oito dos perfis analisados foram

retirados de locais
encontrados nos ecossistemas predominantes de cerrado da região
e 10 a partir de inclusões a menores espaços de terras cobertas
por florestas nativas. A vegetação local do cerrado tinha sido
modificada pela criação extensiva de gado e pela queima anual. As
matas nativas eram periodicamente cortadas em busca de madeira,
mas se distinguiam do cerrado fortemente arborizados (chamado
localmente de “cerradão”), pela escassez de espécies de gramíneas
em suas camadas de arbustos. De acordo ao US Soil Taxonomy
(Soil Staff Survey, 1975), os solos do cerrado incluem 21 acrustox 12
haplustox, 2 eutrustox, 2 rhodustalf, 1 eutropept e 1 ustropept.
Os dados químicos dos solos do cerrado foram comparados aqueles
dos de florestas com referência especial a seus níveis de Al, Ca e Mn,
proporções de cátions, proporções de CTC, AEC e AEC/CEC. A média,
desvio padrão (SD) e valores mínimos e máximos foram calculados
para os seus horizontes A1 e B2. “Student’s t- test” foi utilizado a fim
de comparar os dados. A média, SD, e os valores analíticos mínimos
e máximos para os horizontes A1 e B2 das 10 florestas e 38 solos do
cerrado que representam a Região Geoeconômica de Brasília estão
registrados na Tabela 14-1, juntamente com as comparações dos
valores médios do cerrado e solos florestais pelo teste-t. A partir
destes dados, as seguintes observações podem ser feitas:
Toxicidade Al: A saturação de Al relativa do CEC e a contribuição do
Al relativa à soma do Ca, Mg, K, e os valores de Al, que aproximariam
o CEC efetivo (ECEC) nestes solos de pH baixos, foram altamente
correlacionados: % AI (CEC) = 10,772 + 1,617% AI (soma de cátions); r
= 0,88, para as 48 amostras do horizonte B2. A partir desta equação
de regressão, foi calculado que 30% de saturação de Al do CEC
aproximam a 60% de saturação de Al ECEC, um nível considerado
tóxico para muitas culturas (Sanchez et al., 1982). Baseado nisso, os
dados originais indicavam que apenas um tipo de solo da floresta
tinha níveis tóxicos de Al em seu horizonte A1, e nenhum em seus
horizontes B2. Em contraste, 24 solos do cerrado apresentaram
níveis tóxicos de Al nos horizontes A1 e 13 em seus horizontes B2.
Claramente, as condições tóxicas de Al eram mais comuns nos solos
de cerrado. Essa condição não parece ser tão grave nos horizontes
B2 de cada grupo de solo. De fato, Al extraível não foi detectável em
sete dos horizontes B2 dos solos do cerrado, o que confirma que a
toxicidade Al não é uma condição ubíqua nos solos.
Deficiência de Ca: Condições deficientes de cálcio definidos por
Ritchey et al. (1982) como solo < 0.02 cmolckg-1 , foram encontradas
apenas nos solos do cerrado, embora um solo de floresta tido um
valor marginal de 0,03 cmolckg-1 em seu horizonte B2. Os SDs dos
valores médios de Ca foram grandes tanto na floresta quanto nos
solos de cerrado.
Dezoito dos 38 perfis de solos do cerrado têm níveis deficientes
de Ca em seus horizontes B. Seis destes solos também seriam
considerados Al tóxicos, consequentemente 12 dos 38 perfis ou
cerca de 32% parecem ter condições deficientes de Ca e ausência
de toxicidade Al. Por outro lado, 11 dos solos restantes, ou 29%, não
apresentaram nem deficiência de Ca nem condição tóxica de Al nos
seus horizontes B2.
As conclusões dos estudos da Amazônia
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Tabela 14-I. Uma comparação das análises químicas dos horizontes A1 e B2 de solos sob floresta e vegetação de cerrado na região Geoeconômico
de Brasília.
pH

K+

Ca2+

Mg2+

Mn2+

Al3+

CEC

AEC

% AI

AEC/CEC

Ca/Mg

Ca/K

Mg/K

0.11

10

0.09

3 .1*

7.1

4.5

cmolc kg-1
Horizonte A1
Solos de floresta (10 perfis)
Média

5.4

0.23

4.08

1.06

0.11

0.14

4.33

Desvio padrão 0.5

0.20

4.92

0.95

0.12

0.16

3.53

0.19

17

0.20

1.4

6.2

3.0

Min.

4.9

0.05

0.05

0.02

0.01

0.02

0.96

0.00

0

0.00

1.5

1.0

0.5

Max.

6.3

0.64

15.5

2.68

0.39

0.50

10.1

0.62

48

0.65

5.8

21.7

8.7

Solos de cerrado (38 perfis)
Média

5.2

0.14

0.27

0.38

0.04

0.52

1.60

0.22

33

0.16

0.9*

1.9

2.3

Desvio padrão 0.3

0.08

0.43

0.93

0.04

0.32

0.68

0.19

16

0.14

0.5

2.1

3.0

Min.

4.6

0.03

0.01

0.03

0.00

0.00

0.50

0.00

0

0.00

0.1

0.2

0.3

Max.

6.0

0.45

2.43

5.83

0.18

1.50

3.40

1.07

69

0.56

2.5

10.6

16.7

4

0.18

3.0**

16.9

5.5

Horizonte B2
Solos de floresta (10 perfis)
Média

5.5

0.13

1.92

0.62

0.08

0.10

2.91

0.39

Desvio padrão 0.4

0.14

2.27

0.61

0.07

0.14

2.11

0.41

6

0.21

1.5

17.4

5.3

Min.

4.8

0.01

0.03

0.01

0.01

0.00

0.89

0.00

0

0.00

1.2

0.9

0.4

Max.

6.2

0.38

7.40

1.76

0.21

0.45

7.60

1.15

15

0.55

5.8

53.7

17.0

Solos de cerrado (38 perfis)
Média

5.4

0.06

0.07

0.20

0.03

0.33

1.40

0.50

20

0.41

0.7**

1.2

2.2

Desvio padrão 0.3

0.05

0.17

0.67

0.03

0.38

0.70

0.35

17

0.28

0.5

1.5

5.1

Min.

4.5

0.01

0.01

0.02

0.00

0.00

0.33

0.00

0

0.00

0.1

0.1

0.1

Max.

6.1

0.36

1.00

4.20

0.13

1.33

3.27

1.60

57

1.00

1.7

9.2

32.0

* Valores médios variam significativamente utilizando o t-test (P<0.01)
** P < 0.001. Todo os outros valores não são significativamente diferentes (P<0.05)
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Condições deficientes de cálcio foram encontradas apenas nos
solos do cerrado. No entanto, cerrado também ocorre em solos com
altos níveis de Ca. Um pouco mais de 30% do subsolo dos cerrados
tinham condições deficientes de Ca e ausência de toxicidade Al,
indicando que a condição anterior é muitas vezes independente
desta última.
Mn Toxicidade: Os dados originais mostraram que a proporção
de Mn no total das bases extraíveis foi de pouco mais de 20%
nos horizontes B2 de dois dos solos florestais e oito dos solos do
cerrado. Em três dos solos do cerrado, esta proporção excedeu a
40%, sugerindo um maior potencial de toxicidade de Mn.

Proporção de Ca/Mg
Os valores médios da relação Ca/Mg foram significativamente
maiores nos solos da floresta (P <0,001). O limite inferior de
segurança a P <0,001 para o valor médio dos horizontes B2 dos solos
floresta é de 1,5, em contraste com um limite de segurança superior
a 0,9 para o valor médio dos solos do cerrado. De fato, nenhum dos
perfis de cerrado apresentaram uma proporção de Ca/Mg maior do
que 1,7 nos horizontes B2 e apenas um tinha uma proporção de Ca/
Mg que excedeu 2,0 no horizonte A1. Por outro lado, apenas um solo
de floresta apresentou um valor de Ca/Mg menor que 1,8 em ambos
os seus horizontes A1 e B2.
A diferença altamente significativa entre as médias das proporções
de Ca/Mg da floresta comparada a dos solos dos cerrados indica que
o equilíbrio entre Ca e Mg é um critério mais útil de diferenciação
entre as duas classes de vegetação do que a deficiência de Ca. É
importante mencionar também que as médias das proporções de
Ca/Mg dos solos dos cerrados manteve-se praticamente constante
mesmo com o aumento da profundidade (as proporções baixas de
Ca/Mg dos seus horizontes A1 e B2 não foram significativamente
diferentes), e o mesmo é verdadeiro para as proporções normais nos
solos florestais.
Proporções de Ca/K: Embora baixas proporções de Ca/K eram
comuns em ambos os horizontes A1 e B2 dos solos dos cerrado,
em quatro dos 38 perfis, estas proporções aproximaram-se ou
excederam o nível de 5, 0 que é considerado adequado (Bear e Toth,
1948; Adams e Henderson, 1962; Liebhardt, 1981).
Proporções de Mg/K: Tanto na floresta quanto nos solos de cerrado
foram geralmente maior que o valor adequado de 0,6 proposto por
Rosalem et al. (1984) para oxisols (Latossolos) brasileiros, e o valor de
cerca de 0,5 sugerido pelos estudos de MacLean e Finn (1967), Lierop
et al. (1979) e Rahmatullah e Baker (1981) para vários solos e diversas
combinações de plantas.
O pH do solo: Na floresta e em solos de cerrado os valores médios
de pH aumentaram ligeiramente com a profundidade. Não
houve correlação entre o pH e os valores de saturação de %Al,
provavelmente porque os níveis de pH muitas vezes ultrapassaram
5.4 quando a solubilidade do Al é muito reduzida nos solos
(Cochrane et al., 1980).
Proporções de CEC, AEC e AEC/CEC: Há grandes variações nas taxas
de CEC, AEC e AEC/CEC, tanto na floresta e quanto nos solos do

Foto 14-7. Um remanescente de floresta perto da cidade de Goiás Velho,
no Brasil central, com árvores do tipo Garrafa “bottle trees” típicos de
solos com altos níveis de cálcio e elevadas proporções de Ca/Mg.

cerrado. Os maiores valores da CTC foram geralmente encontrados
nos solos florestais e, inversamente, os valores AEC e as proporções
mais elevadas de AEC/CEC em solos do cerrado. Neste último caso,
as proporções CEC/AEC de 16 dos seus horizontes B2 (42%), foi
superior a 0,5, e uma foi igual 1,0, indicando a importância de AEC
no complexo de troca desses solos.

Proporção Ca/Mg distinguem solos de cerrado de solos
florestais na região central do Brasil
Das muitas propriedades químicas examinadas, apenas as
médias das proporções de Ca/Mg foram significativamente
diferentes entre os solos das florestas e cerrados. No entanto,
isto é evidência estatística de que um fator de fertilidade do
solo influencia a ocorrência de floresta em uma região de savana
predominantemente tropical. Esta foi provavelmente a primeira
evidência concreta encontrada de uma correlação entre o tipo de
vegetação fisionômica e condições químicas do solo (Foto 14-7).
Não é sugerido, no entanto, que uma relação de baixo Ca/Mg seja
uma característica onipresente de todas as terras savanas bem
drenadas. Análise de solo previamente realizada em uma série de
amostras do perfil do solo tomadas em todo o leste das savanas
bem drenadas (“Llanos”) da Colômbia sugeriu que os efeitos
adversos de Mg/K pode muito bem ser um fator limitante para
o crescimento de plantas (Cochrane et al., 1985 ). No entanto, em
retrospectiva, é também possível que as análises efetuadas para
determinar os níveis de Ca e Mg pelo laboratório CIAT (um método
de titulação versenate) tenha sido defeituoso ou, pelo menos,
insensível. (O autor mais tarde detectou algumas falhas graves
nesse laboratório por ter sido convidado por um colega para revisar
um documento relacionado às análises. Após negarem veemente
o problema, o autor conseguiu provar que estava certo, e os
problemas foram então corrigidos.).
As conclusões dos estudos da Amazônia
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O regime do potencial de evapotranspiração na estação
chuvosa WSPE do cerrado de terra seca e condições do solo

Implicações agronômicas dos resultados sobre as
propriedades químicas dos solos bem drenados

Conforme relatado acima, Cochrane e Jones (1981) demonstraram
estatisticamente a influência do “regime do potencial total de total
evapotranspiração na estação chuvosa WSPE” na fisionômia de
classes de vegetação em toda América do Sul tropical. Pode parecer
que esse último seja um fator que predetermina o desenvolvimento
do cerrado mal drenado, mas que a retenção de água destes
solos e fatores químicos podem modificar o tipo de vegetação
encontrada. É evidente que dentro do estreito regime WSPE comum
para as terras de cerrado bem drenados da América do Sul tropical,
propriedades químicas do solo pode também sobrepor-se ao
desenvolvimento do cerrado e apoiar vegetação de florestas, como
mostrado pelo estudo de Cochrane (1989).

No Brasil Central, as baixas relações de Ca/Mg dos solos do cerrado,
sem dúvida, influenciam o crescimento de algumas culturas.
Correções por cal ou outras corretivos de cálcio incluindo CaSO4
podem ser necessárias para superar as baixas proporções de Ca/
Mg, além de melhorar a deficiência Ca, toxicidades de Al e Mn, e
também para melhora a disponibilidade de outros nutrientes da
planta. No entanto, dentro da região, os solos que sustentam o
cerrado bem drenados em seu estado nativo variam de lugar para
lugar. Os tratamentos do solo e adubação para a produção agrícola
deve levar em conta ambas as diferenças de solo e a tolerância de
culturas específicas às condições adversas do solo.

O desenvolvimento de problemas químicos do solo é,
provavelmente, influenciado fundamentalmente pelo regime
climático, o que acelera a lixiviação de nutrientes e o desgaste de
materiais de origem do solo. Como discutido mais detalhadamente
no Capítulo 15, o “o efeito da intensificação (“flush”) de nitrogênio”
o efeito relatado por Hardy (1946), sem dúvida, resulta na lixiviação
de cátions do solo, mas com taxas diferenciais. Ca parece ser mais
prontamente lixiviado do que Mg. O processo também irá variar
com o tipo de rocha mãe do solo e da disponibilidade de catíons.
Por exemplo, rocha mãe rica em cálcio é menos susceptível de
conduzir solos deficientes em Ca que a maioria dos outros tipos de
rocha. Muitas das invasões de “florestas” encontradas nas regiões
de cerrado foram desenvolvidas sobre rocha rica em cálcio, em
comparação com a rocha mãe predominantemente intemperizada
das savanas. Não obstante, como os cerrados bem drenados são
ocasionalmente encontradas em materias de origens do solo
relativamente ricos em Ca, a razão para o desenvolvimento do
desequilíbrio de Ca/Mg comum para a solos cerrado é muito mais
complicado. É, sem dúvida, resultado sutil da interação do clima,
lixiviação do solo, tempo e rocha mãe.
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Capítulo 15

PERDAS POR LIXIVIAÇÃO E A MELHORIA DOS
SOLOS FLORESTAIS E DE SAVANAS
Uma grande parte da Amazônia, provavelmente mais de 80%,
tem solos que podem ser descritos como “solos ácidos lixiviados”
que correm um risco grave de degradação química ainda mais
se utilizado de forma imprudente (Cochrane et al., 1985). Estes
incluem a maioria dos Oxisols (Latossolos), Ultisols (Argissolos)
e Spodosols (Espodossolos). Mesmo alguns Alfisols (Luvissolos)
e Inceptisols (Cambissolos) são suscetíveis à lixiviação. Práticas
de desmatamento e inadequados padrões de cultivo, muitas
vezes degradam a fertilidade do solo, o que exigirá grandes doses
de corretivos como cal e fertilizantes para a sua restauração.
Portanto, é importante considerar alguns dos princípios básicos
estão surgindo sobre a gestão da fertilidade desses solos,
especialmente no que diz respeito à comparação do cerrado e as
condições da floresta.

Propensão dos solos a lixiviar
A lixiviação dos solos às vezes é referida como “erosão química”
e pode ser definida como a perda de nutrientes na solução do
solo para longe da rizosfera, a região do solo onde se encontram
as raízes das plantas e, consequentemente, onde são capazes de
absorver nutrientes. Um solo que permite o profundo enraizamento
de vegetação nativa ou de culturas é menos provável de perder
nutrientes por lixiviação que um solo raso com pouco “campo para
os raízes (root room)” usando o termo cunhado pelo falecido Prof.
Fred Hardy (comunicação pessoal, 1959). Para entender plenamente
a susceptibilidade do solo à lixiviação quando usado para um
propósito específico deve-se considerar as interações de clima,
vegetação, fatores bióticos e estado mineralógico do solo. Enquanto
o clima, vegetação, e fatores bióticos do solo são universalmente
aceitos como variáveis, o estado mineralógico dos solos tropicais,
é uma variável mas não é reconhecido como já manifestado por
vários autores.

Solos de cargas variáveis
Para entender a tendência dos solos para lixiviação, deve-se
primeiro entender que as frações de argila de muitos solos tropicais
possuem as superfícies com cargas ambas negativa e positivas,
essas, medidas em termos de sua capacidade de troca iônica e
catiônica, são pH-dependentes e têm uma forte influência sobre a
lixiviação. O teste Delta pH “pH H2O / pH KCl” é frequentemente
utilizado como uma primeira aproximação para julgar se o saldo das
partículas coloidais do solo são positivamente ou negativamente
carregadas; se negativo, os solos são considerados carregados
negativamente e se positivo os solos são carregados positivamente.
É cada vez mais evidente que a característica de carga de muitos
solos da região é uma variável. Como indicado por Cochrane

et al. (1981), é provável que muitos dos solos da região tenham
subsolos que podem ser classificados como “carga variada”. Uma
proporção destes solos pode, de fato, ter um ou mais horizontes
de subsolo que são predominantemente carregados positivamente
de acordo com o teste Delta pH ou análises mais sofisticadas. No
entanto, o estudo mostrado por Cochrane et al. (1985) sugere que a
extensão relativa de solos com horizontes nos subsolos carregados
positivamente não são grandes. Claramente, os horizontes de solo
com minerais de argila que são predominantemente carregados
positivamente têm uma maior capacidade de retenção de ânions
do que cátions. Esta imagem contrasta com os solos encontrados
na maioria das regiões temperadas do mundo onde os materiais
de origem do solo são muitas vezes relativamente jovens e os
minerais de argila base são tipos de 2:1. Estes últimos possuem
virtualmente uma carga permanente negativa, ou pelo menos um
que não é fortemente afetado por variações de pH, força iónica, ou a
constante dieléctrica da solução do solo.
A capacidade de troca dos solos tropicais de carga variável foi
estudada por diversos autores, incluindo: van Raij e Peech (1972),
Gillman (1974), Keng e Uehara (1974), El Swaify e Sayeth (1975), Gallez
et al. (1976), Gillman e Bell (1976), Morais et al. (1976) e Cochrane
e Sousa (1985). Esses últimos dois pesquisadores desenvolveram
uma metodologia simples para a medição das capacidades de
troca de cátions e ânions e os níveis de ambos cátions e ânions em
solos minerais ácidos com especial referência aos solos oxisolicos
do Brasil central. O método proporciona uma nova abordagem
para aproximar análises superficiais do solo de carga variável e
capacidade de troca às condições do campo (veja Anexo 4, resumo
da metodologia). Solos tropicais, muitas vezes, mas não sempre,
são formados a partir de antigos materiais intemperizados
e geralmente são ricos em materiais residuais resultantes de
séculos de intemperismo. Estes são principalmente argilas do tipo
cauliníticas, óxidos de ferro e de alumínio. Tal como observado por
Gillman (1979) a carga de superfície de argilas do solo é dependente
do pH, força iónica, constante dieléctrica e até mesmo a valência
contra-íon das suas soluções do solo.

Lixiviação de Ânions
Devido à natureza da capacidade de troca dos muitos solos de
carga variável na região, eles apresentam ambas as capacidades, de
permuta catiónica e de permuta aniónica; a primeira é responsável
pela retenção de bases de nutrientes, principalmente Ca2+, Mg2+, K+,
Na+, Mn2+ e Al3+ e a segunda inclui os ânions NO3-, SO42-, HCO3-, e Cl-.
Nas soluções de solo, os principais ânions encontrados são NO3- e
SO42-, com menores quantidades de Cl- e HCO3-. Pode-se notar que
a quantidade de íons livres de bicarbonato que podem existir em
As conclusões dos estudos da Amazônia
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soluções ácidas, exceto apenas no lado ácido da neutralidade, são
extremamente pequenas (Nye e Greenland, 1965).

O íon nitrato, a principal causa da lixiviação dos solos
Em condições naturais, o íon nitrato é o ânion mais comum
encontrado nos solos. Nitrogênio atmosférico atinge os solos
através de tempestades eléctricas e através da fixação por bactérias
de nitrificação e fungos, em adição à decomposição eventual
de resíduos vegetais e animais. Se nitratos, sulfatos ou cloretos
forem adicionados à solução do solo, alguns irão ser absorvidos,
dependendo da capacidade de troca aniônica do solo. No entanto,
as outras permanecem na solução do solo onde irão ser equilibradas
por cátions. Os principais cátions que equilibram estes ânions na
solução do solo são Ca2+, Mg2+ e K+, com Al3+ se tornando muito
importantes em solos com pH inferior a 5,4. Inversamente, se
cátions forem adicionados ao solo, alguns serão absorvidos sobre
as superfícies de solo, mas outros irão permanecer em solução
nas quais eles devem ser equilibrados por ânions. Em outras
palavras, para qualquer tipo de solo a concentração total de cátions
na solução do solo depende da concentração total de ânions e
vice-versa; eles devem equilibrar-se. Claramente, a fonte quase
inesgotável de nitrogênio atmosférico indicaria que o principal
ânion envolvido no processo de lixiviação é o íon nitrato.

A modificação das características de carga do solo
As significativas quantidades de corretivos do solo, especialmente
de cal, podem produzir uma mudança nas características da carga
dos solos, o que irá modificar a capacidade de um solo em conter a
perda de nutrientes através de lixiviação. Infelizmente, os estudos
sobre o efeito destas alterações do solo sobre a carga superficial
dos solos ainda estão praticamente na fase de “identificação de um
problema potencial “ e muito trabalho precisa ainda ser feito antes
de que todas as implicações deste fenômeno possam ser traduzidas
em práticas de agricultura.
Há evidentemente outras maneiras de modificar a capacidade de
troca de um solo além da aplicação de corretivos tais como cal ou
sulfato de cálcio. As muitas experiências de sucesso de práticas
agrícolas de manejo do solo envolvendo a incorporação de grandes
quantidades de matéria orgânica são geralmente atribuídas por
tornar os nutrientes disponíveis. De fato, a adição de matéria
orgânica também afeta as capacidades de permuta dos solos
através do aumento da retenção de cátions colóides. A incorporação
exagerada de mais de 80 toneladas por hectare de cana-de-açúcar
em um oxisol (Latossolo) ácido na Malásia, resultou na alteração
total das propriedades de troca catiônica do solo (T. Thompson, Tate
e Lyle Serviços Técnicos, comunicação pessoal, 1977). No entanto,
existem também exemplos de sucesso no manejo de propriedades
de troca de solo com entrada mínima, tais como a aplicação de
superfosfato simples em um latossolo nos canaviais de Trinidade,
Índias Ocidentais (F. Hardy, comunicação pessoal, 1959). Nesse caso,
o teor de sulfato de cálcio do superfosfato simples foi suficiente
para alterar as características de carga dos solos e melhorar a sua
capacidade para manter Al3+. É evidente que um pouco de ciência
poderia ajudar resolver os problemas de forma mais econômica.
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O papel da matéria orgânica e o “efeito reverso Darwin”
Uma das contribuições menos discutidas de Darwin para a ciência
foi a sua observação acerca do papel das minhocas em aumentar
a matéria orgânica dos solos (Darwin, 1881). Ele observou que as
minhocas eram responsáveis pelo aumento da superfície da matéria
orgânica dos solos. Apesar de não serem apreciadas por Darwin,
as minhocas foram indiretamente responsáveis pelas

capacidades
geralmente elevadas de troca de cátions dos solos e assim
efetivamente dão uma enorme contribuição para a sua capacidade
de manter e fornecer cátions de nutrientes. As observações de
Darwin foram realizadas em solos de clima temperado.
Em contraste, uma das características dos muitos solos tropicais
é a presença de formigas e cupinzeiros. Estes, muitas vezes se
localizam bem abaixo da superfície em solos bem drenados. Estes
construtores ocupados e moradores dos cupinzeiros têm a maioria
dos membros das colônias empregados na coleta de folhas de
superfície a fim de alimentar o fungo que fornece alimento para
as gerações mais jovens. Assim, a tendência é depositar matéria
orgânica mais profundamente no solo e, eventualmente melhorar
a capacidade dos solos em fornecer nutrientes para o crescimento
da raiz. Seja como for, é evidente que as formigas em muitas
circunstâncias são, em certo sentido, “arados biológicos” que
tendem a renovar muitos solos tropicais diminuindo indiretamente
os efeitos da lixiviação e degradação do solo.

Pedra de ferro (Ironstone): um resultado parcial da atividade
de formigas em solos ricos em plintita
Em alguns solos Ultisolicos a ocorrência de plintita endurecida ou
pedras lateritas, rocha e pedras vulgarmente chamadas “pedra
de ferro” (ironstone), tem sido atribuída a atividade das formigas
resultante do transporte de solos de horizontes úmidos com
plintita macia acima do solo para construir montículos fora dos
lençóis de água onde estas secam e se solidificam em plintita
endurecido ou laterita. Isto pode ser visto como um efeito negativo
da atividade das formigas em tais solos. Não há dúvida de que a
plintita macia em breve endurecerá e se transformará em pedra de
ferro (ironstone) pelo repetido processo de secagem e molhagem
como observado por Buchanan na Índia em meados de mil e
oitocentos. Certamente, a formação de plintita endurecida é mais
visível ao longo dos bordes das saliências ou falésias, onde solos
ricos em plintita macia são submetidos ao umedecimento sazonal
e posterior secagem. Curiosamente, como discutido no Capítulo 11,
a fortaleza “El Fortin” construída pelos Portuguêses no lado leste do
rio Guaporé, para proteger a fronteira oeste brasileira da expansão
espanhola, foi construído deste material.

Percolação de água através do solo
É evidente, mas muitas vezes não reconhecido, que a lixiviação não
pode ocorrer a menos que água com cátions e ânions dissolvidos
se infiltre através do solo. A quantidade e a taxa de percolação
dependeram das propriedades físicas dos solos que permitem reter
e, de outra forma, restringir os movimentos da água abaixo do perfil
do solo, conjuntamente com o equilíbrio climático das águas, o tipo
de revestimento vegetativo e sua fase de crescimento.

Capacidade de retenção de agua dos solos: A capacidade de
retenção de água dos solos varia consideravelmente de solo para
solo. Embora os solos com elevados teores de argila geralmente
mantenham mais umidade do que solos arenosos, muitos oxisols
(Latossolos) argilosas têm capacidade de retenção de água que se
aproximam aos dos solos de textura leve, devido à microestrutura
atribuída ao ferro e aos sesquióxidos de alumínio. Na verdade, a
baixa capacidade de retenção dos solos oxisolicos (Latossolos) no
Cerrado isotérmicos do Brasil Central, invariavelmente, exagera o
impacto dos chamados “veranicos”, que são períodos irregulares de
seca que ocorrem durante o auge da estação chuvosa (Goedert et
al., 1990), e muitas vezes afetam o crescimento das culturas.

NO3- percola até o subsolo após o aumento “o flush” inicial no
princípio da estação chuvosa. Como o excesso de nitrato deve ser
balanceado por cátions nutrientes, o fenômeno pode resultar em
uma considerável lixiviação do solo (perdas de cátions, bem como
o valioso N), a menos que as raízes das plantas possam absorver a
água do solo e assim evitar uma perda permanente de nutrientes na
rizosfera das plantas. Significativamente, Kinjo e Pratt (1971) indicam
que a lixiviação de nitrato pode ser reduzida se o subsolo possuir
certo grau de capacidade de troca aniônica.

Clima: Padrões climáticos de equilíbrio de água, como já enfatizado
nos Capítulos 2 e 12, variam de ecossistema para ecossistema e no
contexto de percolação de água no solo devem ser qualificados pela
capacidade de retenção de água de um determinado solo.

Embora poucos estudos tenham sido registrados na América
tropical, há evidências de que os nitratos se moverão com a
percolação da água no solo além da crescente rizosfera principal
logo após o início da estação chuvosa em condições de cerrado
(J. Salinas, CIAT, comunicação pessoal, 1980). É provável que esse
fenômeno agrave a condição ácida e muito lixiviada comumente
encontrada nessas regiões. Os nitratos e os cátions acompanhantes
percolam no sentido de cima para baixo, no interior do perfil do
solo, mais rápido do que cresce o corpo principal das raízes, ou mais
rápido do que as que sobrevivem ao período seco podem absorver
umidade do solo. Uma vez que as raízes estão bem estabelecidas,
as perdas são consideravelmente reduzidas, porém a essa altura
o principal efeito do aumento o “flush” de nitratos pode já ter
passado.

Root-room: O “root room” de um solo, ou o campo do solo para o
desenvolvimento das raízes, tanto no sentido físico como químico,
afetará a percolação e, consequentemente, perdas de lixiviação,
particularmente se as raízes são bem desenvolvidas através das
camadas superficiais de um solo e pode penetrar profundamente.
Cobertura vegetal: O tipo de vegetação nativa ou cobertura do
ciclo de cultivo, sua fase de crescimento e a taxa de transpiração
(ou literalmente quanta água é “expulsa” de um solo) terão um
efeito significativo sobre a taxa de percolação de água no solo. A
transpiração, obviamente, continua em ritmo acelerado durante
períodos de alto potencial de evapotranspiração e vice-versa,
considerando sempre que a água do solo seja não limitada.
Claramente, uma boa cobertura vegetal é obviamente um prérequisito para melhorar a taxa de água que atinge a superfície do
solo e a distribuição de suas raízes e sua posterior percolação.

Liberação de nitrogênio e lixiviação
Liberação de nitrogênio foram primeiramente descritos por Hardy
(1946). Eles ocorrem em solos tropicais com uma estação seca
bem marcada. Eles geralmente seguem um padrão de acumulação
gradual de nitrato na estação seca, um aumento rápido, mas de
curta duração ou aumento rápido “o flush” no início da estação
chuvosa, e uma redução gradual rápida como os avanços da estação
chuvosa. O aumento rápido de nitrogênio aparecem mais marcados
em condições ústicos de umidade.
É provável que a rápida acumulação da atividade microbiana,
especialmente bactérias nitrificantes no início da estação chuvosa,
está associada à mineralização do nitrogênio (Birch, 1958); este
procede mais rápido em os relações C/N menores resultantes de
um período de seca. Mais recentemente, Semb e Robinson (1969)
demonstraram que a nitrificação pode acontecer nas tensões de
umidade do solo muito baixas (abaixo de 15 bars) encontradas nos
subsolos durante a estação seca.
Wild (1972) mostrou que os nitratos se movem no sentido de baixo
para cima, desde o subsolo ao solo arável durante a estação seca.
Por outro lado, Semb e Robinson (1969) descobriram que o íon

Lixiviação no cerrado. O significado do desenvolvimento da
capacidade de troca aniônica

A ocorrência de solos com alta capacidade de troca de aníons é
um fenômeno comum em muitos cerrados de terra seca, bem
drenadas, desenvolvidas em solos oxisolicos lixiviados. Isso pode
ser encarado como um importante mecanismo da “natureza” para
abrandar ou evitar completamente a destruição desses solos por
reversão a rocha, amenizando o efeito da lixiviação de nitrato com
o início das chuvas no princípio da estação chuvosa.

Tendências de lixiviação em florestas
Em contraste com o cerrado, Nye e Greenland (1960) relatam que há
muitos estudos sobre os solos florestais que indicam um mínimo de
lixiviação além da rizosfera. Para isso existem três razões: Primeiro,
o corpo principal das raízes das árvores não morre na estação
seca como é comum com as gramíneas e, portanto, ele oferece
um mecanismo mais eficiente para absorver água da percolação.
Em segundo lugar, uma elevada quantidade de água, pelo menos
uma quantidade proveniente das chuvas, é mantida pelas folhas
das árvores e absorvida diretamente ou é contida pelas folhas já
caídas; consequentemente, a quantidade de água que fisicamente
entra no solo é bastante reduzida. Em terceiro lugar, com exceção
de algumas regiões de florestas semi-sempre verdes sazonais,
a estação seca geralmente não é tão grave na floresta como na
maioria das condições da terra seca de cerrado, e, portanto, há
um menor acúmulo de nitratos no solo. É evidente, portanto, que
a vegetação da floresta fornece um sistema muito eficiente de
reciclagem de nutrientes, que em grande medida evita a lixiviação
de nutrientes das plantas.
As conclusões dos estudos da Amazônia
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Deve-se notar também que as florestas não são apenas mais
eficazes na reciclagem de nutrientes do que o cerrado, mas também
elas são capazes de armazenar uma quantidade muito maior de
nutrientes. De certa maneira, elas podem ser descritas como sendo
capazes de “lixiviar” nutrientes para fora dos solos, ou seja, elas
têm uma capacidade máxima para retirar nutrientes a partir de um
solo e utilizá-los para produzir biomassa. A reciclagem de nutrientes
através da queda das folhas e envelhecimento e decadência das
árvores, juntamente com a adição de nitrogênio da atmosfera
através de tempestades elétricas é, sem dúvida, suficiente para
manter a maioria das florestas tropicais nativas encontradas em
solos pobres em nutrientes. Analiticamente, muitos dos solos
florestais parecem ser tão quimicamente pobres sob sua vegetação
nativa como seus homólogos de cerrado, quando se observam que
seus materiais de origem sejam semelhantes.

de nitrato em excesso no início da estação seca. Tratamentos de
fertilizantes nitrogenados para muitas culturas podem ser adiados
para quando o efeito da descarga de nitrogênio inicial já tenha
passado. Por outro lado, práticas de calagem para melhorar os
elevados níveis de Al do solo para as culturas sensíveis ao Al, ou
para superar desequilíbrios de Ca/Mg ou até mesmo problemas de
toxicidade de Mn, devem levar vantagem do nitrogênio liberado
para ajudar com a incorporação mais profunda de Ca no perfil do
solo . Em tais casos, o cal deve ser incorporada no solo no início da
estação úmida ou, se possível, antes do início da estação chuvosa.
Trabalhar para melhorar as práticas de gestão através de uma melhor
compreensão da descarga de nitrogênio e lixiviação de ânions, em
geral, poderia levar a uma produção mais estável nas savanas.

As cifras comparativas de nutrientes armazenados nas florestas
contra os armazanados na vegetação de savana não estão
disponíveis para a região, mas os dados do continente Africano
(Vine, 1968) indicam que as florestas podem armazenar até 10 vezes
mais as quantidades de nutrientes armazenados que as savanas.
Isso, no entanto, varia entre florestas e de acordo com o conteúdo
arbóreo das savanas; os números dos registros de Vine mostram
que savanas com um alto teor arbóreo têm um maior reservatório
de nutrientes para as plantas do que as savanas de tipo aberto de
pastagem.

Em contraste com muitos solos de savana, solos florestais
lixiviados normalmente podem ser significativamente melhorados
pela incorporação de nutrientes armazenados em sua biomassa
através do processo de queima. Experiências no desmatamento
de florestas foram detalhadas em Cochrane e Sánchez (1982).
Uma das manifestações mais espetaculares sobre o efeito da
queima após o corte in situ foi gravada por Falesi (1976), conforme
resumido no Capítulo 13, Tabela 13-1, em que uma floresta sazonal
semi-sempre verde crescendo em um Latossolo Vermelho perto
de Paragominas, ao longo do rodovia Belém-Brasília, foi cortada,
queimada e transformada em pasto. A melhoria acentuada das
propriedades químicas do solo é evidente; a queima e a incorporação
de cinzas alteraram completamente as propriedades de nutrientes
do solo. Além disso, é de grande interesse que essas mudanças
permanecessam por muitos anos sob cultivo de gramíneas, com
exceção dos níveis de P. Provavelmente o N no solo é, em grande
parte, preso pela grama e deixando pouco espaço para lixiviação. O
regime climático nesta circunstância também pode ter ajudado a
evitar o efeito da descarga excessiva de nitrogênio, como visto em
condições de cerrado.

Melhoria da fertilidade nas savanas e florestas
É importante assegurar que os nutrientes armazenados na
biomassa sejam devolvidos ao solo através da queima e produção
de cinzas, caso as terras sejam limpas de sua vegetação original
e utilizadas para a agricultura. Este simples artifício muitas vezes
referido como “corte e queima” tem sido utilizado pelos agricultores
nos matos tropicais por milhares de anos. Isto é particularmente
importante no caso das florestas, mas também podem ser de
importância nas savanas com conteúdo relativamente elevado de
biomassa arbórea, tais como o Cerradão do Brasil.

Melhoria da fertilidade em cerrado
Não obstante os comentários anteriores, a maioria do cerrado que
não possue uma quantidade significativa de biomassa arbórea,
a melhoria de seus solos, caso estes sejam intemperizados e
lixiviados, deve em grande parte depender de corrigir problemas
de toxicidade através da aplicação de fertilizantes. Muito cuidado
deve ser tomado na adubação e a aplicação de corretivos para
evitar perdas significativas dos seus insumos originais. Além
disso, a calagem em excesso tem sido muitas vezes responsável
pela indução de deficiências de rastreio de oligoelementos,
especialmente de Zn (Spain, 1976).
O efeito do “aumento rápido (flush) de nitrogênio” é
particularmente mais marcado em regiões de cerrado; dessa
forma, aplicações de fertilizantes e práticas de melhorias do solo,
como a calagem, deveriam ser bem estudadas para levar em conta
este fenômeno. Lavouras e pastagens devem ser selecionadas e
gerenciadas, na medida do possível, para ajudar a evitar a lixiviação
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Melhoria da fertilidade em Florestas

Como demonstrado por Cochrane e Sánchez (1982), nem todos os
resultados relacionados com a queima de florestas e a posterior
gestão da fertilidade do solo melhorado são tão promissores quanto
os indicados nos estudos de Falesi (1976). É provável que as florestas
tropicais chuvosas apresentem uma situação um pouco mais
complexa, em parte devido às dificuldades de queimar estas florestas
em seu clima mais úmido. Tampouco está implícito que o processo
de corte e queima até mesmo de florestas sazonais semi-sempreverde irá resolver os problemas de fertilidade do solo para todas as
culturas. Como indicado por Morán (1977), o corte e a queima de
florestas que crescem em solos com um status de maior fertilidade
devido a melhores materiais de origem, especificamente os Alfisols
de Altamira ao longo da rodovia Transamazônica do Brasil, resultam
em culturas muito melhores do que o corte e a queima de florestas
em terras intrinsecamente menos férteis. A fertilidade inata de um
solo terá um efeito muito significativo sobre a produção agrícola, e a
seleção de solos superiores em ambas as circunstâncias de savana e
floresta facilitará o sucesso da produção agrícola.

Capítulo 16

SELECIONANDO CULTURAS E REFORÇANDO
A FERTILIDADE DO SOLO EM CONDIÇÕES
LOCAIS
Em todos os lugares, agrônomos e agricultores são conscientes
da necessidade de novas variedades de culturas e cultivares
para melhorar a produção. No entanto, eles são frequentemente
confrontados com o problema de julgar a adequação de um
cultivar que demonstrou ser superior em outros lugares, para o
clima e condição do solo local. O Mapa dos Sistemas de Terras e
a base de dados e, especialmente, os estudos SOTER envolvendo
estudos de escalas de 1:500.000 e superiores, tal como resumidos
nos Capítulos 9-11, proporcionam uma primeira orientação
geográfica do clima, terreno e parâmetros do solo para esta
finalidade.

Transferência de Tecnologia Baseada em Sistemas de Terras
ou Unidades SOTER
A comparação dos Sistemas de Terras ou Unidades SOTER é um
ponto de partida bastante útil para a transferência de tecnologia
agronômicas e silvicultura baseada em sementes, em toda a região.
As descrições ambientais fornecem uma base para a introdução de
cultivares promissores, selecionadas de outras partes da região e
outras regiões do mundo tropical, com clima e condições do solo
conhecidos. Infelizmente, a presença de fatores bióticos, incluindo
pragas e doenças, contra as quais um cultivar de outra forma
promissora pode ter pouca ou nenhuma resistência, nem sempre
é conhecida, isso pode excluir o uso desses cultivares em um dado
sistema de terras ou até em um continente inteiro, como é o caso
de algumas variedades de mandioca que foram originalmente
introduzidas na África desde a América tropical, as quais tiveram
pouca ou nenhuma resistência às doenças encontradas no mosico
Africano (Purseglove, comunicação pessoal, 1960). Por outro lado,
muitas introduções de culturas bem sucedidas ocorreram longe
de seus “centros de origem”, como foi o caso da borracha (Hevia
brasiliense). Purseglove (1974) dá exemplos de tais experiências bem
sucedidas e atribui a falta de insetos e outros predadores como um
fator que contribuiu significativamente para esse sucesso.

Fatores climáticos
Considerando certos limites, pode ser possível desenvolver
práticas agronômicas no ambiente de clima e solo local para
tirar vantagem de cultivares promissoras adaptadas a ambientes
aparentemente diferentes de outros lugares. Os climas devem
sempre ser considerados em relação ao tipo de cultura a ser
cultivada. Para as culturas perenes, os padrões anuais climáticos
devem coincidir. Por outro lado, para colheitas anuais de curto
prazo as características sazonais e mensais são de extrema

importância. Consequentemente, as culturas anuais são cultivadas
com sucesso em regiões com diferentes padrões climáticos globais.
O importante é tentar igualar o equilíbrio da água, os regimes de
energia, a duração dia, e assim por diante, a fim de assegurar que as
condições climáticas locais durante o ciclo de vida dessas cultivares
promissoras sejam compatíveis com aqueles nos quais eles foram
originalmente desenvolvidos.

Fatores do solo
Dentre os fatores não bióticos que afetam a introdução bem
sucedida de cultivares promissores, talvez o mais complicado
de avaliar seja a capacidade dos solos para atender às suas
necessidades nutricionais sem a utilização de aplicações não
rentáveis de melhoramento do solo. Isto é particularmente
verdadeiro no caso dos trópicos subdesenvolvidos com solos
ácido inférteis, onde as características específicas desejadas em
um cultivar pode ser, por exemplo, a tolerância a um excesso de
alumínio e/ou a baixa disponibilidade de fosfato.

Tolerância às condições de baixa fertilidade
Como explicado no Capítulo 6, Cochrane (1962) encontrou,
analisando os resultados dos antigos registros que datam de mil
e oitocentos, uma série considerável de “ensaios de fertilizantes”
em diferentes cultivares das mesmas culturas (incluindo o
algodão “sea-island “e araruta), na ilha de São Vicente nas “Índias
Ocidentais”, que certos cultivares não respondem tão bem a
grandes doses de fertilizantes quanto outros. O autor notou que
alguns dos cultivares que não responderam tão bem quanto outros
deram rendimentos bastante razoáveis com entradas inferiores
de fertilizantes. Em outras palavras, as suas necessidades de
nutrientes são mais adaptadas (ou “tolerantes”) a solos com baixos
níveis de fertilidade. O conceito do autor de selecionar cultivares
mais adaptados à condições pobres de terra não era aceitável aos
peritos naquela época, mas agora já é bastante apreciado. Esse é
um conceito importante considerando a agrotecnologia baseada
na transferência de sementes, especialmente quando se considera
a capacidade das culturas para sobreviver em condições que
normalmente seriam entendidas como “tóxicas”.

Reforçando informações sobre a fertilidade do solo
Deve-se enfatizar que, embora muita informação possa ser
deduzida a partir de mapas de pequena escala incluindo os Sistemas
de Terras ou mapas SOTER, estes mapas são limitados em escala;
consequentemente, na ausência de estudos detalhados do solo,
As conclusões dos estudos da Amazônia
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fornece análises completas de elementos maiores, menores
e de traços de elementos, como normalmente realizadas para
pesquisas de fertilidade do solo. Para os autores, a falta de dados
analíticos disponíveis elementos maiores, menores e de traços de
elementos em todas as regiões pesquisadas foi particularmente
decepcionante. Parte da razão para isto é histórico. No passado, as
análises de elementos menores e principalmente os oligoelementos
eram difíceis e caras. O aparecimento da espectrometria de
absorção atômica na década de 1960 mudou esta situação.
Infelizmente, velhos hábitos custam a mudar.

Foto 15-1. A deficiência de fósforo em bananas de Cavendish Anão
crescendo num cafezal perto de Pereira, Colômbia.
será muitas vezes necessário que agrônomos busquem reforçar
e aumentar as informações sobre o solo em qualquer área de
particular interesse.
A avaliação cuidadosa dos dados de levantamentos de solos
pode ajudar o agrônomo a “zonear” quais seriam os prováveis
problemas nutricionais do solo, sempre que informação suficiente
seja levantada e registrada. Sintomas visuais de deficiência de
culturas vistas em qualquer área também ajudam. Na verdade,
a presença ou ausência de oligielementos maiores ou menores
registados nos Sistemas de Terras nos documentos impressos no
volume 3 do estudo de Cochrane et al. (1985) foram muitas vezes
confirmados pela observação de sintomas visuais nas culturas (veja
a Foto 15-1). Em seu estudo das planícies tropicais da Bolívia, o autor
sênior (Cochrane, 1973) dedicou especial atenção à identificação de
sintomas visual de deficiência em bananas Dwarf Cavendish.
Para muitas áreas subdesenvolvidas, especialmente onde a
fertilidade do solo tem sido pouco afetada pela incorporação de
melhoramentos do solo, o valor de um levantamento do solo pode
ser otimizado com um mínimo de esforço, se um número de perfis
de solo, ou mesmo amostras superficiais de solos, possam ser
descritas e amostradas. Isto permitirá a comparação estatística
dos níveis de nutrientes do solo sobre uma dada unidade de
solo. Cochrane (1969) mostrou que de 12 a 18 amostras de solo,
distribuídas ao longo de uma unidade do solo relativamente
constante, proporcionará uma população adequada no sentido
estatístico a fim de calcular médias, desvios-padrão e correlações
entre as propriedades químicas do solo, que são significativas
para ajudar compreender a fertilidade do solo. Através deste
procedimento, como descrito no Apêndice 1, evita-se a amostragem
repetida e desnecessária do solo, e o tempo de análise do solo
pode ser proveitosamente gasto analisando de maneira mais
completa um maior conjunto de análises. A maioria das rotinas de
análises de amostras de pesquisas de solos é restrita a descrever
as mais propriedades mais “permanentes” do solo. O caso de
análises do total de minerais, com ocasionais exceções, raramente
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A metodologia desenvolvida foi primeiramente testada no
contexto do presente estudo sobre o Sistema de Terra No. 201, que
se encontra na estação agrícola Carimagua CIAT do ICA (Instituto
Colombiano Agropecuário); os resultados estão resumidos por
Cochrane et al. (1985) no Apêndice 1. Os resultados de identificação
de problemas de toxicidade, deficiência de nutrientes e possíveis
problemas nutricionais foram similares aos resultados reais do
trabalho experimental do CIAT nos últimos 12 anos! A abordagem
defende uma ruptura com o dogma normal, relativo à coleta de
amostras de solo para análise de fertilidade, que envolve fazer
amostras artificiais compostas de 12-20 sub-amostras.

Realçamento nas informações sobre fertilidade do solo nos
estudos SOTER
Nos estudos mais detalhados realizado pelos autores da
região geoeconômica de Brasília, do estado de Rondônia e do
Departamento de Pando na Bolívia, foi aplicado o conceito de
análise de amostras a partir de um grupo de perfis de solo para
permitir uma análise estatística útil das potenciais propriedades
químicas dos solos predominantes ou mais extensos encontrados
na região (consulte a Seção 2.).

A região Geoeconômica de Brasília
No caso do estudo da região geoeconômica de Brasília (Capítulo
9), a técnica de reforçar o trabalho de levantamento do solo
levou à identificação de um desequilíbrio de Ca/Mg nos solos de
cerrado (savanas) da mesma região e de uma nova abordagem para
melhorar a produção agrícola. Esta descoberta foi contrária aos
conceitos anteriores relacionados aos problemas básicos dos solos
da região que atribuiam o problema principal à toxicidade Al. Sem
dúvida, a descoberta salvou quantidades consideráveis de
 dinheiro
dos agricultores em aplicações desnecessárias de cal e acelerou a
abertura de muitas das terras do cerrado para agricultura produtiva.
É importante notar que a abertura e melhoria das terras do cerrado
para cultivo em áreas tropicais da América do Sul, especialmente
os cerrado do Brasil, foi um longo caminho para diminuir o
desmatamento das florestas da Amazônia, proporcionando uma
alternativa mais econômica para cultivo.

O Estado de Rondônia, Brasil
Durante a realização do estudo do uso da terra SOTER do estado
de Rondônia (Capítulo 11), os autores adicionaram ao banco de

dados SOTER uma etapa extra na organização do sistema de
arquivos considerando a necessidade de obter dados para ajudar
a determinar as prováveis deficiências de nutrientes dos solos da
região. Esta etapa constitiu em organizar os perfis de solos em
termos de “grupos”, o então designado arquivo “ProGp” (grupo
de perfil), quando áreas relativamente extensas de muito solos
foram encontradas. Na verdade, o banco de dados de análise do
solo de Rondônia é, provavelmente, o banco de dados do solo mais
detalhado e sistematicamente organizado de qualquer região da
Amazônia e deve ser de grande utilidade e fornecer uma riqueza de
dados por muitos anos.

O Departamento de Pando da Amazônia Boliviana
O banco de dados de análise do solo do Departamento de Pando
na Bolívia (Capítulo 10), não é tão extenso quanto o do estado
de Rondônia. No entanto, como os solos na região não são tão
variáveis quanto

os encontrados no estado adjacente, forneceram
um guia útil quanto às principais características químicas dos solos
relativamente planos de Pando. Este apresentou elementos de prova
suficientes para demonstrar a fragilidade da natureza química dos
solos e uma base para mostrar que os solos simplesmente não
são adequados para fins de cultivo intensivo. Os dados mostram
claramente que a remoção da floresta levará à rápida degradação do
solo de forma quase irreversível nessa região.
Em síntese, os autores recomendam que todo estudo futuro de
solo que se realize conjuntamente com a abordagem dos Sistemas
de Terras SOTER e para pesquisas de maior porte deve tomar em
conta a necessidade da replicação de descrição do perfil do solo
(ou no mínimo da amostra da parte superior do solo), replicação
acompanhada de análises químicas detalhadas do solo para
aumentar a utilidade de tais estudos e fornecer a engenheiros
florestais e agrônomos um guia mais completo sobre as condições
de fertilidade dos solos.

Experiência local com fertilizantes
Os agricultores muitas vezes aplicam corretivos e fertilizantes para
suas lavouras por iniciativa própria, especialmente aqueles cujo
cultivo é anual, nas regiões de cerrado do subcontinente. Cochrane
(1988) mostrou como esta informação pode ser aproveitada para
ajudar a salvar o solo de aplicações desnecessárias de fertilizantes.
O conceito que levou ao desenvolvimento de uma equação para
estimar aplicações óptimas de fertilizantes para as culturas é
aplicável a muitas regiões tropicais onde relativamente pouco se
sabe sobre que fertilizante seria necessário para uma dada cultura,
e também para ajudar a evitar trabalho desnecessário em outros
lugares. O Apêndice 3 apresenta um resumo da abordagem e como
a equação pode ser usada por silvicultores e agrônomos.

Testes de campo com controle de análise foliar para
melhorar resultados
Embora pode-se aumentar as informações sobre o solo de maneira
considerável com uma quantidade relativamente pequena de
trabalho, testes de campo ainda devem ser realizados para

Foto 15-2. Crescimento vigoroso da cana-de-açúcar em consequência
da correção de condições deficientes de Mn detectado por análise foliar,
na terra baixa do Departamento de Cruz de Santa na Bolívia. Consulte
o Apêndice 2 para mais detalhes.

quantificar as necessidades de nutrientes de cultivares de culturas
promissoras. Infelizmente, em muitas circunstâncias menos
desenvolvidas o progresso é muitas vezes lento e as recomendações
são incompletas.
Ao fazer recomendações sobre fertilização para novas gerações de
culturas e cultivares de plantas forrageiras, alegadamente com certo
grau de tolerância à toxicidade do solo e baixos níveis de nutrientes,
é necessário usar métodos comprovados, abrangente e que
poupem tempo para estabelecer recomendações. Em muitas terras
tropicais, além da toxicidade do solo e das principais deficiências de
nutrientes, outros fatores limitantes podem incluir na deficiência
ou desequilíbrios de oligoelementos menores ou maiores e,
consequentemente, a metodologia adotada deve fornecer um meio
de identificar esses problemas o mais breve possível. A este respeito,
Cochrane (1979) mostrou que dentro de um intervalo de tempo de
As conclusões dos estudos da Amazônia
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menos de 2 anos, ele foi capaz de identificar tanto pequenos quanto
traços de deficiências de oligoelemento em condições comprovadas
de campo em Santa Cruz, Bolívia. A metodologia desenvolvida por
ele que envolve o monitoramento de testes de campo por meio
de análises comparativas de tecido foi registrada no Apêndice 2. A
filosofia da abordagem visa realizar testes de campo o mais breve
possível e maximizar a informação submetendo dados de análise
dos tecidos tomados em base de lote por lote da experiência com
fertilizante, em um estágio predeterminado do crescimento da
cultura, para a mesma análise estatística, conforme dados de
produtividade.
Foto 15-2 mostra o exclente crescimento da cana-de-açúcar
no departamento de terras baixas de Santa Cruz, Bolívia, após
a correção de uma deficiência de Mn detectada pela análise
foliar usada para complementar alguns resultados de testes de
fertilizantes.

132

AMAZÔNIA Terras de Florestas e Cerrados

Conclusões
O banco de dados Sistemas de Terras SOTER fornece uma base
geográfica e técnica para ajudar a guiar o sucesso da agrotecnologia
baseada na transferência de sementes, tanto na região como
em outras partes dos trópicos. No entanto, as tecnologias
desenvolvidas em outros lugares devem ser comprovadas nas
circunstâncias locais. As técnicas sugeridas para melhorar as
informações sobre a fertilidade do solo para auxiliar na seleção
de tratamentos em experimentos de campo, e a metodologia
de análise comparativa do tecido sugerida para maximizar a
informação de tais testes, ambas são particularmente relevantes
para áreas tropicais, com centros de pesquisas limitados..
O uso da base de dados SOTER e técnicas agronômicas
complementares devem levar à seleção de cultivos e cultivares
com recomendações eficazes de uso de fertilizantes para um
determinado ecossistema, mais rapidamente e muito mais barato
do que tem sido norma no passado. Também deve contribuir para a
conservação mais bem sucedida e para a utilização dos recursos do
solo da Amazônia e em outras regiões tropicais.

EPÍLOGO

AVALIAÇÃO DOS RECURSOS TERRESTRES
DA AMAZÔNIA E OUTRAS REGIÕES
TROPICAIS
O estudo registrado neste livro demonstra a viabilidade de realizar
uma avaliação abrangente dos recursos terrestres tropicais em
uma base continental, dado o apoio de cientistas nacionais, em
um curto período de tempo. A abordagem informatizada do
Sistema de Terras facilita a síntese e a gestão da informação e
agora está disponível em várias formas e em muitas organizações
em todo o mundo. Este estudo permite uma análise mais
aprofundada do terreno, do clima e dos fatores do solo, e
fornece um meio rápido de quantificar estes constrangimentos
ambientais, trazem à tona as necessidades de mais pesquisa gerais
e fornecem uma base geográfica para tecnologias agronômicas
e florestais baseadas na transferência de sementes a partir de
um local para outro. Eles também complementam o trabalho
que está sendo realizado por programas nacionais e projetos
internacionais, incluindo os estudos de recursos terrestres da FAO;
atividades no Museu Internacional de Solos, Wageningen, Serviços
de Apoio a Gestão dos Solos financiados pelo USAID e IBSNAT
(International Benchmark Sites Network for Agrotechnology
Transfer), programas baseados nas Universidades do Havaí e
Porto Rico, muitos programas britânicos de assistência técnica
DIFID, o programa de pesquisa tropical solos na Universidade
Estadual da Carolina do Norte e muitas outras organizações
grandes e pequenas, incluindo a humilde organização AGTECA
“Agrotecnologica Amazonica” pertencente aos autores.
O banco de dados dos Sistemas de Terras e Sistema de Informação
Geográafica GIS já está sendo utilizados no desenvolvimento
e transferência de novos cultivares de pastagens de plantas e
alimentos na América tropical. É uma maneira nova e comprovada
para investigar relações básicas entre clima, terreno, vegetação e
solo. A experiência indica que os cultivares de culturas desenvolvem
muito bem, se não muito melhor em continentes distantes dos
seus centros de origem, desde que as circunstâncias de clima e
solo sejam sempre comparáveis. Isso ocorre porque novas regiões
onde as culturas estão a ser introduzidas, não serão atingidas
por doenças comuns aos seus centros de origem; o cultivo bem
sucedido de borracha retirado da Amazônia e levado para a Malásia
é um exemplo clássico (Purseglove, 1974).
É interessante refletir, portanto, que os grandes benefícios mútuos
estão disponíveis para todos os países se pesquisas e análises
semelhantes pudessem ser realizadas ao longo dos trópicos
em geral.

Como já mencionado no Capítulo 8, após o autor ter dado uma
exposição relacionada ao estudo dos Sistemas de Terras na
América tropical para o Congresso Internacional de Ciência do Solo
Congresso realizado na Universidade Massey, em fevereiro de 1981,
o então secretário dessa organização, Dr. Wim Sombroek acercouse ao autor e disse: “Tom, nós vamos fazer isso em todo o mundo”.
Isto conduziu ao desenvolvimento do projecto SOTER com base
nos Sistemas de Terras em todo o trópico baseados na descrição
de parâmetros do solo de acordo com critérios estabelecido por
cientistas reconhecidos internacionalmente. Além disso, o projeto
facilitou a avaliação mais detalhada dos recursos terrestres, como
demonstrado na Seção 2. No entanto, como evidenciado pela
abordagem dos autores ao uso do sistema de banco de dados do
sistema de arquivos atributos SOTER, é vantajoso integrar os dados
climáticos e dados de perfil do solo, juntamente com programas de
mapeamento GIS, para fazer um sistema completo de informação
de recursos da terra (Cochrane e Cochrane, 2001).
Embora existam muitas áreas dos trópicos e do mundo
subdesenvolvido a serem cobertas por estudos SOTER compatíveis,
a criação de tais bancos de dados devem, eventualmente, aumentar
a transferência de culturas promissoras e outros cultivos, e a
aplicação de tecnologias agroflorestais desenvolvidas com sucesso
em ecossistemas tropicais de outras áreas ambientalmente
compatíveis, com um grau muito maior de sucesso do que
no passado. Isto não sugere que problemas não irão surgir.
Cada continente, e as diferentes regiões ecológicas dentro dos
continentes, têm problemas biológicos específicos (pragas,
doenças, ervas daninhas e microrganismos do solo) que podem
afetar o sucesso da transferência de tecnologias. No entanto, se
economizará tempo e esforço considerando a compatibilidade entre
os ambientes de clima e solo na tecnologia agroflorestal baseada na
transferência de sementes ao invés de usar o método de tentativa
e erro infelizmente ainda muito em moda nos dias de hoje. No
entanto, os autores gostariam de salientar mais uma vez, que o
projeto SOTER como atualmente aplicado, deve ser complementado
com informações adicionais, especialmente informações
estatistacemente pertinentes em ambos os termos de clima e solo.
Nos seus estudos, os autores demonstraram a necessidade óbvia
de integrar as informações do clima como parte fundamental dos
estudos dos recursos terrestres, e adotar uma abordagem baseada
em estatística para gerar informações mais significativas do solo.
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O Sistema Global de Informação SOTER
Muitos serão os benefícios decorrentes do sistema de informações
global SOTER. Não menos importante seria o progressivo acúmulo
de informações sobre o solo para cultivares bem adaptados aos
vários ambientes de clima e solo dos trópicos, aumentando a
capacidade das nações para melhor planejar e gerir os problemas
de produção em regiões de áreas ambientalmente, socialmente e
economicamente frágeis. Em suma, um banco de dados do Sistema
de Terras SOTER de todo o trópico seria um recurso inestimável para
as nações que atualmente se esforçam para atender a crescente
necessidade de alimentos e de energia vegetal renovável, em um
mundo em constante mudança.
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APPENDICES

Appendix 1. Enhancing Soil Surveys to Help Predict
Fertilizer Needs; A statistical procedure to facilitate
soil fertility investigations.
Agronomists requiring information for designing field fertilizer
trials are faced with the problem of deciding which nutrient
elements should be incorporated as trial treatments. They
usually look to soil survey studies to help with their decisions.
However, with the exception of very detailed surveys, most
survey reports are based on the examination and recording
of a few “typical” soil profiles to “classify” soils according to
predetermined “classification systems”. Often there is simply
not enough information available for the selection of the most
likely treatments to maximize results, and often key elements are
overlooked (Cochrane, 1979). This is because the typical profiles
chosen may not be sufficiently representative from a soil fertility
perspective; further, the analysis of soil profile samples recorded
may not include critical elements.
The approach advocated by Cochrane (1969) for enhancing soil
surveys for fertility investigations is to examine and sample 12 to
18 soil profiles or topsoil samples over a relatively constant soil
unit. Once these samples have been analyzed chemically (and this
analysis should be as complete as possible), the chemical analytical
data might be analyzed statistically to establish means, standard
deviations, and a correlation matrix. This can then be scrutinized
and interpreted to help understand soil fertility problems according
to the following procedure to identify probable toxicity and nutrient
problems, always bearing in mind the crop and its genetic make-up
in terms of nutrient tolerances and demands:

A) Scrutinize the statistical data
Firstly, inspect means, maximums, minimums, and standard
deviations to:
1. Identify probable and possible toxicity problems (Al, Mn, and Fe)
from the soil analytical figures.
2. Identify probable and possible deficiency problems in the
same way.
3. Note circumstances that could give correlations with little
implication insofar as soil properties are concerned, including those
populations with small standard deviations compared with their
means (perhaps those with a standard deviation less than 20% of
the mean)
Secondly, inspect the correlation matrix for possible meaningful
correlations, in the sense of A-3 above, and list both positive and
negative correlations in order of significance. It has been well known
for many years that relationships exist between the availability
of certain major and minor nutrients. The presence of strong
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correlations within this sample may indicate that the relationships
in question may apply to the specific soil under study.
B) Interpret the statistical findings:

a) In the event of a probable toxicity problem:
1. For Al, calculate liming needs according to the equation of
Cochrane et al. (1980).
For Mn, “guesstimate” liming needs.
For Fe toxicity, ensure that the soil is well drained.
2. Then reconsider the implication of these treatments on the
deficiencies and their correlations. There is a possible implication
that a positive correlation between two elements will mean that
raising one will increase the availability of the other if it is not in
short supply, or cause more serious deficiency if it is in short supply.
For a negative correlation, the reverse situation would apply.

b) In the event of probable deficiency problems:
1. Consider first the implication of any actions that will probably be
taken to solve a toxicity problem, if such exists.
2. Starting with the most serious problem, estimate a fertilizer
application for adequate correction. If this probable deficiency is
correlated with another, consider possible effects of the correction.
3. Continue this process for other deficiencies, in descending order
of apparent importance.

A test of the procedure.
The procedure was applied to land system No. 201, land facet No. 1,
the principle soils (Haplustox) of CIAT’s Carimagua station located
in the eastern plains of Colombia; the. correlation matrix of the
soil analytical data has been recorded in the tables of Appendix. 3,
Volume 1, of Cochrane et al. (1985).. In the case of the land system
No. 201, (refer to Tables A1-1 and A1-2 ) with reference to the topsoil
analytical data, the statistical procedure indicated the existence of:
1. Toxicity problems for Al and Fe (the latter if soils used were under
wet conditions).
2. Probable nutrient problems for P, K, Ca, and Mg.
3. Possible nutrient problems for Mn, Zn, and B.
This resulted in the following recommendations following from the
Statistical Procedure
1) K deficiency. The addition of K might aggravate the Mg deficiency
problem. Therefore K and Mg should be added together.

2) Possible Mn, Zn, and, B deficiencies. The correlations of these
elements with others were not as highly significant as others and
could probably be field tested without too much problem. For
example, the negative correlation between Zn and pH (in H2O)
is probably only significant if major changes take place in pH.

Although S levels appear moderate, availability could be questioned.
The positive correlation between P and Cu levels should be borne in
mind. In this respect, the type of P fertilizer to be applied must be
considered in the light of its ability to supply other nutrients (such
as S and Ca in the case of single superphosphate), apart from the
effect of the fertilizer components on leaching.

Table A1-1. Soil analytical data of samples of 18 profiles throughout land facet No.1. Land System 201: horizon A.
Sample

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

pH

pH

H2 O

KCI

OM

P

AI

Ca

Zn

Mn

Cu

Fe

5

Mo

4.8

3.9

1.7

1.5

1.4

0.09

0.40

1.8

0.36

24.4

5.0

1.04

4.7

3.7

5.3

1.7

3.8

0.07

0.55

2.3

0.53

15.4

4.5

1. 31

4.6

3.6

4.2

1.6

3.8

0.15

0.55

4.0

0.53

23.4

4.5

1. 23

4.6

3.7

3.8

1.5

2.8

0.10

0.60

2.1

0.36

38.4

6.0

1.18

4.4

3.6

4.3

2.1

3.6

0.12

0.70

3.3

0.71

58.4

7.0

1. 24

4.4

3.7

3.8

1.0

3.1

0.08

0.55

1.9

0.53

40.0

3.5

1.01

4.5

3.7

4.5

1.8

3.0

0.11

0.50

5.9

0.53

16.8

3.0

1.04

4.3

3.6

3.6

1.2

3.7

0.11

0.55

3.9

0.71

39.0

5.0

1.17

4.5

3.6

3.6

1.5

2.6

0.12

0.60

2.8

0.53

44.0

6.0

1. 36

4.6

3.7

3.5

1.5

2,3

0.14

0.60

2.6

0.35

50.4

6.0

1. 27

4.7

3.8

3.4

4.8

2.0

0.18

0.60

2.2

4.94

60.0

8.0

0.99

4.5

3.8

3.9

1.4

2.5

0.08

0.75

1.9

0.36

51.6

8.0

1. 20

4.8

3.7

3.3

1.2

2.9

0.08

u.50

2.4

0.71

24.4

5.0

1.01

4.8

3.6

2.8

1.7

2.5

0.09

0.50

3.6

0.53

39.0

7.0

1. 31

4.6

3.9

4.8

1.0

2.6

0.09

0.50

2.8

0.71

41.2

4.5

1. 36

4.4

3.8

4.1

1.1

2.9

0.09

0.45

2.6

0.90

66.8

4.5

1. 36

4.7

3.7

3.5

1.7

2.7

0.08

0.45

2.8

0.53

26.8

6.0

1. 29

4.7

3.7

3.9

1.1

2.8

0.07

0.40

1.5

0.53

49.6

5.0

1.40

Mg

K

Na

CEC

(%Al sat.)

B

0.02

0.05

0.03

1. 59

90

0.26

0.01

0.01

0.03

3.92

98

0.32

0.02

0.10

0.03

4.10

93

0.30

0.02

0.10

0.04

3.06

93

0.35

0.02

0.14

0.04

3.92

93

0.26

0.01

0.07

0.03

3.29

95

0.30

0.02

0.11

0.03

3.27

93

0.24

0.02

0.09

0.03

3.95

94

0.26

0.02

0.07

0.03

2.84

93

0.23

0.02

0.07

0.03

2.56

91

0.28

0.02

0.11

0.05

2.36

87

0.23

0.02

0.07

0.03

2.70

94

0.24

0.01

0.06

0.07

3.12

95

0.25

0.01

0.05

0.03

2.68

94

0.30

0.02

0.10

0.03

2.84

93

0.17

0.03

0.10

0.03

3.15

93

0.23

0.01

0.08

0.03

2.90

94

0.22

0.01

0.06

0.04

2.98

95

0.28
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Table A1-2. Preliminary description of analytical results from Table A1-1
Variable

No. of
samples

Mean

S.D.

Preliminary
Description*

pH H2O

18

4.58888889

0.15296631

L

pH KCl

18

3.71111111

0.09633818

L

OM

18

3.77777778

0.77955912

M

P

18

1.63333333

0.84575062

VL

Al

18

2.83333333

0.62778790

H

Ca

18

0.10277778

0.02986352

VL

Mg

18

0.01722222

0.00574513

VL

K

18

0.08000000

0.02970443

VL

Na

18

0.03500000

0.01043185

L

CEC

18

3.06833333

0.63078149

VL

% Al Sat

18

93.22222222

2.28950433

T

B

18

0.26222222

0.04236474

L

Zn

18

0.54166667

0.09275204

VL

Mn

18

2.80000000

1.05160941

VL

Cu

18

0.79722222

1.04454778

M

Fe

18

39.42222222

15.1222296

T

S

18

5.47222222

1.39823652

M

Mo

18

1. 20944444

0.13798859

M

* T = toxic (Fe under poorly drained conditions),
VL = very low,
L = low,
M = moderate,
H = high.

It was clear from the data that fertilizer trials to further investigate
fertility problems for the Carimagua soil should be designed to take
liming, P, K, and Mg treatments into account and, if possible, Mn,
Zn, B, and possibly S and even Cu. (The soil under investigation is
well-drained and should not used for wetland crops without proper
investigation to avoid possible Fe toxicity problems).

Discussion
The recommendations from the statistical procedure applied to
the Carimagua soil compared well with actual findings from CIAT’s
experimental work over the 12 years previous to the application
of the procedure: Al toxicity and low levels of P and bases (K, Ca,
and Mg) were found to be the major limiting factors for many
arable crops planted experimentally in the region (Spain, 1976). Fe
toxicity was reported for flooded rice (Howeler, 1973). Ngongi et
al. (1977) found K and S deficiency problems in cassava. Howeler
et al. (1977) also describe lime by Zn, Mn, B, and Cu interactions in
cassava; further, they found that high liming rates reduced yields
by inducing Zn deficiency and possibly Mn and B deficiencies.
Much costly experimental work went into establishing these and
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similar results (reported in CIAT’s annual reports); had the statistical
sampling procedure reported in this Appendix been incorporated
into the initial soil survey study of the region, the soil fertility
specialists would have saved both time and costs. There is clearly
a critical need to improve the role soil surveys play in providing a
basis for soil fertility investigations, especially when carried out
on undeveloped lands. It may be noted that this procedure was
also followed experimentally for a limited number of other soils,
including soils from central Brazil and northern Bolivia.
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Appendix 2.

Tissue Analysis for Enhancing Field Fertilizer Trials.
The authors’ philosophy for improving fertilizer recommendations
for crops is to start field fertilizer trials as soon as possible in any
area where new crops are being introduced and monitor the trials
through comparative tissue analysis.

especially moisture stress. Tissue samples are thus best collected
after a suitable period of non-climatic induced conditions.

Implementing the Results of Monitoring.

Once the treatments are chosen, field trials should be kept as simple
as possible; replicated plot designs are often adequate. However,
the size and number of plots are important considerations. Plots
should be large enough to facilitate “splitting” of treatments.
Additionally, non-treated plots should be laid down alongside the
trial for further work, wherever possible.

Once the trial has been laid down and monitoring has started,
any results of the monitoring that suggest the need for further
in-field trial treatments should be implemented as soon as possible.
Comparative tissue monitoring ensures that appropriate action
can be taken timely enough to investigate problems not obvious
from the original soil analytical data. For example, Table 2 in the
copy of Cochrane’s 1979 paper, (see below), shows how the Mn
concentrations in the leaves of sugarcane altered with increasing
applications of (NH4)2SO4. This was detected soon after the trial
started and led to the speedy laying down of a supplementary trial
to confirm that Mn was indeed deficient. In another trial reported in
the same paper, the levels of Zn also looked suspiciously low; again,
speedy action by splitting the trial for Zn led to the finding that Zn
was, in fact, deficient. The net result of this work was that fertility
problems were identified and fertilizer practices formulated with
a minimum of delay. -It is interesting to speculate just how many
“fertilizer trial results” carried out over the past hundred or so years
have attributed the results to “deficiencies” of elements incorrectly!

Monitoring

A practical example of the technique.

Selection of Treatments for Field Trials.
If sufficient soil analytical information from soil surveys is available,
the technique described in Appendix A1 can fill a void in helping
to determine nutrient factors that should be examined in a field
trial. This approach advocates a breakaway from normal dogma
concerning the collection of soil samples for fertility analysis, which
usually recommends the making of an artificial composite sample
from 12 to 20 sub-samples in the field. Such a technique is useful for
monitoring fertility characteristics of individual plots in a field trial,
but is not so useful for obtaining a preliminary judgment to select
treatments.

When the treatments and design of a trial are chosen, a program for
monitoring the trial through soil and, especially, tissue analysis on a
plot by plot basis is essential. Composite samples for both soils and
tissue samples should be used to fairly represent the plot by plot
treatments. Tissue analysis should be as complete as possible. Most
laboratories, even in lesser developed countries, have a capacity or
could easily extend their capacity to do this work. Consequently, the
fertility specialist has a reading on all elements necessary for plant
nutrition.

Treating Tissue Analytical Data as Yield Data.
By taking plot by plot composite tissue samples, Cochrane (1979)
has shown that the need for a prior knowledge concerning tissue
analytical figures is obviated. He illustrated that the analytical data
for the samples can be treated and analyzed statistically in the
same way as yield data, to determine any significant differences.
This is a considerable break from existing practices, which center on
the time consuming and costly procedures previously advocated for
establishing “critical” levels for tissue analytical data. Obviously, the
use of tissue analyses will be enhanced if previous work is available
to obtain an idea as to possible deficiency levels.
Cochrane has emphasized that in order to take meaningful tissue
samples, the trial must be monitored for meteorological conditions,

The use of tissue analysis to complement fertilizer trials on a
plot by plot basis is independent of a prior knowledge of nutrient
content and would have wide applicability. The following paper
written many years ago by the senior author has been recorded
to demonstrate how the latter concept was applied to detecting
soil deficiencies in sugar-cane grown in the vicinity of Santa Cruz,
Bolivia.

Manganese and zinc deficiencies in sugar-cane grown in
Entisols near Santa Cruz, Bolivia
T. T. COCHRANE
Published in: Trop. Agri. (Trinidad) Vol. 56, No.3 July 1979.

ABSTRACT
Mn deficiency was identified on an Ustifluvent in a replicated block
trial with (NH4)2SO4 treatments equivalent to 0, 22, 44, 66, 88 and
110 kg N/ha. There were very highly significant linear responses not
only in terms of weights of cane and sugar, but also in terms of leaf
N and Mn levels. Leaf Mn concentration increased from 23 to 43
p.p.m. A follow-up trial with MnSO4 applications (equivalent to Mn
at 8 kg/ha) confirmed the Mn response. Zn deficiency was identified
on a Mollic Ustipsamment in an NPK factorial trial. Leaf Zn levels
averaged 9.5 p.p.m. The subsequent splitting of plots in this trial
Apêndices
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to test the effect of Zn at 6 kg/ha resulted in a significant yield
response and a significant increase in leaf Zn to 11.0 p. p.m. The Zn
treatment also resulted in a significant increase in leaf Mn from 48
to 56 p.p.m.

INTRODUCTION
THE PIEDMONT SOILS of the eastern lowland plains of Bolivia have
largely been formed on the erosion products of the adjacent,
actively eroding, soft sandstone ranges which extend along the
length of the sub-Andean chain. According to Ahlfeld and Branisa
(1960) these sandstones were laid down as sediments in the tertiary
period and have been subject to spectacular uplift movements
in relatively recent times. They are high in quartz and are often
calcareous. As recorded by Cochrane (1973), the soils formed on the
alluvial deposits of the smaller river systems originating in the subAndean ranges have coarse textures, high quartz sand contents and
are generally well supplied with calcium and phosphorus.
The objectives of this paper are to record the identification of Mn
and Zn deficiencies in sub-Andean Entisols; these deficiencies were
brought to light by leaf analyses used to complement field fertilizer
trials and monitor possible side effects of fertilizer applications.
They were found during the course of a series of regional fertilizer
trials on sugar-cane summarized by Cochrane (1977) in an
unpublished report for the Bolivian sugar-cane growers.

Soils
The Mollie Ustifluvent, soil A, has developed in a very recent alluvia
deposit of the Piray river near Montero, Santa Cruz, Bolivia. It is a
well drained, medium textured, dark brown soil. A topsoil analysis
(0 to 15 cm carried out in September 1970 is recorded in Table 1. The
pH was 7.4, and P, K, Ca and Mg levels were satisfactory. The soil
had a previous history of 20 years continuous sugar-cane cultivation
with reduced yields of late years.
Table 1. Some physical and chemical properties of the soils
Olsen
Na+
Ca++ Mg++
(mequiv./100 g soil)**

Soil

pH

EC*
(mho/cm)

OM
(%)

P
(p.p.m)

K+

A

7.4

0.42

2.6

24

0.8

0.4

27.0

3.0

6.8

0.20

2.9

9

0.4

0.4

12.0

2.0

B

Electrical conductivity measured in 1:5 soil:water suspension.
**Cations measured after extraction with 1.0 N NH4OAc.
*

The Mollie Ustipsamment, soil B, was found on an older deposit
of the same river system as soil A about 10 km westwards. The
subgroup “Mollic” is not recorded in the Ustipsamment great
group (Soil Survey Staff, 1975; but describes the soil. It has a well
drained, medium to light textured, dark brown topsoil, pH 6.8, lying
over a progressively sandier subsoil rich in quartz. The September
1970 topsoil analyses indicated satisfactory Ca and Mg levels but
moderate to low P and K levels (Table 1). The cropping history was
almost identical to that of soil A.
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Field methodology
Fertilizer trials were carried out on first ratoon sugar-cane, cultivar.
“CO421”, on selected plots of uniformity trials laid down for that
purpose the preceding year. The plots had given comparable yields
at the first harvest in mid-July 1971. The sugar-cane had been planted
on a 1 m x 1 m triangular grid basis using two setts, each of three
nodes, per planting hole to ensure uniformity of plant population.
The plot was 50 m2 in area and was enclosed within double guard
rows. Soil samples were taken annually at harvest time at 1 to 15 cm
and 15 to 30 cm depths. Yield data were recorded in terms of the
weights of fresh cane and of sugar.

Leaf analyses
The trials were monitored plot by plot by leaf analyses. The top
visible dewlap leaf (TVD leaf) was chosen for sampling following
the procedure described by Le Poidevin and Robinson (1960), using
the centre 20 cm of that leaf, less midrib. Samples were taken from
25 plants per plot and combined to obtain a representative plot
sample. They were taken following a minimum period of three
weeks during which the soil moisture was adequate, to avoid
problems related to element mobility associated with moisture
stress. The leaf analysis data were compared by subjecting them to
the same statistical analysis as the yield data.
Originally it was planned to carry out chemical analyses of all the
major, minor and trace elements of the leaf samples. Owing to lack
of facilities, it was only possible to carry out N, P, K, Ca, Mg, S, Mn,
Zn, and Fe analyses on a limited amount of foliar material.

Trials on soil A
Experiment I.-A randomized block trial with rates of (NH4)2SO4
corresponding to 0, 22, 44, 66, 88 and 110 kg N/ha was conducted
with four replications. The treatments were applied to threemonth-old ratoon cane on 7th October 1971. Monitoring of the
trial through leaf analyses started in December. As the data from
composite samples indicated, substantial increases not only in N
(1.4 to 1.9 per cent dry matter (DM) basis), but also in Mn levels (23 to
43 p.p.m. DM), it was decided to establish immediately a follow-up
trial, experiment II, to see if a response to Mn could be obtained,
Leaf sampling was repeated in February 1972. The experiment was
harvested on 26th July 1972.
Experiment II.-A randomized block trial with four treatments in five
replicates was laid down on 23 January 1972. The treatments were:
control (0); MnSO4, (8 kg Mn/ha); (NH4)2SO4, (88 kg N/ha); and MnSO4
(8 kg Mn/ha) plus (NH4)2 SO4 (88 kg N/ha). The trial was harvested on
5 July 1972.

Trial on soil B
Experiment III.-A single replicate N x K x S, 3x3 factorial experiment
confounded in three blocks was laid down. Treatments were 0, 34
and 68 k/ha N, 0, 30 and 60 kg/ha K2O and 0, 12.5 and 25 kg/ha S
applied as NH4NO3, KCl and flowers of sulphur to three-month-old
ratoon cane on 1st October 1971. The trial was harvested between 17
and 20th August 1972.

Foliar analysis of the control plot sampled in February 1972 gave the
Zn concentration as 9.5 p.p.m. which according to Evans (1959, 1965)
would be critical for cane growth. Consequently, it was decided to
continue the trial for a further year, but to modify it by splitting the
plots for Zn. On 1st September 1972, fertilizers were applied to the
second ratoon cane repeating the previous year’s treatments, with
the exception that nitrogen rates were increased to 0, 51 and 102
kg/ha. ZnSO4 was applied at the rate of 6 kg Zn/ha. This trial was
monitored by leaf analyses; leaf samples were taken on 9th March
1973 and the trial was harvested on 20th June 1973.

RESULTS AND DISCUSSION
Mn deficiency
Experiment l on soil A showed that there was a very large and highly
significant (P<0.001) linear response to (NH4)2SO4 both in terms of
weight of sugar-cane and weight of sugar (Table 2). The control
plots had an average cane yield of 79 t/ha whereas the 110 kg N /
ha plots had an average yield of 140 t/ha, an increase of 77 per cent.
Of particular interest was the fact that both N and Mn in the leaf
increased significantly (P = 0.001) with increasing rates of (NH4)2SO4
in a linear fashion.

Table A2-2. Effect of different rates of N on yield of cane and sugar and concentration of mineral constituents of the leaf on a dry matter
basis in experiment l
N rate

Wt. of cane
per plot

Wt. of sugar
per plot

Mineral concentrations in leaf
N

P

K

Ca

Mg

S

Mn

(kg/ha)

(kg)

(kg)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(p.p.m.)

0

393

30

1.14

0.16

1.00

0.18

0.10

0.10

23.8

22

453

34

1.17

0.13

0.97

0.20

0.09

0.11

26.3

44

506

38

I. 26

0.16

1.14

0.20

0.12

0.12

26.3

66

532

40

1.13

0.13

1.00

0.20

0.11

0.13

28.3

88

611

49

I. 38

0.14

1.01

0.19

0.12

0.13

36.3

110

701

50

1.39

0.16

1.15

0.16

0.12

0.11

41.3

36

4.14

0.11

-

-

-

LSD
(P=0.05)

6.8

Table A2-3. Effect of Mn and N, alone or in combination, on yield of cane and sugar in experiment II
Treatment

Average wt. of cane per plot (kg)

Average wt. of sugar per plot (kg)

0

113

0.9

MnSO4

129

10.5

(NH4)2SO4

130

11.2

MnSO4+(NH4)2SO4

136

11.3

LSD (P=0.05)

17

1.15
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The follow-up trial with direct MnSO4 applications (experiment II)
showed that there was a significant response to Mn in terms of
sugar yields (Table 3). It was clear, therefore, that both N and Mn
were limiting, and that (NH)2SO4 not only supplied N but also made
Mn more available. This was probably associated with a temporary
lowering of soil pH, although the soil pH taken before the trial and
at harvest time a year later showed no marked trend.

Table 5 summarizes the average leaf mineral contents “with and
without the application of Zn. There were significant (P=0.01)
increases not only in leaf Zn but also in leaf Mn levels due to the
application of Zn.
Table A2-5. Effect of applied Zn on concentrations of minerals in the dry
leaf in experiment III

Zn deficiency

N

Experiment IlI on soil B showed that there was a significant linear
response to N in terms of weight of cane and leaf N concentration
and that Zn also caused a statistically significant increase in yield of
cane (P = 0.05) and Zn content of leaf (P = 0.01) (Table 4).
Table A2-4. Effect of N, K, S and Zn on yield of cane and concentration
of N and Zn in the dry leaf in experiment lll
Concentration in leaf
Treatment

P

K

Ca

Treatment (%)

(%)

(%)

(%)

0Zn

1.45

0.25 0.87 0.21

+Zn

1.39

0.25 0.87 0.21

0.08

LSD
(P=0.05)

–

–

–

–

–

Mg

S

Mn

Zn

Fe

(%)

(%)

(p.p.m.)

(p.p.m.)

(p.p.m.)

0.08

0.05

48.4

9.5

11.1

0.05

55.8

11.0

10 .1

2.3

0.3

The effective monitoring of the trials by comparative leaf analyses
was mainly a result of the care taken to sample during the period of
vigorous vegetative growth under no-stress climatic conditions of
adequate moisture and temperature.

Wt. of cane
per plot

N

Zn

(kg)

(%)

(p.p.m.)

0N

117.4

1.39

9.9

IN

125.5

1. 37

10.3

2N

139.7

1.48

10.7

0K

124.8

1.42

10.6

lK

128.7

1.38

10.3

2K

129.1

1.38

10.1

0S

126.8

1.42

9.7

IS

129.6

1.52

10.8

CONCLUSIONS

2S

126.1

1.28

10.5

LSD (P=0.05)

21.0

0.04

0,5

0Zn

122.7

1.44

9.5

+Zn

132.0

1.35

11.0

There was a response to Mn in the Mollic Ustifluvent soil. (NH4)2SO4
applications not only supplied N but also made Mn more available
for sugar-cane growth. This was brought to light by the leaf analyses
and corroborated by the fact that direct applications of MnS04 to
the soil resulted in a significant increase in sugar yield.

LSD (P=0.05)

4.75

-----

0.3

Undoubtedly, however, the successful use of the method stemmed
in part from the use of the TVD leaf. This tissue is neither very
young nor very old, and has shown consistently good relationships
between nutrient contents and deficiency symptoms. Nevertheless,
a lack of prior knowledge in the choice of a tissue for sampling
need not preclude the use of the procedure for monitoring other
crop~soil-climate relationships, especially if those techniques for
comparing yield and age with nutrient concentration: as developed
by Terman and Engelstad (1972), Terman and Noggle (1973: and
Terman et at. (1975) are used to compensate for element dilution and
mobility effects.

Zn deficiency was identified in the Mollic Ustipsamment soil.
Low Zn concentrations in the leaf indicated a deficiency which
was subsequently proved by direct soil applications of ZnS04.
The Zn applications caused an increase in both leaf Zn and Mn
concentrations.
The deficiencies reported would probably have gone unnoticed
if the trials had not been monitored via leaf analyses. The leaf
analytical data were sensitive indicators, and when analyzed
statistically they showed highly significant responses to applied
nutrients. The use of tissue analyses in this way is independent of
a prior knowledge of leaf nutrient content, and would have wider
applicability to complement fertilizer trials. This is particularly
relevant in tropical areas with limited research resources” and
limited knowledge concerning the effects of fertilizers on soils.
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Appendix 3.

Estimating Fertilizer Needs in Lesser
Developed Tropical Regions.
When new crops are introduced, and especially in the lesser
developed tropical regions of the world, there is generally a lack
of information concerning the nutrient supplying capacity of the
soils to provide for healthy plant growth. Fertilizers, generally
N-P.K mixtures, are often applied with no real knowledge of crop
requirements. Nevertheless, the assessment of the possible
responses to fertilizer dressings can be used to provide a better
guide for future fertilizer applications, at least until controlled
fertilizer experiments can be carried out. An easy approach to
facilitate the calculation of more economical fertilizer applications
was developed by the senior author, (Cochrane T.T, 1988, Soil Sci.
Soc. Am.J. 52:525-529), with the title:
“A differential equation to estimate Fertilizer Response Curves”.
The methodology summarized in this Appendix has been extracted
from that article.

ABSTRACT (from the original article)
Second order polynomial equations are generally used to estimate
fertilizer response curves. However when new crops are introduced,
and especially in the lesser developed tropics, experimental data
are often inadequate for their application; consequently alternative
functions might be considered. This study was conducted to
develop a simple differential equation to predict fertilizer response.
The equation was formulated on the hypothesis that the slope
at any point along the response curve, but beyond the inflection
point if it is sigmoidal in shape, is proportional to the difference
between the crop yield at that point and maximum yield; dY/dF = k(
Y - Ym), in which Y = yield, F = fertilizer increment from a chosen initial
condition point at or beyond the inflection point, k = a constant
and Ym = maximum yield. The equation was explained with the
help of a theoretical corn (Zea mays L.) response to N curve, and
was tested successfully against the response data of fertilizer trials
recorded for sugar-cane (Saccharum cv. L.), bananas (Musa cv.
L.), potatoes (Solanum tuberosum L.), rice (Oryza sativa L.), bean
(Phaseolus vulgaris L.) and Panicum maximum (L.) grass. Predictions
of yields along the response curves, compared with equivalent
yields of the recorded curves, exceeded r2 = 0.995. No advanced
mathematical skills are needed to use the equation, which is easily
derived and applied with only the help of a hand-held calculator
with an Inx key. Further, it is readily incorporated into profit
equations for estimating economically optimal fertilizer dressings.
As the equation may be derived using data that is too tenuous for
other functions, it may warrant wider testing.
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Introduction
Although many of the currently available functions to predict the
response curve may give the best fit for a given set of experimental
data, and so add precision to the estimation of economically
optimal levels of fertilizer dressings, in many circumstances data
is insufficient, or simply not available, for their application. This
situation often arises when new crops are introduced, and even
when established crops are replaced with improved cultivars with
different fertilizer demands. Lack of data may be especially critical
in many lesser developed tropical regions with little or no history of
fertilizer use and experimentation. Consequently, the objective of
this study is to provide an alternative approach to approximate the
response function, through the development of a simple differential
equation that needs a minimum of data and mathematical
expertise for its specific derivation and application; further to show
that the function is readily incorporated into profit equations to
estimate economically optimal fertilizer applications.

Theory
In the hypothetical response curve of corn grain to N, Figure A3-1,
the shape of the curve between the inflection point Z, and that
of maximum yield M, suggests that the response of the crop to
increasing N application will change at a rate proportional to the
difference between its yield for a given level of N and its
maximum yield.
Corn
Grain
Yield
(kg ha-1)

M

100

200

Nitrogen application (kg ha-1)

Figure A3-1. A hypothetical response function showing the relationship
between corn grain yield and level of N, (after Cady and Laird, 1973).

The response of the crop to increasing N application can be
expressed as the function:
dY/dF = k(Y – Ym)

[1]

in which:
Y = yield of crop (kg grain ha ), Ym = maximum yield of crop
(kg grain ha-1), and F = fertilizer applied from point Z (kg N ha-1)
-1

After separating variables, Eq.[1] can be integrated:

ƒ dY/ (Y – Y ) = ƒ k(dF)
m

[2]

which on integration becomes:
In (Y – Ym) = kF + C

[3]

by taking both sides of Eq. [3] to the power of e
(Y – Ym) = ekF + C = ekF x eC

[4]

and since eC will be a constant, let it be C, thus:
Y = Ym + CekF

[5]

Equation [5] is the general formula of the response curve.
In the specific formula for a given circumstance, both C and k
must be evaluated. With reference to Figure A3-1 as a generalized
example with theoretical corn grain yield response values to N, C is
calculated from an “initial condition” letting F = 0. This may be at
the inflection point or any point between Z and M. If F = 0, then ekF
= ek(0) = 1.
By substituting F = 0 into Eq.[5] and letting the initial condition
coincide with Z where yield Y = 3600 kg grain ha-1, and with the
maximum yield Ym = 6300 kg grain ha-1:
3600 = 6300 + C

Measured Y

Calculated Y

kg ha-1
O (at Z)

3600

Initial condition

20
40
80t
120
160
200
240
280

4310
4860
5530t
5890
6080
6190
6260
6300

4327
4858
5888
6080
6182
6237
6267

t

Values of N and Y used for calculating k in the specific equation.

Testing the Equation
Four basic questions arose concerning the equation, and are
detailed in the original, published article.:

Question 1.

[7]

Answer to question 1.

[8]

and k = -0.01568. Consequently, the specific formula for the
response curve of Figure A3-1 is:
Y = 6300 - 2700 e-0.OI568F

N levels

The first was if the equation could be used to predict the response
curve when the inflection point “Z” is not known, as is common for
experiments carried out on relatively fertile soils.

The constant, k, can now be calculated by substituting a value
for F and its corresponding Y value from Figure A3-1 into Eq.[7].
For example, if F = 80 kg N ha-1, then Y = 5500 kg grain ha-1,
and by substituting these values into Eq.[7]
5530 = 6300 - 2700 e80k

Table A3-1. Measured v/s calculated corn grain yields from Figure
A3-1, using the differential equation.

[6]

therefore C = -2700. By substituting C = -2700 into Eq.[5],
Y = 6300 – 2700 ekF.

suggested that it provides a “law” for fertilizer response, but merely
a means of approximating the response curve between Z and M of
Figure A3-1.

Through testing the equation on experimental data from a sugarcane trial with increasing levels of (NH4)2SO4 equivalent to 0, 22,
44, 66, 88 and 110 kg N ha-1, with four replications, it was found
knowledge of the location of the inflection point of the response
curve is not necessary for the application of the equation.

Question 2.
[9]

Values of Y can now be calculated for any value of N, remembering
always that the N values are read from the inflection point where
F = 0, and do not necessarily correspond to those applied as
fertilizer.
Table A3-1 records a series of measured values for successive N
levels between Z and M of Figure A3-1 as read off the response
curve, and their equivalent values calculated using Eq.[9].
The values are very similar.
It might be noted that the same type of function as Eq.[5], though
obviously not applied to fertilizer response, was first formulated by
Isaac Newton to describe the Law of Cooling, and has since been
used to express many other physical phenomena. However it is not

The second question was, if the constant k, of a specific yield
equation varies according to the location of the third yield level
used in its derivation, between point Z or that chosen as its initial
condition. A banana (Musa cv. L.) trial data recorded by the Regional
Research Center (1964), was used to examine this question.

Answer to question 2.
The banana trial results clearly indicated that k values derived using
a range of yield levels between the initial condition where F = 0, and
that of maximum yield, are relatively constant. Nevertheless, they
do vary near the extremes of the curve; this would indicate that
the yield levels used to derive the specific equations are best
chosen from the middle third of the response curve. It may be
noted that the equation gave a very close prediction of the response
Apêndices
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curve; r2 = 0.999 on comparing the equivalent recorded versus
calculated yields.

Question 3.
The third question that arose was “how does the equation compare
with other models used to predict the responses curve”, but
ignoring the fact that other models need considerably more data for
their derivation. Waugh et al. (1975), recorded a comparison of the
N response curves given by quadratic, square root, logarithmic and
“linear response and plateau” models fitted to the combined results
of potato (Solanum tuberosum L.) trials carried out in the central
highlands of Bolivia. The trials had a common central composite
rotatable design with four levels each of N, P, and K. Consequently
it was decided to use the same data to calculate a response curve
using the equation, and to compare the result with those of the
other models, by tabulating yields at equivalent fertilizer levels.
In addition to the foregoing information, the equation was tested
against other recorded data: the rice (Oryza sativa L.) response to N
curves recorded by Sanchez (1972) for Peru and Australia, each based
on the combined data of many experiments, were summarized
separately in tabular form to compare their equivalent yield levels
with those calculated by the equation. The effect of N on bean
(Phaseolus vulgaris L.) yield from a series of field trials carried out
in Central America between 1971 and 1973 (Bazan, 1975), that was
fitted to a quadratic response curve, was also summarized in tabular
form to compare yields with those calculated by the equation. Fi
nally, yield levels from the response of Panicum maximum (L.) grass
to basic slag applied to a Colombian Oxisol in pot trials (Centro
Internacional de Agricultura Tropical, 1977), were compared with
those calculated by the equation.

Answer to question 3.
In comparing the equation with other models, it should be borne
in mind that a function which provides the best “goodness of fit”
with one set of experimental data, will not necessarily do so with
another. For the potato trial data used by Waugh et al. (1975), the
square root model gave the best fit; R2 = 0.738**. Yet this varied
little from the “linear response and plateau” model, R2 = 0.737**,
the logarithmic model, R2 = 0.730** and the quadratic model, R2 =
0.664**. The senior author (1988) compared yields at equivalent N
levels taken from the response curves predicted by those models,
with that of the yield levels calculated by the equation. It compared
best with the square root model, r2 = 0.9964, but compares almost
equally as well with the logarithmic model, r2 = 0.9958, and only a
little less favorably with the quadratic function, r2 = 0.9797.
The comparison of the rice response to N data recorded by
Sanchez (1972), with those calculated by the equation, was also
summarized by the senior author (1988). For the comparable yields
of the Peruvian data r2 = 0.997 and for those of the Australian data
r2 = 0.9998. The bean yield data that compared yields taken from a
quadratic response curve with those calculated by the equation,
but using yield values taken from that curve to derive the specific
equation, showed that for the recorded v/s. calculated yields,
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r2 = 0.995. Finally, the Panicum maximum yields recorded differed
very little from the calculated yields; r2 = 0.999. Consequently, it was
shown that the equation not only compares well with other models
used to estimate the response curve, but also does so for a wide
range of crop and soil circumstances.

Question 4.
The last question asked was that of the ease with which the
equation can be incorporated into profit equations to estimate
economically optimal fertilizer dressings. To address this question,
an example of the calculation of a profit equation is recorded, using
an equation derived for estimating the calculated sugar response to
(NH4)2 SO4 curve of an experiment.

Answer to question 4.
To demonstrate how the equation facilitates the calculation of
economically optimal fertilizer applications, an equation that
was used to calculate the response curve of a sugar trial with
different levels of (NH4)2SO4 (refer Table 3 of the original article),
was incorporated into the following “profit equation” to calculate
the level of N applied as (NH4)2SO4 for sugar-cane production under
sugar factory control:
P = YPo - a – YP1 – FP2

[10]

in which
P = profit
Y = yield of sugar, kg ha-1
P0 = price received for sugar
P1 = price of variable costs dependent on yield
P2 = price per kg of N applied beyond point Z of Figure A3- 2
in the original article.
a= fixed costs to achieve the yield at point Z.
If P0 = $0.25, P1 = $0.10 and P2 = $1.00, then by substituting these
values into Eq.[10] along with Eq. [10] of the original article to
describe Y
P = (10000 - 1200 e-0.1493F) 0.25 - a
- (10 000 - 1200 e-0.1493F) 0.10 - 1.0 F

[11]

Eq.[11] simplifies to:
P = (10000 - 1200 e-0.1493F) 0.15 – a -1.0 F

[12]

by differentiation
dP/dF = 26.874e-0.1493F – 1.0

[13]

by maximizing P at dP/dF = 0,
1.0 = 26.874 e-0.1493F

[14]

and therefore, F = 22 kg N ha .
-1

The F value can now be substituted into Eq.[11] For example, if the
fixed costs “a” are calculated as $400 ha-1, then the profit P = $1072
ha-1. In comparison, when Po = $0.15 kg-I sugar, and keeping P1 and P2
constant, then F = 14.7 kg N ha-1, and P = $79 ha-1.

It is evident that the equation for calculating Y can be used with
other profit equations of the type described by Eq.[10], to greatly
facilitate the calculation of economically optimal levels of fertilizer
input.

Additional observations.
The equation differs from second order polynomial functions
in that it can only estimate the response curve to the point of
maximum yield; it also tends to slightly underestimate this point.
On the other hand, it needs only a minimum of yield data for its
specific derivation, and gives consistently good yield predictions.
No special mathematical skills or computer equipment are needed
to use the equation; only a handheld calculator with an Inx key was
used for the calculations in this study. Further, it is readily incorpo
rated into profit equations. Consequently, it may help meet the
needs of agronomists faced with the problem of making fertilizer
recommendations when the available data is too tenuous for other
functions, and would appear to warrant wider testing.
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Appendix 4.

Measuring the Surface Charge Characteristics of
Oxisols and Ultisols.
A simple, sensitive method for the routine measurement of
the cation and anion exchange capacities (CEC, AEC) and both
exchangeable cations and anions in low-activity clay soils was
developed by the senior author. It is also suitable for studying
the effect of Cl- and SO42- on the surface charge characteristics
of Oxisols and Ultisols. It was originally published as the paper
titled “Measuring surface charge characteristics in Oxisols and
Ultisols” (Cochrane and Gomes de Souza, 1985); a summary of the
publication follows:

MEASURING SURFACE CHARGE CHARACTERISTICS
IN OXISOLS AND ULTISOLS.
ABSTRACT
A method is described for measuring cation and anion exchange
capacities (CEC, AEC) and both exchangeable cations and anions
in low-activity clay soils, using NH4NO3 solutions; CEC and AEC
are determined by equilibrating soil with solution strengths
that reflect field conditions, as indicated by osmotic potential
measurements. Comparative analyses illustrate that the initial 0.5M
NH4NO3 extraction provides an effective alternative for routine
exchangeable cation, anion, and Al analyses. The methodology is
simple, sensitive, and suitable for studying the effect of CI- and SO42on the surface charge characteristics of Oxisols and Ultisols.

INTRODUCTION
The efficient fertilization of Oxisols and Ultisols is complicated in
that their large amounts of kaolinite and Fe and Al oxides result
in exchange surfaces that may be both negatively and positively
charged. Further, the charge characteristics of these soils are
influenced by the pH and ionic strength of their soil solutions (van
Raij and Peech 1972; Keng and Uehara 1974; Morais et al. 1976; and
Gallez et al. 1976). As soil solution strengths vary with fertilization
and also fluctuate through the bacterial buildup of nitrates (Hardy
1946), the development of methods to gauge both the cation
exchange capacity (CEC) and the anion exchange capacity (AEC) of
these soils is fundamental for their management.
Recently Gillman (1979) and Gillman and Bakker (1979) proposed a
method for measuring the exchange properties of highly weathered
soils. In their method, exchangeable cations are determined from an
initial extraction of a soil sub-sample with 0.1M BaCl2 to which 0.1 M
NH4CI may be added to enhance K+ extraction (Gillman et al. 1982).
The sub-sample is subsequently equilibrated with a dilute BaCl2
solution having an ionic strength approximated to soil solution
conditions, and the Ba2+ and CI- retained on the exchange surface
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are estimated to calculate CEC and AEC, respectively. This is done by
using an adaptation of the “compulsive” CEC procedure developed
by Bascombe (1964), in which Ba2+ is precipitated as BaSO4 by adding
an MgSO4 solution.
Unfortunately, Gillman and Bakker’s method is unsuited for
studies on the movement of CI- and SO42- in soils. The SO42- cannot
be measured in the presence of Ba2+. Furthermore the Ba2+ may
be precipitated by SO42- as BaSO4 and might interfere with the
exchange surface. In addition, the sensitivity of their procedure
for approximating the strength of the BaCl2 equilibrating solution
to reflect soil solution conditions may be questioned. The ionic
strength of their BaCl2 equilibrating solution is calculated from
electrical conductivity, EC, measurements of 48-h, 1:5, soil-water
suspensions by using a regression equation that expresses these in
terms of the ionic strength of soil solutions. However, that equation
is based on a linear regression between the EC of soil-water suspen
sions and the ionic strength of soil solutions of samples from six
North Australian profiles, only (Gillman and Bell 1978). Further, the
soil solutions were extracted from soil samples that had been
incubated at 0.01 MPa for long periods, by centrifuging (Gillman
1976) and cannot be compared with the soil solution of field
conditions where moisture conditions are constantly changing.
The role of CaSO42- in correcting subsoil Ca deficiency in Oxisols has
been emphasized by the work of Ritchie et al. (1980). Both SO42- and
Cl- are common components of many fertilizers and may influence
the movement of cations down the soil profile. Consequently, their
influence on the variable charge of low-activity clay soils, studied
in conjunction with their common ion effect in solubilizing cations
(van Beek and Bolt 1973), could lead to more efficient fertilizer use.
An alternative methodology for CEC and AEC analysis was developed
as a first step to meet this challenge.

The method
In the method developed, exchangeable cations and anions are
determined from an initial extraction of soil sub-samples with 0.5
M NH4NO3. Then the sub-samples are equilibrated with an NH4NO3
solution that approximates the ionic strength of soil solution in the
field, as accorded by osmotic potential measurements. The NH4+ and
NO3- held by the exchange surface are then removed by extraction
with isotonic KCI solution and analyzed to determine CEC and AEC,
respectively. It might be noted that the selection of 0.5 M NH4NO3
for extracting nutrient ions follows the experience of Schofield
(1949) and many other authors. In addition, the use of NO3- for AEC
analysis is logical in view of the critical role it plays in the leaching
process of tropical soils (Nye and Greenland 1960). A summary of the
method follows:

Three-gram sub-samples of 2-mm sieved soil that has been dried
in an oven at 40°C, are placed in 50-ml pre-weighed, screw-top,
polypropylene centrifuge tubes. To these are added 30ml aliquots
of 0.5 M NH4NO3, and the tubes are shaken for 2 h on a reciprocal
shaker at 100 rpm. The suspension is then centrifuged at 6000 rpm,
and the supernatant solution collected for the following analyses:
pH using a glass electrode; Ca, Mg, Mn, Zn, Cu, and Fe by atomic
absorption spectrophotometry; K and Na by flame emission, SO42- -S
by turbimetry (after Bardsley and Lancaster 1960); Cl using a Buchler
chloridometer; and Al with the aluminon method of Chenery (1948).
The soil left in the centrifuge tubes is equilibrated with a dilute
NH4NO3 solution approximately equal to the osmotic potential of
the soil solution; for routine work on Brazilian Oxisols, 0.0215 M
NH4NO3 was chosen on the basis of work summarized below. To
achieve equilibration, 30-ml aliquots of 0.0215 M NH4NO3 are added
to the tubes, which are shaken for 60 min and then centrifuged.
The supernatants are discarded. This step is repeated three times to
complete the equilibration, and then the tubes containing the moist
soils are weighed to calculate the amount of “entrained” dilute
NH4NO3.
Finally, the NH4+ and NO3- held on the NH4NO3-equilibrated soil are
exchanged with K+ and Cl- by repetitive extractions with 0.02 M KCl,
which has the same osmotic potential, as the 0.0215 M NH4NO3 used
for equilibratior. Thirty-milliliter aliquots of 0.02 M KCl are added to
the tubes, which are shaken for 60 min and then centrifuged. The
supernatants containing the NH4+ and NO3- are collected. This step
is repeated three times, and the collective supernatant from a given
sample is combined for NH4+ and NO3- analyses, using an adaptation
of the method recorded by Bremner and Keeney (1966). The CEC is
calculated from the amount of NH4+ extracted less that entrained
and the AEC from the amount of NO3- less that entrained. (It should
be noted that, if the 0.02 M KCl extraction is suspended overnight,
drops of toluene should be added to the 0.02 M KCl-soil mixture to
prevent bacterial action.)

The osmotic potential of the soil solution is readily measured
with a portable Wescor HR-33T Dew Point Microvoltometer
equipped wit a Wescor C-52 sample chamber; both the dew point
and psychrometric vapor pressure mode may be used singly or in
combination. For moist soils, a simple technique was devised to
read the osmotic potential of the soil solution. The tiny filter paper
disc used in the C-52 sample chamber is slipped into a small piece of
folded filter paper, which is inserted into a knife slit made in the soil.
After a few minutes to allow for soaking and equilibration, the filter
paper is taken out, the tiny disc put into the sample chamber, and
the osmotic potential of the soil solution read. However, for drier
soils, soil water is best extracted using a pressure membrane.

Investigations in the development of the methodology
Three aspects of special interest in the investigations carried out in
developing the analytical methodology have been detailed in the
original publication. In brief:
1. The solute concentration ranges in Brazilian Oxisol soil solutions
were investigated.
On the basis of the field measurements it was decided to use 0.0215
M NH4NOs for routine equilibrations on Acrustox; this gives an
osmotic potential of -0.1 MPa. This concentration is considered
tentative pending future findings. Obviously, it can be varied for
specific studies.
2. The exchangeable cations extracted with 0.5 M NH4NO3 were
compared with those extracted with 0.1 M BaCl2 and 1.0 M KCI
solutions.
It was found that there are several advantages in using 0.5 M
NH4NOs as an extractant. Ammonium nitrate is an inexpensive
reagent that is easy to obtain virtually contaminant-free. For the
Brazilian Cerrado soils, NH4+ appears as effective as Ba2+ or K+ for
exchanging Ca2+ and Mg2+; it is much more effective for replacing K+.

Table A4-1 Regression equations for extraction of bases from 20 Cerrado soils by three extracting solutions
Soil

0.5 M NH4 N03 / 1M KCI

parameter Equation
Final pH

y = 0.610 + 0.805x

0.5 M NH4 N03 / O.1M BaCl2
r

a

0.958***

d

Ca
Mg

y = 1.627 + 0.999x
y = 1.734 + 0.958x

K
Al

NDb
y = 15.207 + 1.020x

Equation

r

Equation

r

y = 1.780 + 0.550x

0.850***

y = 1.780 + 0.550x

0.895***

mg.kg

mg.kg

-1

1MKCl/0.1M BaCl2

mg.kg

-1

-1

0.990***
0.993***

y = -1.607 + 0.997x
y = -0.620 + 0.972x

0.992***
0.994***

y = -2.449 + 0.992x
y = -2.147 + 1.007x

0.997***
0.993***

0.985***

y = 0.1812 + 0.468x
y = 38.255 + 0.797x

0.355NSc
0.957***

ND
v = 26.33 + 0.776x

0.966***

a

x is value of soil parameter determined on the first extracting solution.

b

ND = not determined.

c

NS= not significant at p = 0.05.

d

Significant at p = 0.001.
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The nitrate ion can be used for replacing SO42--S (Couto et al. 1978),
which is not feasible using a BaC12 solution because of possible
BaSO4 precipitation al interference on the soil exchange surfaces.
However 0.5 M NH4NOs does not exchange as much Al as the other
solutions; 1.0 M KCL replaceable Al values may be calculated using
the regression equations recorded in Table A4-1..
3. The amounts of NH4+ and N03- exchanged from the NH4NO3equilibrated soils were compared using four different salt solutions:
0.02 M KCI, 0.02 M NaCl, 0.01 M NaCl plus 0.0145 M MgS04, and 1.0
M KCl.

Cochrane, T.T., L.G. Sanchez, L.G. Azevedo and C.L. Carver. 1985. Land in
Tropical America. Vols. 1, 2 and 3.+ maps. ISBN 84-89206. CIAT, Cali, Colombia
and EMBRAPA, Planaltina, D.F., Brazil. (Available from the authors’ Web site
“www.agteca.org”).
Couto, W., D.J. Lathwell and D R. Bouldin. 1978. Sulfate sorption by two
Oxisols and an Alfisol of the tropics. Soil Sci. 127:108-116.
Gallez, A., A.S.R. Juo and A.J. Herbillon. 1976. Surface and charge
characteristics of selected soils in the tropics. Soil Sci. Soc. Am. J. 40:601608.
Gillman, G.P. 1976. A centrifuge method for obtaining soil solution. CSIRO
Australian Division of Soils, Report 16.

Overall, 0.02 M KCl gave the highest readings, but these were very
highly correlated with values from the other solutions. That 0.02 M
KCl proved to be a more efficient extractor of NH4+ than 1.0 M KCl
would support past finding that the concentration of extracting
solution influences the surface charge characteristics variablecharge soils.

Gillman, G.P. 1979. A proposed method for the measurement of exchange
properties of highly weathered soils. Aust. J. Soil Res. 17:129-139.

CONCLUSIONS

Gillman, G.P., J.O. Skjemstad and R.C. Bruce. 1982. A comparison of methods
used in Queensland for determining cation exchange properties. Division of
Soils Technical Paper 44. CSIRO, Australia.

A straightforward method for carrying out both CEC and AEC
analyses was been developed for studying the surface charge
characteristics of Oxisols and Ultisols. The use of NH4NO3 as an
extracting and equilibrating solution permits a wide range of
analyses. The influence of SO42- on the charge characteristics of a
soil profile may be investigated with the methodology, and could
lead to significant advances in the use of CaSO42- for correcting
subsoil Ca deficiency and Al toxicity. The use of osmotic potential
readings to gauge soil solution strengths under field conditions and
adjust the equilibrating solution accordingly would open up many
new research possibilities. The effects of cultural practices, soil
water conditions, and seasonal fluctuations in soil nitrate levels on
CEC and AEC may readily be investigated in the quest to improve soil
productivity in the acid soils of the tropics.
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Appendix 5.

A Field Test for Iron Toxicity Conditions
in Tropical Soils.
A FIELD TEST FOR FERROUS IRON AND FERRIC-ORGANIC
COMPLEXES IN Cerrado SOlLS.
Extract from the publication:

FIELD TEST FOR FERROUS IRON AND FERRIC-ORGANIC
COMPLEXES IN Cerrado SOlLS, Pesq. agropec. bras., BrasIlia,
21(3);327-330, March 1986, authors Thomas T. Cochrane and
Djalma M. G. de Sousa
ABSTRACT
A 0.1 M solution of barium chloride containing 1,10 p henanthroline
indicator gave a satisfactory field test for exchangeable and watersoluble ferrous iron in Cerrado soils. A 1 ml subsample of soil is
added to a vial containing 5 ml of the solution and shaken for. 20
seconds. An orange-red colour indicates the presence of ferrous
iron. The presence of ferric-organic complexes in soils can also be
detected, as the reduction of ferric to ferrous iron in the presence of
oxidisable organic ligands is a photochemical process. Subsamples
of soils are added to two separate vials containing the solution and
shaken for 20 seconds. One vial is kept in the dark and the other
exposed to sunlight. After five to fifteen minutes, the development
of an orange-red colour in the vial exposed to light in contrast with
no colour change in the other, indicates the presence of ferricorganic complexes.

TESTES DE CAMPO PARA FERRO FERROSO E COMPLEXOS
FERRICO-ORGANICOS EM SOLOS DE CERRADO
RESUMO - Uma solucao 0,1 molar de cloreto de bario, contendo
0 indicador 1,10 - fenantrolina, pode ser utilizado como um teste
satisfatorio feito no campo para detectar a presença de ferro ferroso
trocavél e soluvel em agua nos solos de Cerrado. Este teste consta
da adição de 5 ml da solução de cloreto de bario + 1,10· fenantrolina
a 1 ml de solo com agitação por 20 segundos. 0 desenvolvimento
da cor laranja-avermelhado indica a presença de ferro ferroso. A
presença de complexos ferrico-organicos pode tambem ser
detectada, pela redução do ferro ferric a ferroso na presença
de ligantes organicos oxidaveis por um processo fotoquimico.
Subamostras de solos são adicionadas em dois frascos distintos,
contendo a solução de cloreto de bario + 1,10 - fenantrolina e
agitados por 20 segundos. Um frasco e guardado no escuro e 0
outro e exposto a luz solar. Dentro de cinco a quinze minutos uma
cor laranja-avermelhado e desenvolvida no frasco exposto a luz,
enquanto no frasco que permaneceu no escuro não ha mudança de
cor, 0 que indica a presença de complexos ferricos organicos.

INTRODUCTION
In many soils, oxidizing conditions are associated with the redbrown colours of insoluble ferric forms of iron, particularly ferric
oxides and hydrous oxides. These contrast with the grey colours
common under water-logged conditions, resulting from the
reduction of ferric iron to soluble ferrous ions. However, in certain
Cerrado (savanna) soils, especially members classified within
the broad Latossolo Vermelho Amarelo group of the Brazilian
Classification System (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
1981), wet season water-logging occurs without clear colour
differentiation.
A field test for the identification of ferrous iron and ferric organic
complexes in New Zealand soils was published by Childs (1981).
However, Childs uses a buffered neutral solution for extracting
ferrous ions (ammonium acetate solution buffered at pH 7);and
doubts may be expressed as to the advisability of using such with
the predominantly variably charged soils with pH dependence in the
Cerrado (Cochrane et al. 1985).
As no field test suitable for the identification of ferrous iron in
Cerrado soils has been reported in the literature, the following was
developed:
“One ml soil sub-samples are added to two vials each containing
5 ml of 0.1 M barium chloride solution with 1,10 - phenanthroline
indicator at a concentration of 0.2 g/l, and shaken for 20 seconds.
One vial is exposed to sunlight and the other kept in the dark to
avoid the possible photo-reduction of ferric to ferrous iron in the
presence of organic ligands. The soil is allowed to settle and the
vials inspected at one, five, ten and fifteen minute intervals. An
orange-brown colour developed only in the vial exposed to light
indicates the presence of light sensitive ferric organic complexes.
Colour development in both vials indicates the presence of ferrous
iron.”
The sensitivity of the test using dilute concentrations of ferrous
iron as sulphate was summarized as follows:

Concentration of Fe2+
mmol/6

Colour development

0.00179

weak orange pink

0.00895

distinct orange pink

0.01791

distinct orange red

0.08953

strong orange red
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The colour development was distinctive in concentrations as low as
0.00895 m mol/l. The colour developed with 1,10 - phenanthroline
is stable for several hours. The latter was used in the test as it was
available locally and is often used for the quantitative analysis of
ferrous iron (Vydra & Kopanica 1963). However, other indicators
including ά, ά’ - dipyridyl (Heaney & Davidson 1977) or bathophe
nanthroline (McMahon 1969) might be used. The 0.1 M barium
chloride solution chosen for the extractant, follows the approach of
Gillman (1979), and enables identification of ferrous iron at pH levels
approaching those of the soil. However, other neutral salt solutions
including potassium chloride could be used. The technique of
exposing one vial to sunlight and keeping the other in the dark
to identify any photochemical reduction of ferric to ferrous iron,
follows from the work of Childs (1981).
Testing the Test.
The test was originally carried out on three distinct soils from sites
along a cross-section of the Cerrado landscape at the EMBRAPACentro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrado, experimental
station. These included an upland, poorly drained Latossolo
Vermelho-Amarelo (LVA) sited near the edge of a “chapada” (upper
plain surface), a well drained Latossolo Vermelho-Escuro (LVE) in
an intermediate slope position and a poorly drained hydromorphic
found in the lower part of the landscape. None of the soils tested
had light sensitive ferric organic complexes. No Fe2+ was identified
in the poorly drained LVA upland “chapada” soil even at a depth
of 120 cm where it had been saturated with water for about three
months. This would indicate that the soil water is well oxygenated
due to its lateral movement through the soil. A negative test was
given for the LVE soil; this was expected as these are well drained
adequately aerated soils. On the other hand, the hydromorphic soil
in the lower part of the landscape gave a very strong test for ferrous
iron, even at a depth of only 5 cm. It was noted, however, that the
strength of this latter test diminished rapidly in soil samples taken
back to the laboratory and allowed to dry out. Oxidation on drying
follows a predictable pattern, and illustrates the need for examining
ferrous iron conditions in the field.

Conclusion
The test identifies water soluble and exchangeable ferrous iron
at a pH approximating that of the soil, and takes the possible
photochemical reduction of ferric to ferrous iron in the presence
of organic ligands to account. It is simple and could readily be
used by agronomists to identify potentially iron toxic conditions in
poorly drained soils, including “varzeas” being considered for the
cultivation of wet-land rice. Further, it would be a useful part of the
field kit of soil scientists to help with the study of the dynamics of
iron movements both within the soil profile and throughout the
landscape.
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Appendix 6.

Correcting Al Toxicity in Tropical Mineral Soils.
From the mid-1960s up until the 1980s, the preferred method of
making liming recommendations to correct Al toxicity in acid
mineral soils has been to base them on the equation:

soil is about 1.2. For a soil with a known apparent specific gravity, a
correction may be made by dividing the estimated lime requirement
by 1.2 and multiplying by the known specific gravity.

“meq (cmolckg-1) Ca/ 100 g soil = 1.5 meq exch. Al/ 100 g soil”

Virtually no exchangeable Al or soil solution Al is found in mineral
soils (containing less than 7% organic matter) with a pH higher
than 5.4, as noted by McCart and Kamprath (1965) and Pratt and
Alvahydo (1966). Therefore, the term “acid mineral” soil is used in
the context of a soil having a pH less than 5.5 and an organic matter
content less than 7%.

as recorded by Mohr (1960), and latter by Cate (1965), and Kamprath
(1970), rather than on liming to a given pH. Nevertheless, Evans
and Kamprath (1970), Kamprath (1971), and subsequent workers,
including Spain (1976), have indicated that, for many crops, the
equation usually grossly overestimates liming requirements, partly
because of varying degrees of plant tolerance to Al.
In more recent years, Spain (1976), Rhue and Grogan (1977), and
Salinas (1978) have shown that consistent differences in Al tolerance
are found among plant species and cultivars within species. It is
evident therefore, that crop tolerance to Al should be taken into
account in estimating the amounts of lime needed to correct Al
toxicity. Another problem with the above equation is that it is based
solely on the amount of exchangeable Al in the soil; it does not take
the levels of exchangeable Ca, Mg, and K already in the soil into
account. The level of these exchangeable cations is important in
determining liming requirements.

An Improved Liming Equation
To compensate crop aluminum tolerance and take the levels of
exchangeable Ca and Mg in the soil into account Cochrane et
al.(1980) published the following equation to improve the liming
acid mineral soils:

Lime required:
(CaCO3 equiv. tons/ha) = 1.8 [Al -RAS (Al +Ca + Mg)/ 100] [1]
in which:
Al = cmolckg-1 (meq) Al/ 100 g soil, 1N KCI extract.
Ca = cmolckg Ca/ 100 g soil, 1N KCI extract.
-1

Mg = cmolckg-1 Mg/ 100 g soil, 1N KCI extract.
RAS = required % Al saturation of the effective cation exchange
capacity.
Note: The lime requirement estimated by the formula is multiplied
by 1.33 instead of 1.8 as shown in the equation if it exceeds the value
of the cmolckg-1 (meq) Al/100 g soil, IN KCI extract.
It is also noted that:
1. In order to calculate the minimal liming requirement of a soil
for a given crop, the RAS will be the same as the percentage of Al
saturation at which the crop tolerates soil Al;
2. This formula assumes that the apparent specific gravity of the

In acid mineral soils, soil solution Al and percentage Al saturation
are related, as shown by Evans and Kamprath (1970) and Breenes and
Pearson (1973). Furthermore, Nye et al. (1961) have shown that the
amount of Al in soil solution is low until an Al saturation of about
60% is reached.
Several investigators, including Evans and Kamprath (1970), Abruña
et al. (1975), and Sartain and Kamprath (1975), have shown a close
relationship between Al saturation and plant response. Evans and
Kamprath (1970) noted that maize tolerated up to 70% Al saturation
compared with 30% for soy-bean. Upland rice, cassava, cowpea,
groundnut, and many pasture species are tolerant to quite high
rates of Al saturation, as shown by Spain (1976). Recently, Salinas
(1978) has identified varietal tolerances to Al toxicity in wheat,
maize, sorghum, rice, and beans as part of a low-input strategy to
manage Brazilian Oxisols.
These concepts were integrated to formulate the equation for
liming mineral acid soils. This equation estimates minimal liming
needs at different levels of Al saturation. It is clear that lime
should only be applied to soils with pH values lower than 5.5, and
that it should reduce Al saturation to a level commensurate with
the tolerance of the crop to Al. The equation was derived in the
following way.
Assuming that all the Al is in the exchangeable form, the following
relationship would express the basic liming concept:
Aly = Cax

[2]

in which:
Alx = cmolckg-1 of Al/100 g soil replaced by liming in the exchange
complex, and
Cax = cmolckg-1 of Ca/ 100 g soil added to the exchange complex.
Likewise, in order to calculate the amount of Ca that should be
added to the exchange complex to reduce the Al saturation to a
given level, the equation:
(Al - Aly)/(Al - Aly + Ca + Cax + Mg) = RAS/ 100
could be used in which:

[3]

Al = cmolckg-1 of Al/100 g soil in the original exchange complex;
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Aly = cmolckg-1 of Al/100 g soil replaced by liming;
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-1

Cax = cmolckg of Ca/100 g soil added to the exchange complex;
-1

Mg = cmolckg-1 of Mg/100 g soil in the original exchange complex;
RAS = required percentage Al saturation.
By using equation [2], each occurrence of Al, in equation [3] can be
replaced by Cax.
Then, solving the resulting equation for Cax, gives:
Cax= Al - RAS (AI + Ca + Mg) / 100

		

[4]

Since not all the Al replaced by liming is exchangeable, as
emphasized by Kamprath (1970), the right side of the equation
should be multiplied by a factor of 1.5 when moderate levels of Al
saturation are required, and by a factor of 2 when very low levels are
needed. Equation [4] then becomes:
cmolckg-1 Ca/100 g soil required for liming = 1.5 [Al - RAS (Al + Ca +
Mg)/ 100] 					[5]
in which:
the factor 1.5 is replaced by 2 when the estimated liming
requirement using the factor 1.5 is greater than the chemical lime
equivalent of the exchangeable Al. This criterion follows from the
calculated data.
It is clear that the highest lime requirement estimated by
the equation is twice the chemical lime equivalent of the
exchangeable Al.
Equation [5] was used for estimating field lime requirement, as
given by equation [1]. It assumes that a soil has an apparent specific
gravity of 1.2; that 1 hectare of soil to the 20-cm depth would weigh
2.4 million kg.

Testing the Equation.
Cochrane et al. (1980) tested the equation using data from other
authors’ field and incubation studies over a variety of soils ranging
from North Carolina State in the United States to São Paulo state in
southern Brazil. This included Kamprath’s (1970) incubation data for
four North Carolina Ultisols; Leon’s (CIAT, pers. comm.) incubation
data from Colombian Oxisols and Ultisols; field data from a Central
Brazilian Acrustox (Salinas, 1978); data from field trials on an
Acrustox from Sao Paulo (van Raij et al., 1977); and data from further
field trials on a Central Brazilian Acrustox (González-Erico, 1976). It
gave a very good estimation of the field-proven lime rates needed to
reduce the percentage of Al saturation to a required value.

Soil Analysis for the Equation
The use of the equation requires no soil analysis beyond the 1N
KCI extraction of Al, Ca, and Mg. There is ample literature on crop
tolerance to Al, in terms of percentage of Al
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Appendix 7.

The Chemical Properties of Native Savanna and
Forest Soils in Central Brazil.
A summary of the findings reported in the senior author’s
publication in Soil Sci. Soc. Am. J., 1989, 53:139-141.

ABSTRACT
Recent research of the well-drained cerrado (savanna) soils of
Brazil suggests that poor root growth associated with inferior crop
production is often caused by subsoil Ca deficiency rather than Al
toxicity. The present study was conducted to re-examine this hy
pothesis and to compare native soil vegetation patterns. Horizon
samples from 48 representative soils of the Geo-Economic region
of Brasilia, an area covering 22-million hectares of central Brazil,
were analyzed for NH4N03 exchangeable cations, and cation and
anion exchange capacity. Thirty eight of these soils were found
under cerrado and 10 under the minor inclusions of native forests
scattered throughout the predominantly savanna landscape.
Calcium deficient soil conditions were only found in cerrado,
although cerrado also occurred on high Ca soils. The Ca/Mg ratios
were significantly higher in the forest vs. cerrado soils. Low Ca/K
ratios and high anion exchange capacity/cation exchange capacity
AEC/CEC ratios were common in cerrado soils. The Mg/K ratios
were satisfactory in most of the soils. It is concluded that the Ca/
Mg ratios of the cerrado soils should be examined in an agricultural
context.

SUMMARY
Increased crop yields in the savannas (cerrado) of central Brazil
is associated with deep rooting. Deep rooting ameliorates water
stress caused by dry spells that are common during the latter
part of the rainy season (Goedert et al., 1980). Ritchey et al. (1980)
attributed deep rooting in corn (Zea mays L.), to the correction of
Al toxicity by the downward movement of Ca salts incorporated in
the plow layer as lime and fertilizers. However, following additional
work, Ritchey et al. (1982), hypothesized that root penetration in
cerrado oxisols was more likely to be limited by Ca deficiency than
Al toxicity; they established a critical level for soil Ca of <0.02 cmolc
kg-1. Interestingly, the acrustox used in the study by Ritchey et al.
(1982) had Ca/Mg ratios varying from 0.4 to 1.8, with an average of
0.9 to a depth of 90 cm, which would suggest a possible imbalance
between Ca and Mg.
Recently, a comprehensive land systems soil survey has been
completed for the Geo-Economic Region of Brasilia, an area covering
a little over 22 million hectares surrounding and including the 2
million hectares of the Federal District (Cochrane et al., 1988). That
study used detailed soil analyses to re-examine the inference that
the subsoils of the cerrado of central Brazil are predominantly Cadeficient. At the same time, the nutrient status of the cerrado soils

was compared with those found under native forest scattered as
minor intrusions throughout this predominantly savanna region.
Soil samples from the A1 and B2 horizons of 48 profiles of welldrained soils representing the major landscapes of the GeoEconomic Region of Brasilia, were selected from the study of
Cochrane et al., (1988) on the basis of their occurrence under native
vegetation. Exchangeable cations including K, Ca, Mg, Na, Mn, and
Al were determined in an initial extraction with 0.5 M NH4N03,
and CEC and AEC, by equilibrating the soil with NH4NO3 solution
strengths reflecting measured field conditions, (Cochrane and
Gomes de Souza, 1985). Thirty eight of the profiles analyzed were
taken from sites found in the predominant cerrado ecosystems of
the region and 10 from the smaller areas of native forest-covered
lands.
The chemical data from the soils under cerrado were compared with
those under forests, with particular reference to their Al, Ca and Mn
levels, cation ratios, CEC, AEC and AEC/CEC ratios. Mean, standard
deviation (SD), and minimum and maximum values were calculated
for their Al and B2 horizons. Student’s t-test was used to compare
the data. Table 14-1 of chapter 14 in the main text records mean, SD,
and minimum and maximum soil analytical values for the Al and
B2 horizons of the 10 forest and 38 cerrado soils representing the
Geo-economic region of Brasilia. It also records the result of the
comparisons of the mean values of the forest and cerrado soils, by
the t-test. These data were used to make the following observations
on the chemical properties of the forest and the cerrado soils.
Calcium deficient conditions were found only in the cerrado soils,
although cerrado also occurred on soils with high levels of Ca. A
little over 30% of the cerrado subsoils had Ca deficient conditions
in the absence of Al toxicity, indicating that the former condition is
often independent of the latter. High Al levels were found in both
cerrado and forest soils, although they were more common in the
former.
Of the many chemical properties examined, only the mean Ca/
Mg ratios were significantly different between forest and cerrado
soils. Nevertheless, this is statistical evidence that soil fertility
factors may influence the occurrence of forest in a predominantly
tropical savanna region. It is not suggested that low Ca/Mg ratio is
an ubiquitous feature of all well-drained savanna lands, however.
The problem does not occur in the eastern savannas (llanos) of
Colombia where adverse Mg/K ratios may well be a limiting factor
for plant growth (Cochrane et al., 1985). Further, it is not suggested
that soil chemical properties alone control the class of vegetation.
Cochrane and Jones (1981) have demonstrated statistically the
influence of “total wet season potential evapotranspiration” on
vegetation class throughout tropical South America, and the study
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of Eiten (1972) would indicate the complexity of factors influencing
the native vegetation of cerrado ecosystems.

Eiten, G. 1972. The cerrado vegetation of Brazil. The Bot. Rev. 38(2):201-341.

It is concluded that in Central Brazil, the low Ca/Mg ratios in
the cerrado soils may influence the growth of some crops.
Lime or other Ca amendments may be needed to overcome
low Ca/Mg ratios, in addition to ameliorating Ca deficiency,
Al and Mn toxicity, and improving the availability of other
plant nutrients.
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Appendix 8.

Estimating Reference Evapotranspiration and a note
on Estimating Rainfall Intensities.
Estimating Reference Evapotranspiration.
The term “Reference Evapotranspiration ET0” has supplanted the
term “Potential Evapotranspiration ETP” in relatively recent times
to purportedly, more accurately reflect it measurement. However,
as Hargreaves (1995) notes, although estimates of ET0 and Crop
coefficients KC are used to estimate crop water needs, especially
for irrigation scheduling, ET0 needs to be defined more clearly. The
evapotranspiration (ET) of various grass species and alfalfa grown
with varying cultivation techniques in lysimeters of varying designs
with varying buffer areas under different climates have been used as
the “standard” for the determination of ET0. Clearly ET0 needs to be
defined more clearly, as the quality of lysimeter data may often be

questioned. Further, as Hargreaves also points out, there has been
little emphasis on the evaluation or standardization of climate data
to be used with any selected lysimeter methodology. He observes
out that during a hot dry month the mean temperature may be as
much as 50C higher for a dry land site as for an irrigated site, which
will also affect the vapor pressure deficit. (Hargreaves suggests
conditions for measuring ET0 for irrigation conditions.)
In the senior author’s 1985 study (refer Chapter 2), the old term
ETP was used, and estimated by Hargreaves himself by applying
constant criteria in terms in both climate and lysimeter data
throughout the region (Hancock and Hargreaves (1980), to provide
a useful comparison of the evapotranspiration of the native
vegetation throughout the region.

Table A8-1 Extraterrestrial Radiation (RA) Expressed in Equivalent Evaporation (in mm/day
(a) Northern Hemisphere
January
(1)

February
(2)

March
(3)

April
(4)

May
(5)

June
(6)

July
(7)

August
(8)

September
(9)

October
(10)

3.8
4.3
4.9
5.3
5.9
6.4
6.9
7.4
7.9
8.3
8.8
9.3
9.8
10.2
10.7
1l.2
11.6
12.0
12.4
12.8
13.2
13.6
13.9
14.3
14.7
15.0

6.1
6.6
7.1
7.6
8.1
8.6
9.0
9.4
9.8
10.2
10.7
11.1
1l.5
1l.9
12.3
12.7
13.0
13.3
13.6
13.9
14.2
145
14.8
15.0
15.3
155

9.4
9.8
10.2
10.6
11.0
1l.4
11.8
12.1
12.4
12.8
13.1
13.4
13.7
13.9
14.2
14.4
14.6
14.7
14.9
15.1
15.3
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

12.7
13.0
13.3
13.7
14.0
14.3
14.5
14.7
14.8
15.0
15.2
15.3
15.3
15.4
15.5
15.6
15.6
15.6
15.7
15.7
15.7
15.6
15.4
15.5
15.3
15.3

15.8
15.9
10.0
16.1
16.2
16.4
16.4
16.4
16.5
16.5
16.5
16.5
16.4
16.4
16.3
16.3
16.1
16.0
15.8
15.7
15.5
15.3
15.1
14.9
14.6
14.4

17.1
17.2
17.2
17.2
17.3
17.3
17.2
17.2
17.1
17.0
17.0
16.8
16.7
16.6
16.4
16.4
16.1
15.9
15.7
15.5
15.3
15.0
14.7
I4.4
14.2
13.9

16.4
16.5
10.0
16.0
16.7
16.7
16.7
16.7
16.8
I6.8
I6.8
16.7
16.6
16.5
16.4
16.3
16.1
15.9
15.7
15.5
15.3
15.1
14.9
14.6
14.3
14.1

14.1
14.3
14.5
14.7
15.0
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.7
15.7
15.8
15.8
15.9
15.8
15.7
15.7
15.6
15.5
15.4
15.2
15.1
14.9
14.8

10.9
11.2
11.5
11.9
12.2
12.5
12.8
13.1
13.4
13.6
13.9
14.1
14.3
14.5
14.6
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3

7.4
7.8
8.3
8.7
9.1
9.6
10.0
10.6
10.8
11.2
11.6
12.0
12.3
12.6
13.0
13.3
13.6
13.9
14.1
14.4
14.7
14.8
15.0
15.1
15.3
15.4

November December
(11 )
(12)
4.5
5.0
5.5
6.0
6..5
7.0
7..5
8.0
8.5
9.0
9..5
9..9
10.3
10.7
11.l
1l.6
12.0
12.4
12.8
13.3
13.6
13.9
14.2
14.5
14.8
15.1

3.2
3.7
4.3
4.7
5.2
5.7
6.1
6.6
7.2
7.8
8.3
8.8
9.3
9.7
10.2
10.7
11.1
11.6
12.0
12.5
12.9
13.3
13.7
14.1
14.4
14.8
Apêndices

Latitude
(degrees)
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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The Centre Commun de Recherche of the European Community
(Choisel et al., 1992) compared 12 equations for the estimation
of ET0 using lysimeter ET data and synoptic climate data. The
classical Penman equation was used as a standard. The Hargreaves
(Hargreaves et al. 1985) equation was selected as it gave results
closest to the Penman equation. Furthermore, the Hargreaves
method only requires measured values of maximum and minimum
temperatures. It was recommended for general use. The Hargreaves
equation is:
ET0 = 0.0023 x RA x (T0C + 17.8) x TD0.5

[1]

In which:
ET0 and RA express the same units of equivalent water evaporation;
RA = extraterrestrial radiation.
TD0.5 = ( Tmx – Tmi ) (mean maximum minus mean minimum
temperatures in degrees Celsius)

Values of RA (in mm/day) are given in Table A8-1. Note: Average
temperatures of 100C to 300C result in values of RA that differ from
those of 200C by less than 1.0%).

Observations.
Hargreaves (1994) notes that the advantage of using Eq. [1] is that
it does not require data on solar radiation. He notes that the World
Meteorological Organization (WHO 1989) lists only 63 countries
that publish data on surface solar radiation. However for those
countries, 11 times as many locations publish values of maximum
and minimum temperatures. Therefore Eq. [1] is recommended for
use, especially in underdeveloped regions of the world.

Other Applications.
Hargreaves (1994) emphasizes that crop coefficients (KC) used
with ETo as calculated by Eq. [1] should be standardized. On the
bases of his comparisons he recommends the values he recorded
(Hargreaves, 1990; Hargreaves and Samani, 1991).

T0C = ( Tmx + Tmi )/2

Table A8-1 (cont.) Extraterrestrial Radiation (RA) Expressed in Equivalent Evaporation (in mm/day)
(b) Southern Hemisphere
January
(1)

February
(2)

March
(3)

April
(4)

May
(5)

June
(6)

July
(7)

August
(8)

September
(9)

October
(10)

17.5
17.6
17.7
17.8
17.8
17.9
17.9
17.9
17.8
17.8
17.8
17.7
17.6
17.5
17.4
17.3
17.1
16.9
16.7
16.6
16.4
16.1
15.8
15.5
15.3
15.0

14.7
14.9
15. I
15.3
15.5
15.7
15.8
16.0
16.1
16.2
16.4
16.4
16.4
16.5
16.5
16.5
16.5
16.4
16.4
16.3
16.3
16.1
16.0
15.8
15.7
15.5

10.9
11.2
11.5
13.9
12.2
12.5
12.8
13.2
13.5
13.8
14.0
14.3
14.3
14.6
14.8
15.0
15.I
15.2
15.3
15.4
15.5
15.5
15.6
15.6
15.7
15.7

7.0
7.5
7.9
8.4
8.8
9.2
9.0
10.1
10.5
10.9
11.3
11.6
12.0
12.3
12.6
13.0
13.2
13.5
13.7
14.0
14.2
14.4
14.7
14.9
15.1
15.3

4.2
4.7
5.2
5.7
6.1
6.6
7. I
7.5
8.0
8.5
8.9
9.3
9.7
10.2
10.0
11.0
11.4
11.7
12.1
12.5
12.8
13.I
13.4
13.8
14.1
14.4

3.1
3.5
4.0
4.4
4.9
5.3
5.8
6.3
6.8
7.3
7.8
8.2
8.7
9.1
9.0
10.0
10.4
I0.8
11.2
11.6
12.0
12.4
12.8
13.2
13.5
13.9.

3.5
4.0
4.4
4.9
5.4
5.9
6.3
6.8
7.2
7.7
8.1
8.6
9.1
9.5
10.0
10.4
10.8
11.2
11.6
12.0
12.4
12.7
13.1
13.4
13.7
14.1

5.5
6.0
6.5
6.9
7.4
7.9
8.3
8.8
9.2
9.0
10.1
lO.4
10.9
11.2
11.0
12.0
12.3
12.0
12.9
13.2
13.5
13.7
14.0
14.3
14.5
14.8

8.9
9.3
9.7
10.2
lO.6
11.0
11.4
11.7
12.0
12.4
12.7
13.0
13.2
13.4
13.7
13.9
14. I
14.3
14.5
14.7
14.8
14.9
15.0
15. I
15.2
15.3

12.9
13.2
I3.4
13.7
14.0
14.2
14.4
14.0
14.9
15.1
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.8
15.8
15.8
15.8
15.9
15.8
15.7
15.0
15.5
15.4
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November December
(11 )
(12)
16.5
16.6
16.7
16.7
16.8
16.9
17.0
17.0
17. I
17.2
17.3
17.2
17.2
17.1
17.0
17.0
16.8
16.7
16.5
16.4
16.2
16.0
15.8
15.5
15.3
15.1

I8.2
I8.2
18.3
I8.3
I8.3
I8.3
I8.3
18.2
18.2
18.1
18.1
17.9
17.8
17.7
17.5
17.A
17.1
16.8
16.6
16.5
16.2
16.0
15.7
15.4
15.l
14.8

Latitude
(degrees)
50
48
40
44
42
40
38
30
34
32
30
28
20
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ETo may be used in surface water studies (Hargreaves, 1993).
Hargreaves found a high degree of correlation between annual
surface runoff and annual sum of the monthly positive values of
precipitation (P) minus ETo. He also notes that ETo can also be used
to estimate monthly values of stream flow at a 75% probability (Rm)
for ungauged watersheds; (Rm) correlates well with monthly values
of MAI (moisture availability index equal to the 75% probability of
assured precipitation divided by ETo.
Finally with reference to his MAI index Hargreaves (1994) notes
that the values of MAI are also useful in evaluating needs for soil
surface drainage, and observes that a value of MAI exceeding 1.33 is
and indication of the need for good natural or constructed surface
drainage.

A Note on the Estimation of Rainfall Intensities.
Hargreaves (1981) developed regression equations for estimating
rainfall intensities of particular applicability to developing countries
where rainfall measurements are frequently not available for less
than reliable. He developed a regression equation for estimating
Maximum Monthly Precipitation PMX based on 30-yr mean rainfall
data available from the World Meteorological Organization WMO
(Wernstedt 1972):
PMX = a + b (PM)

[2]

In which a and b are regression coefficients which he calculated and
recorded for many countries, and values in millimeters.
Regression analysis for predicting Ten-Year, 24 hour Rainfall P10.24.
Using PMX values were recorded by Hershfield (1961) for the United
States, he recorded the following regression equation:
P10,24 = 22 + 0.30 PMX
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For which he showed that R2 (the percent of variance Predicted by
the regression equation) = 84%, S (the standard deviation) = 20 and
DOF degrees of freedom (number of records minus 2) = 36.
(Hargreaves developed similar equations for El Salvador and
Honduras. He showed that P10.24 can be determined by probability
analysis if daily records are available.)
Hargreaves has conclusively shown that the maximum monthly
precipitation can be reliably estimated from mean monthly rainfall.
and that the relationships apply over a wide range of climatic
regions. His work provides a basis for predicting rainfall intensities
for a variety of both agricultural and engineering problems.
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Appendix 9.

Solution Flow Through the Soil-Plant Continuum.
The authors’ unifying theory of flow through the soil-plant
continuum was supported by the development of a revised
equation for the calculation of osmotic potential. The theory and
the revised equation was published in the following paper:
Osmotic properties of organic and inorganic solutes and their
influence on flow at different stages of the soil-plant solution
continuum.
Thomas T. Cochrane and Thomas A. Cochrane, Soil Science, 2007,
Vol.172(5):386-395

ABSTRACT
This article is a follow-up to our recent preliminary findings of how
the osmotic potential properties of solutes influence solution flow
throughout the soil-plant continuum. The non-empirical equation
to calculate osmotic pressure was revised and used to compare a
series of organic with inorganic solutes, many of which are found in
the soil-plant continuum. Sucrose, acetic acid, creatinine, ethanol,
D-fructose, glycerol, D-glucose, lactic acid, maltose, D-mannitol,
and urea were compared with NaCl, NH4Cl, CaCl2, MgSO4, HCl,
HNO3, KCl, KI, KOH, NaNO3, and NaOH. At a concentration of 0.1
M, the spacing effect on the free solution water by the organic
solutes ranged from 56 to 88% of their total osmotic potentials
compared with 39 to 53% for the inorganic solutes. However, the
water holding capacities of the latter ranged from 39 to 44% vs.
0 to 34% for the organic solutes. At higher concentration levels,
the same trends persisted. The calculations show that the osmotic
potentials of the organic solutions are largely a function of the
size of their solute particles, whereas for electrolytes, the waterholding capacities of ions have a much stronger influence. This
confirms that flow along plant sieve tubes can be attributed mainly
to the interplay of organic solutes altering the spatial relationships
of the free water molecules of phloem solutions; in contrast, the
water-holding properties of soil solution ions strongly influence the
absorption and subsequent translocation of soil water by plants.

Summary of the theory.
The interplay of a series of mechanisms affecting the relative
energy levels inherent to the solution water effects solution flow
through the soil-plant continuum. Soil water solution absorption
by plant roots is across osmotic gradients where the water of
the plant solution has less energy than that of the soil water
solution. Continuing up the xylem vessels, the water of the plant
solution has a progressively lower energy level, largely due to
evapo-transpiration at the stomata surfaces of leaves. Distribution
of plant solution via the phloem tissue results from changing
concentrations and types of solution solutes, often sucrose levels
that alter the energy of the plant water solution (Cochrane, 1994).
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Complex semi-permeable membrane structures are found at several
different stages of the soil-plant continuum to separate solution
water with different energy levels and effect flow.
The effect of the osmotic properties of different solutes on osmotic
potential found in the soil-plant continuum has been demonstrated
by the recent work of Cochrane and Cochrane (2005). The approach
should help elucidate the role of different solutes on the uptake
of soil water solution, and the many subtle mechanisms effecting
solution flow in plants. In the recent work by the authors the nonempirical equation for calculating osmotic potential re-formulated
by Cochrane (1994) was used to compare the osmotic properties
of organic and inorganic solutes commonly found in the soil-plant
solution continuum. It was shown that the water-holding capacity
of electrolytes found in soil solution has a strong influence on
osmotic potential and consequently on the absorption of soil water
by plants. In contrast, organic solutes mainly influence osmotic
potential by altering the molecular spacing of the free solution
water molecules. This led to the concept that flow along sieve tubes
is largely attributable to the interplay of organic solutes altering
the spatial relationships of the free water molecules of phloem
solutions.
Without going to the details recorded by Cochrane and Cochrane
(2007), the objective of this appendix is to:
1) Record the authors’ revised equation used to calculate the
components of osmotic potential of the solutes of both organic and
inorganic solutes found in soil and plant solutions.
2) Draw attention to the result of the more detailed study of the
osmotic potential determining properties of the solutes as it
provides additional insights of how different solutes affect osmotic
potentials, and leads to a better understanding of the mechanics of
solution flow from soils to plants and throughout plants.

The investigation.
The investigation was carried out by revising the non-empirical
equation to calculate osmotic potential at a given temperature
(Cochrane 1994), and subsequently using it to calculate and compare
the relative contributions of the causal components of osmotic
pressure for a range of organic and inorganic solutes in water.
These included the organic solutes sucrose, acetic acid, creatinine,
ethanol, D-fructose, glycerol, D-glucose, lactic acid, maltose,
D-mannitol and urea, and the inorganic solutes NaCl, NH4Cl, CaCl2,
MgSO4, HCl, HNO3, KCl, KI, KOH, NaNO3 and NaOH., many of which
are found in the soil-plant solution continuum.

Revision of the new equation.
As summarized by Cochrane and Cochrane (2005), the components
of pressure across a semi-permeable membrane that separate pure
water from a water solution were originally formulated (Cochrane
1983, 1984) as:
Po = P1 – Px + Py + Ph

(1)

where:
Po = osmotic or external pressure. The osmotic potential is the
negative value of Po; both terms are used throughout the text.
P1 = pressure exerted by the solute free or “pure” water separated by
a semi-permeable membrane from a water solution.
Px = pressure exerted by the “free” water in the solution; that water
not attached to solute particles, and in the theoretical absence of
solutes. This is the result of increasing the average distance traveled
by the water molecules during the cooperative structural relaxation
phase of liquid water (Stillinger and Rahman, 1972; Sarkisov,
Dashevsky and Malenkov, 1974). An individual molecule is visualized
as an integral part of an intermittent structure; for a fraction of
time it is free to move.
Py = pressure lost by the free water to keep the solute particles
(molecules and, or ions) in solution.
Ph = pressure lost by the free water to keep the water firmly held or
“bound” to the solute particles in solution.
{P1 – Px} is the pressure difference between the potential of the
“pure” water and the “free” solution water in the theoretical
absence of solutes. In the solution state, the solute particles are
considered to be a spacing mechanism. By increasing the space
between the water molecules, the distance they travel during the
period of molecular displacement associated with changes in water
“structure”, is increased. Conversely, the force of collision with one
another is decreased by the square of the time taken for the extra
distance they travel; this results in a considerable loss of force. In
the case of the solute particles, the energy for their maintenance
in the solution state is drawn from the free water molecules, and
taken into account by pressure Py. Pressure Ph takes into account
the loss of energy of the free water molecules to keep water
molecules firmly held to solute particles, in solution.
Equation (1) was formulated for calculating osmotic pressure by
Cochrane (1994) as:

Equation (2) was used in the study of the osmotic properties of
soil-plant solution solutes by Cochrane and Cochrane (2005). For the
current study Eq.(2) was revised as:
Po = {m/2 Nw2/3 [(V/Nw)1/3 – 2er w] /(At2)} – {m/2 Nf2/3 [(V/Nw)1/3 – 2er w]2/
(At2)/[(V/Nf )1/3 – 2er w]} + {m/2 Np2/3 [(V/Nw)1/3 – 2er w]2/
(At2)/[(V/Np)1/3 – 2erp]} + {m/2 Np Nh [(V/Nw)1/3 – 2er w]/(At2Nw1/3)}

(3)

For which the definition of the symbols and the calculation of their
values where appropriate, are summarized in Table 1.

The changes in Eq.(3) with Eq.(2) are:
1) The common number “4” of the right hand side of Eq.(2) has
been re-assigned as 1/2. This recognizes: a) that pressures P1, Px, Py
and Ph are distributed across the four surfaces of a tetrahedronal
intermittent structure of water (Eisenberg and Kauzman, 1969); as
only one side of the tetrahedronal cage-like structure aligns with
the semi-permeable membrane, the pressures are divided by 4;
and b) as molecules transfer their kinetic energy one to another
during structural relaxation and not to a theoretical “wall” of the
cage structure, the average distance they travel during structural
relaxation is half that calculated for Eq,(2), further reducing the
constant factor to 1/2. It might be noted that the change in the
constant factor of the equation would not affect the relative
contributions of the pressures to osmotic pressure as calculated by
Eq.(2).
2) The terms “2r w” and “2rp” of Eq.(2) have been modified to “2er w”
and “2erp” respectively; these modifications are:
rew = effective mean radius (m) of a water molecule that reduces
the distance traveled during the cooperative structural relaxation
phase. The value was calculated using the spherical rotational
envelope of a static water molecule given as 22.5cm3 mol-1
suggested by Conway (1981). This was calculated as 3.607 x 10-12m, by
the expression: ((1/ Nw)1/3 - (((1 - ((22.5/[Avogadro’s No.]/18.01528)Nw)) /
Nw)1/3))/2. (18.01528 = mol.wt of H20).
rep = effective mean radius (m) of the rotational envelope of solute
particles with or without held water molecules as the case may
be, that affects the distance traveled by solute particles during the
cooperative structural relaxation phase of the free solution water.
It was estimated on the basis of best fit for the calculations in the
absence of any reliable recorded information.

Po = {4m Nw2/3 [(V/Nw)1/3 – 2r w] /(At2)} – {4m Nf2/3 [(V/Nw)1/3 – 2r w]2/(At2)/
[(V/Nf )1/3 – 2r w]} + {4m Np2/3 [(V/Nw)1/3 - 2r w]2/(At2)/[(V/Np)1/3 – 2rp]}
+ {4m Np Nh [(V/Nw)1/3 – 2r w] /(At2Nw1/3)}
(2)
For which the definitions of the symbols used are summarized in
Table 1.
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In using Eq.(3), “t” which is the average time taken for a water
molecule in pure water to travel during the cooperative structural
relaxation phase of pure water, was calculated as 2.05 x 10-12s
at 200C. This was done by substituting the values of osmotic
pressures for NaCl solutions calculated by Marine and Fritz (1981)
over the range of NaCl concentrations shown in Table 2 into Eq.(3)
together with an average “rep” number for the Na+ and Cl- ions with
their strongly held water molecules, that gave the best fit. The
calculations recorded in Table 2 for NaCl are virtually the same as
those calculated by Marine and Fritz (1981), R2 = 0.9999.
The osmotic pressure values of sucrose solutions estimated
using the calculated “t” value compared with those of actual
measurements recorded by Slavic (1974), as shown in Table 3,
confirmed the validity of the calculated “t” value, R2 = 0.9977.
Further, it may be noted that the calculated “t” value approximates
measurements of the constant pressure structural relaxation time
of water of 2.1 x 10-12 estimated by several workers as referenced by
Cochrane (1984), and would provide evidence that the modifications
made to Eq.(2) as given in Eq.(3) are justified.

Table 1. Symbols and their definitions used in Equations (2) and (3). Where
appropriate, values used in Eq.(3) are recorded with the definitions.
Symbol, Definition and values:
A

unit area of the semi-permeable membrane surface (m2)

m

mass of a molecule of water (kg). “m” was calculated as
2.9915073 x 10-26 kg. ([mol.wt. of H2O] / [Avogadro’s number]
/ 103) for Eq.(2). Note: Avogadro’s number was taken as
6.0221415x1023 and the mol.wt. of H2O as 18.01528 for Eq.(2).

Nf

number of “free” water molecules per unit volume V, of
solution. Nf was calculated as: {[(a - b)/g] – (d x b / c x e x Nh)} x
106

in which:
			

a = relative density of solute at 200 C, kg dm-3

			

b = anhydrous solute concentration, kg x 10-3 dm-3

Note: “a” and “b” are taken from the tables of “Concentrative
properties of aqueous solutions” recorded by Wolf et al. (1983).
			

c = molecular weight of solute

Calculations with the revised equation.

			

d = number of ions the compound gives on solution

The four successive components of Eq.(3) correspond to P1, Px, Py
and Ph of Eq.(1). The components of Eq.(1), as expanded in Eq.(3),
were calculated for the series of organic and inorganic solutes to
compare the values of {P1 – Px}, Py and Ph respectively, over wide
concentration ranges. From Table 4 it may be seen that at the 0.1
kmol m-3 concentration, the {P1 – Px} value of the sucrose solution
is 88% of the total osmotic pressure; this compares with 46% for
NaCl at the same concentration. At higher concentration levels their
{P1 – Px} values are lower. There is a large difference in the Ph values;
sucrose apparently does not bind significant amounts of water
in solution, whereas the Ph of the NaCl solution is approximately
42% of its osmotic potential. In contrast, the values of Py between
sucrose and NaCl at the 0.1 kmol m-3 concentration level are almost
the same, 11.7 versus 12%. However at higher solute concentrations
the latter differences were increased substantially; at the 0.8
kmol m-3 concentration level, percent P y accounted for 23.4% of
the osmotic potential of the sucrose solution and 16.5% for the
NaCl Solution. Table 5 provides a summary of the precision of
these latter calculations. There is no doubt that the calculations
using Eq.(3) are very precise. However it should be observed that
freezing point determinations for osmotic pressure estimations
may vary somewhat from vapor pressure determinations and actual
measurements.

			

e = Avogadro’s number

			

g = mass of one water molecule (2.9915073 x 10-26kg).

Nh

mean number of water molecules firmly held or “bound” to the
particles in solution in the inner hydration sphere. The values
used in the calculations fall within the ranges given by various
authors (Conway 1981).

Np

number of solute particles (molecules and, or ions) per unit
volume V, of solution. Np was calculated as: [d x b / c x e]. “d, b, c
and e” have been defined for the calculation of Nf.

Nw

number of water molecules per unit volume V in pure water. Nw
was calculated as 3.3368797 x 1028. ( [ Sp.Gr. of water at 200C] / m
x 103). Note: the Sp.Gr. of water at 200C = 0.99823

rw

mean radius (m) of a water molecule in solution. The figure of
1x10-11m was used in Eq.(2)

rew

effective mean radius (m) of a water molecule that reduces the
distance traveled during the cooperative structural relaxation
phase. The value was calculated as 3.607 x 10-12m, by the
expression: ((1/ Nw)1/3 - (((1 - ((22.5/[Avogadro’s No.]/18.01528)Nw))
/ Nw)1/3))/2

rp

mean radius (m) of solute particles with or without held water
molecules, estimated on the basis of best statistical fit for
Eq.(2).

rep

effective mean radius (m) of the rotational envelope of
solute particles with or without held water molecules. It was
estimated on the basis of best fit for the calculations in Eq.(3).

t

the average time (s) taken for a water molecule in pure water
to travel during the cooperative structural relaxation phase of
pure water at a temperature of 200C. It was calculated as 2.05 x
10-12s for use in Eq.(3).

V
unit volume (1 m3)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Table 2. Osmotic pressure (O.P.) calculations using Eq.(3) for NaCl
solutions at 200C, compared with those reported by Marine and
Fritz (1981).
Concentrations of
NaCl (kmol m-3)

Osmotic pressure (MPa)
Eq.(3)*
Marine
(P1 – PX +PY + Ph)
& Fritz (1981)

0.103
0.207
0.311
0.418
0.523
0.631
0.757
0.866
0.995
1.106
1.218
1.331
1.445
1.599
1.715
1.832
1.930
2.029
2.330
2.534
2.741
3.056
3.270
3.486
3.928
4.153

0.448
0.914
1.389
1.878
2.374
2.885
3.485
4.021
4.657
5.218
5.796
6.382
6.988
7.807
8.447
9.108
9.664
10.240
12.052
13.341
14.711
16.936
18.561
20.313
24.383
26.758

4.382

29.485

0.469
0.931
1.406
1.892
2.374
2.879
3.476
4.001
4.631
5.182
5.745
6.325
6.932
7.772
8.415
9.082
9.646
10.028
12.081
13.400
14.789
17.032
18.644
20.363
24.277
26.857

Table 3. Osmotic pressure (O.P.) calculations using Eq.(3) for sucrose
solutions at 20°C, compared with those reported by Slavic (1974).
Concentrations of
Sucrose (kmol m-3)
0.044
0.074
0.103
0.149
0.225
0.303
0.367
0.431
0.497
0.564
0.632
0.701
0.771
0.842
0.914
0.988
1.063
1.139
1.216
1.295
1.375
1.456

Osmotic pressure (MPa)
Eq.(3)*
Slavic (1974)
(P1 – PX +PY + Ph)
0.118
0.198
0.278
0.405
0.622
0.851
1.042
1.242
1.450
1.669
1.899
2.144
2.403
2.678
2.977
3.301
3.657
4.054
4.503
5.026
5.647
6.415

0.118
0.198
0.275
0.398
0.608
0.832
1.025
1.225
1.398
1.640
1.920
2.181
2.461
2.763
3.080
3.444
3.836
4.250
4.697
5.192
5.640
6.090

*
Eq.(3) was calculated by substituting: t = 2.05 x 10-12s, rew=3.607x10-12m,
Ph = 0 and rep = 4.84x10-10m.

29.500

Eq.(3) was calculated by substituting: t = 2.05 x10 s, rew = 3.607x10-12m,
Nh = 4.5 and rep = 2.475x10- 10m.
*
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Table 4. Percentage contributions of the causal components of osmotic pressure (O.P.) of the series of organic and inorganic solutes with the
increasing concentration levels 0.1, 0.4, 0.8 and 1.6 kmol m-3.
0.1 kmol m-3
%
{P1 –Px}

*

Py

0.4 kmol m-3
%
Ph

{P1 –Px}

Py

0.8 kmol m-3
%
Ph

{P1 –Px}

Py

O.P.*
Ph

(MPa)

Sucrose

88.3

11.7

0.0

82.8

17.2

0.0

76.6

23.4

0.0

(2.49)

Acetic acid

56.8

10.4

32.8

56.2

11.3

32.5

55.1

13.1

31.8

(2.03)

Creatinine

66.5

10.8

23.0

Ethanol

56.6

11.5

31.9

55.0

14.0

31.0

52.1

18.4

29.5

(3.77)

D-fructose

69.5

11.9

18.6

66.5

15.7

17.8

62.6

20.7

16.7

(2.23)

OOR

1.6 kmol m-3conc.
%
{P1 –Px}

Py

Ph

OOR
53.6

15.4

31.0

†

OOR
53.4

32.4

14.2

Glycerol

59.9

12.2

27.9

58.7

13.9

27.4

57.0

16.4

26.6

(2.13)

52.9

22.4

24.7

D-glucose

69.9

10.7

19.4

67.2

14.1

18.7

63.6

18.7

17.7

(2.21)

52.4

33.1

14.5

Lactic acid

62.8

12.4

24.8

60.5

15.5

24.0

58.7

17.8

23.5

(1.84)

54.6

23.4

22.0

Maltose

85.2

12.8

2.0

81.2

16.9

1.8

73.7

24.6

1.7

(2.68)

D-mannitol

71.1

12.4

16.5

67.9

16.5

15.6

63.1

22.4

14.5

(2.23)

Urea

55.5

10.7

33.8

53.6

12.8

33.6

52.6

15.1

32.3

(3.62)

NaCl

46.3

12.0

41.7

45.1

14.5

40.4

44.1

16.5

39.4

NH4Cl

49.0

11.8

39.2

47.7

14.2

38.1

46.4

16.4

37.2

CaCl2

46.8

11.4

41.2

44.0

15.9

40.1

41.2

21.4

37.4

MgSO4

38.8

17.9

43.3

38.8

19.5

41.7

38.8

20.6

40.6

HCl

45.5

13.6

40.9

44.1

16.2

39.7

42.9

18.6

38.5

OOR
OOR
49.5

20.0

30.5

(3.69)

41.8

21.0

37.2

(3.70)

43.8

21.2

35.0

(5.87)

31.8

29.0

39.2

(2.19)

38.8

22.0

39.2

(4.30)

38.4

27.4

34.2

HNO3

47.2

12.9

39.9

45.6

16.0

38.4

44.2

18.7

37.1

(3.92)

40.0

26.3

33.7

KCl

48.4

10.5

41.1

48.0

11.3

40.7

47.6

12.1

40.3

(3.61)

47.1

13.2

39.7

49.0

12.8

38.2

KI

52.7

5.8

41.5

51.9

7.4

40.7

51.0

9.1

39.9

(3.80)

KOH

44.9

12.8

42.3

43.2

16.0

40.8

41.0

20.5

38.5

(3.34)

NaNO3

49.1

10.2

40.7

48.7

11.1

40.2

48.4

11.8

39.8

(3.85)

48.0

12.7

39.3

NaOH

43.3

12.3

44.4

42.5

14.2

43.3

41.2

17.1

41.7

(3.69)

39.6

20.6

39.8

O.P. = osmotic pressure at 0.8 kmol m-3; †OOR = “out of the range” of the data recorded.
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Table 5. Precision of the calculations of osmotic pressure (O.P.) of solutes using Eq.(3) compared with those using osmosity values.
Solute

Acetic acid
Creatinine
Ethanol
D-fructose
Glycerol
D-glucose
Lactic acid
Maltose
D-mannitol
Urea
NH4Cl
CaCl2
MgSO4
HCl
HNO3
KCl
KI
KOH
NaNO3
NaOH

Concentration
range
(kmol m-3)

O.P.* over
conc. range
(MPa)

O.P. calculation
factors
Nh
rep (m)

0.166–6.255
0.088–0.340
0.116–3.568
0.028–1.738
0.218–3.243
0.056–1.873
2.459–6.004
0.290–1.539
0.055–0.857
0.089–4.127
0.093–2.165
0.045–0.617
0.042–1.325
0.275–2.872
0.159–2.395
0.136–1.890
0.061–3.363
0.089–1.322
0.059–3.981
0.125–3.079

0.411–19.72
0.097–0.598
0.550–22.1
0.064–5.6
0.552–12.58
0.138–6.66
0.241–6.12
0.0717–7.778
0.133–2.437
0.398–27.22
0.409–13.262
0.275–20.316
0.106–3.759
1.354–23.6
0.724–14.615
0.593–8.699
0.28–20.54
0.381–6.65
0.245–16.76
0.54–16.74

4
2.5
4
2.25
3
2.66
2.66
0.25
2
4
4.25
4.33
2.75
5
4.5
4.5
9.5
4.5
4.25
4.75

2.54x10-10
4.80x10-10
3.146x10-10
4.10x10-10
3.525x10-10
4.27x10-10
3.32x10-10
4.76x10-10
4.34x10-10
2.445x10-10
2.48x10-10
3.075x10-10
1.5x10-10
2.975x10-10
2.36x10-10
1.4x10-10
3.5x10-10
2.955x10-10
1.0x10-11
2.475x10-10

R2; O.P.
by Eq.(3)
v/s osmosity†

% SE
of
mean “t”

No. of
calculations

0.9993
0.9997
0.9589
0.9998
0.9978
0.9993
0.9993
0.9949
1
0.9984
0.9998
0.9965
0.9983
0.9983
0.9996
0.9996
0.9996
0.9998
0.9981
1

0.12
0.52
0.34
0.09
0.12
0.16
0.17
0.42
0.045
0.21
0.11
0.35
0.77
0.4
0.14
0.083
0.34
0.1
0.13
0.15

19
6
17
34
14
18
15
21
15
21
23
27
13
15
12
18
13
14
17
18

O.P. = osmotic pressure, calculated using Eq.(3); constant factors substituted into Eq.(3) for all the O.P. calculations were: t = 2.05x10-12 s and rew =
3.607x10-12m.
†
For the calculation of “R2; O.P. by Eq.(3) v/s osmosity” the values for osmotic pressures of NaCl solutions as calculated by Marine and Fritz (1981)
were substituted for the equivalent osmosity values recorded by Wolf et al. (1983).
*

Table 4 shows that there are clear differences in the values of the
components of osmotic pressure between solutes. For example, the
components of urea solutions are different to those of D-mannitol,
NaCl, MgSO4 and all the other solutes. Nevertheless common trends
may be seen; percent {P1 – Px} and Ph values decrease with increasing
solute concentrations, whereas the P y values increase. On the other
hand, when the organic solutes are grouped and compared with the
series of inorganic solutes, there are marked differences:

Organic solutes.
For the organic solutes at the 0.1 kmol m-3 concentration {P1 – Px}
values as recorded in Table 4 range from a high of 88% for sucrose
to a low of 56% for urea. At the 0.8 kmol m-3 concentration the
values are a little lower; 76% for sucrose and 53% for urea. It follows
that the sum of the percent Py plus Ph values of the organic solutes
are lower at all solution concentration levels.

Inorganic solutes.
In contrast with the organic solutes, the percent contribution of
{P1 – Px} to the total osmotic potential of the inorganic solutes is less
than the sum of Py plus Ph, at all solution concentration levels with
the marginal exception of KI at its lower concentrations. Further,
their Ph values are always higher. At the 0.1 kmol m-3 concentration,
{P1 – Px} levels range from a high of 53% to a low of 39% for KI and
MgSO4 respectively, and Ph values range from 44% for NaOH to
40% for HNO3. At the 0.8 kmol m-3 solute concentration level, {P1
– Px} values range from 51% for KI to 39% for MgSO4, and Ph values
range from 44% for NaOH to 39% for NH4Cl. The latter values are
higher than any of the Ph values calculated for the organic solutes.
The sum of Py plus Ph is also higher that those of the organic solutes
at all concentration levels.
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Some observations.

REFERENCES and those in the original publication.

The calculations show that there are both similarities and
differences between the osmotic potential components of the
organic and inorganic solutes. Considering similarities, the percent
Py values of all the solutes increase with increasing solution
concentrations. This would seem logical because the increase in
solute particles with increasing solution concentrations causes an
increase in the space between the free solution water molecules
with a consequent increase in the average distance they travel
between contacts one with another. In compensation there is a
decrease of the percentage {P1 – Px} values and the percentage Ph
values as seen from Table 3. It should be noted that the term “solute
particles” refers to molecules or ions, with or without strongly held
or “bound” water molecules, as the case may be.
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potential of the separate solutes of water solutions. Med. Phy. 10:29-34.

It is of special interest to comment on the differences between
the osmotic potential components of the organic and inorganic
solutes. The calculations show that the percentages of {P1 – Px} of
the organic solutes, at all the concentration levels recorded in Table
4, are higher than the sum of their percentage Py plus Ph values. The
high {P1 – Px} values of the organic solutes indicate that the effect of
increasing the space between the free solution water molecules is
their principal causal mechanism of osmotic potential.
In contrast with the organic solutes, the percent contribution of {P1
– Px} to osmotic potential of the electrolyte solutions is lower than
the sum of their percentage Py plus Ph values, with the marginal
exception of KI at its lower concentration levels. Further, their Ph
values are high, and in some cases higher than their {P1 – Px} levels.
This indicates that the effect of water held to the solute ions Ph is
almost as important as the spacing effect of the ions on the free
solution water molecules.

Differences in the way organic and inorganic solutes effect
flow of solutions in the soil-plant continuum
The calculations made using Eq.(3) provide detailed evidence to
support the authors’ recent observations concerning the differences
in the way organic and inorganic solutes effect osmotic potentials
and by inference, the flow of solutions in the soil-plant continuum
(Cochrane and Cochrane 2005). It is clear that the water-holding
characteristics of soil solution ions would influence soil-water
absorption by plants and its subsequent translocation up the xylem
vessels. In contrast, as the osmotic potential of organic solute
solutions is mainly a function of particle size, it is contended that
the interplay of solution flow along sieve tubes may be attributed in
large part to the latter’s role in altering the spatial relationships of
the free water molecules of the phloem solution.

Conclusion.
The revised Eq.(3) is a useful tool to support further investigations
on the osmotic potential determining properties of solutes and
their effect on flow in the soil-plant continuum. Undoubtedly
improvements will be made to the equation and way its parameters
are calculated as time goes by.
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Appendix 10.

Abstracts of papers applying the authors’ new
equation for calculating osmotic potential.
Abstract 1. To provide an insight into the mechanism of stomata
modulation.
Abstract 2. To emphasize the vital role of potassium in the
mechanism of stomata aperture modulation and its link with
potassium deficiency.

Abstract 1: From the research paper titled:
“Differences in the way potassium chloride and sucrose solutions effect
osmotic potential of significance to stomata aperture modulation”

Abstract
Guard cell solution osmotic potential changes resulting in the
opening and closing of stomata apertures follow an initial influx
of potassium ions, their substitution with sucrose molecules and
the subsequent reduction of the latter. To provide an insight into
the osmotic mechanism of the changes, the new equation for
calculating osmotic pressure, which equates the difference between
the energy of pure water across a semi-permeable membrane
interface with that of solution water, was used to compare the
osmotic properties of KCl and sucrose. For sucrose solutions,
the effect of the sucrose molecules in increasing the spacing of
the solution water was mainly responsible for osmotic potential;
this contrasted with K+ + Cl- ions where their spacing effect was
only a little higher to that of water held to those ions. At solute
concentrations giving an osmotic potential level of -3.0 MPa near
that of turgid guard cells, the spacing effect on the potential of the
unattached solution water molecules caused by sucrose, but in its
theoretical absence, was estimated as -2.203 MPa compared with
-1.431 MPa for KCl. In contrast, the potential attributed to water
molecules firmly held to the K+ + Cl- ions was -1.212 MPa versus zero
for sucrose. The potential to keep the sucrose molecules in solution
was -0.797 MPa compared with -0.357 MPa for KCl. The findings
illustrate that the way KCl effects osmotic pressure is very different
to that of sucrose. It is concluded that stomata aperture modulation
is closely linked to the osmotic properties of its guard cell solution
solutes.

Abstract 2: From the “Article Addendum” titled:
“The vital role of potassium in the osmotic mechanism of stomata
aperture modulation and its link with potassium deficiency”.

Abstract
Potassium deficiency symptoms of crops are well documented.
However, the role of potassium in relation to the osmo-modulation
of leaf stomata apertures was only discovered in the early 1970s.
Our findings related to the differences between the osmotic
properties of KCl and sucrose solutions provided an insight into
that mechanism. In this report those findings are re-examined
using a minor modification in the way their osmotic properties
are calculated. The modification did not result in significant
changes to the previous calculations. The properties of the KCl and
sucrose solutions were subsequently compared with those of an
extended series of inorganic and organic solutes. The calculations
re-confirm that the osmotic properties of different solutes vary
considerably. Research into the osmotic properties of solutes found
in plant tissues may help elucidate other subtle plant physiological
mechanisms. The findings highlight the vital role of potassium
in plants. Its deficiency probably triggers a signal that results in
the flow of potassium from the older leaves to support stomata
modulation in the young leaves. This facilitates the survival of the
plant, but leads to the necrosis of the older leaves and retarded
growth.
Reference:
Thomas T. Cochrane and Thomas A. Cochrane. Plant Signaling and Behavior,
4 (3) 1-4 (2009b).

Reference:
Thomas T. Cochrane and Thomas A. Cochrane, Plant Phys. Biochem. 47,
205-209 (2009a).
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Appendix 11.

Approximate Equivalence between the Soil
Classification Systems Referred to in the Text.
SOIL TAXONOMY GREAT GROUPS, THE FAO SOIL MAP LEGEND, and
the BRAZILIAN SOIL CLASSIFICATION SYSTEM.

U.S. Soil

Sources:

Paleoboralfs
Udalfs
Agrudalfs
Natriboralfs
Ferrudaffs
Fragiudalfs
Fraglossudalfs
Glossudalfs		
Eutric Podzoluvisols (1)
Hapludalfs		
Orthic Luvisols (1)
Natrudalfs
Paleudalfs		
Eutric Nitosols (1, 2)
Terra Roxa Estruturada
				 medium to high base
			
status (1)
		
Ferric Luvisols (2)
Laterítico Bruno Avermelhado
				 Eutrófico (2)
			
Podzólico Vermelho Amarelo
				 Equivalente Eutrófico (2)
Rhodudalfs		
Eutric Nitosols (1)
Tropudalfs		
Eutric Nitosols (1)
Terra Roxa Estruturada
				 medium to high base
			
status (1)
		
Ferric Luvisols (2)
Lateritico Bruno Avermelhado
				 Eutrófico (2)
			
Podzólico Vermelho Amarelo
				 Equivalente Eutrófico (2)
Ustalfs
Durustalfs
Calcic Luvisols (1)
Podzólico Vermelho Amarelo
Hapiustalfs		
				 Equivalente Eutrófico (2)
		
Ferric Luvisols (2)
Natrustalfs		
Gleyic Solonetz (1, 2)
Solonetz Solidizado (2)
		
Solodic Planosols (2)
Planosols (2)
		
Eutric Planosols (2)
Paleustalfs
Eutric Planosols (1)
Planosols (1)
Eutric (Rhodic) Nitrosols (2) Lateritico Bruno Avermelhado
				 Eutrófico (2)
		
Ferric Luvisols (2)
Podzólico Vermelho Amarelo
				 Equivalente Eutrófico (2)
Plinthustalfs
Plinthic Luvisols (1, 2)
Laterita `Hidromórfica 		
			 Eutrófica (2)
Luvic Yermosols (1)
Terra Roxa Estruturada 		
Rhodustalfs
			 medium to high 		
			 base status (1)
		
Ferric Luvisols (2)
Podzólico Vermelho Amarelo
				 Equivalente 		
			 Eutrófico (2)
			
Solos Brunos negro Calcicos (2)

The numbers in parentheses refer to the following citations:
1. FAO-UNESCO. 1974. Soil map of the world. 1:5,000,000. Volumel.
Legend. UNESCO, Paris. p. 14-20.
2. Camargo, M. N., et al. 1975. Mapa esquematico dos solos das
regiões norte, meio-norte e centro-oeste do Brasil. Bol. Tec. 17.
Centro de Pesquisas Pedologicas, EMBRAPA (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuãria), Rio de Janeiro, Brasil. p. 86-88.
3. Sanchez, P.A. (ed.) 1976. Properties and management of soils in the
tropics. Wiley, New York. p. 52-86.

U.S. Soil
Taxonomy

FAO Legend

Brazilian Classification

Alfisols		
Luvisols (3)
Terra Roxa Estruturada (3)
		
Eutric Nitosols (3)
Podzólico Vermelho 		
		
Amarelo
				 Equivalente Eutrófico (3)
Aqualfs		
Gleyic Luvisols (1)
Albaqualfs		
Eutric Planosols (1, 2)
Planosols (1)
Orthic Solonetz (1)
Solos Hidromórficos
				 Cinzentos Eutróficos (2)
Duraqualfs
Fragiaqualfs
Glossaqualfs
Gleyic Podzoluvisols (1)
Natraqualfs
Gleyic Solonetz (1, 2)
Solonetz Solodizado (2)
		
Solodic Planosols (2)
Planosols (2)
		
Eutric Planosols (2)
Ochraqualfs
Plinthaqualfs
Tropaqualfs
Eutric Gleysols (2)
Solos Gley Pouco Humicos
				 Eutróficos (2)
Eutric Planosols (2) Solos Hidromórficos
				 Cinzentos Eutróficos (2)
Umbraqualfs
Boralfs
Cryoboralfs
Albic Luvisols (1)
Eutroboralfs
Fragiboralfs
Glossoboralfs Eutric Podzoluvisols (1)
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Taxonomy

FAO Legend

Brazilian Classification

U.S. Soil
Taxonomy
Xeralfs
Durixeralfs
Haploxeralfs
		
Natrixeralfs
Palexeralfs
Plinthoxeralfs
Rhodoxeralfs

Aridisols		
Argids		
Durargids		
Nadurargids
Natrargids
Paleargids		
Orthids
Calciorthid		
		
		
Camborthids
		
Durorthids		
		
Gypsiorthids
Paleorthids
Salorthids		

U.S. Soil
FAO Legend

Chromic Luvisols (1)
Orthic Luvisols (1)
Orthic Solonetz (1)
Eutric Planosol (1)
Plinthic Luvisols (1)
Chromic Luvisols (1)

Brazilian Classification

Planosol (1)

Typic Yermosols (1)
(Soils with Natric B horizon (3))
Luvic Yermosols (1)
Luvic Xerosols (1) Haplargids		 Luvic Xerosols (1)
Orthic Solonetz (1)
Orthic Solonetz (1)
Eutric PI-anosols (1)
Planosol (1)

Brazilian Classification

Histosols (1)

Solos Orginicos (2)

lnceptisols

Cambisols (3)
(Soils with incipient B
			 horizon (3))
Andosols (1)

Orthic Solonchaks (1)

Aquents
Cryaquents
Fluvaquents
Eu-Dystric Gleysols (1)
Haplaquents
Hydraquents
Psammaquents Eu-Dystric Gleysols (1)
Sulfaquents
Tropaquents
Eu-Dystric Gleysols (1)
			
Arents
Arents
Fluvents		
Fluvisols (1)
Cryofluvents
Torrifluvents
Tropofluvents Eu-Dystric Fluvisols (1)
		
Dystric Cambisols (1)
		
Gleyic Cambisols (1)
Udifluvents
Ustifluvents
Xerofluvents
Orthents
Regosols (1)
Cryorthents
Gelic Regosols (1)
Torriorthents
Troporthents
Udorthents

FAO Legend

Ustorthents
Xerorthents
Psamments
Regosols (1)
Areias Quartzosas Vermelhas
			(3)
		
Arenosols (1)
		
Ferralic Arenosols (3)
Cryopsamments Gelic Regosols (1)
Quartzipsamments Albic Arenosols (1)
Areias Quartzosas Vermelhas
		
(1)
		
Ferralic Arenosols (2)
Areias Quartzosas Vermelhas
			
Amarelas (2)
Areias Cinzentas
Torripsamments Albic Arenosols (1, 2)
			 corn fragipan (2)
Udipsamments Albic Arenosols (1)
Ustipsamments
Xeropsamments

Histosols		

Calcic Xerols (1)
Calcic Yermosols (1)
Gypsic Xerosols (1)
Haplic Xerosols (1)
Haplic Yermosols (1)
Haplic Xerosols (1)
Haplic Yermosols (1)
Gypsic Yermosols (1)

Entisols			

Taxonomy

Regosols (3)

Solos Gley Pouco Hómicos
Distróficos y Eutróficos (2)

Solos Aluviais Eutróficos y
Distróficos (2)

Andepts
Cryandepts
Durandepts
Dystrandepts Ochric Andosols (1)
		
Humic Andosols (1)
Eutrandepts
Mollic Andosols (1)
Hydrandepts
Humic Andosols (1)
Figurandepts
Vitrandepts
Vitric Andosols (1)
Aquepts
Andaquepts
Eu-Dystric Gleysols(1)
Cryaquepts
Gelic Gleysols (1)
Fragiaquepts
Eu-Dystric Gleysols(1)
Halaquepts
Gleyic Solonchak (2)
Solos Salinos Costeiros
			
lndiscriminados (2)
Haplaquepts
Eu-Dystric Gleysols(1)
Humaquepts
Humic Gleysols (1)
Figuraquepts
Plinthaquepts Plinthic Gleysols (1, 2)
Laterita Hidromórfica 		
			 Distrófica (2)
		
Plinthic Acrisols (2)
		
Plinthic Ferralsols
Sulfaquepts
Tropaquepts
Eu-Dystric Gleysols (1, 2)
Solos Gley Hómicos 		
Distróficos (2)
		
		
Humic Gleysols (2)
Solos Gley Pouco Hómicos
			
Distróficos (2)
Ochrepts
Gelic Cambisols (1)
Cryochrepts
Durochre’pts
Dystrochrepts Dystric Cambisols (1)
Eutrochrepts
Eutric Cambisols (1)
		
Calcic Cambisols (1)
Fragiochrepts
Ustochrepts
Calcic Cambisols (1)
Eutric Cambisols (1)
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U.S. Soil

U.S. Soil

Taxonomy

FAO Legend

Xerochrepts
		
		
Plaggepts
Plaggepts
Tropepts
(Oxic Tropepts)
Dystropepts
Eutropepts
Humitropepts
Sombritropepts
Ustropepts
Umbrepts
Cryumbrepts
Fragiumbrepts
Hapiumbrepts
		

Mollisols

Brazilian Classification

Eutric Cambisols (1)
Calcic Cambisols (1)
Chromic Cambisols (1)

Ferralic Cambisols (1)
Dystric Cambisols (1)
Eutric Cambisols (1)
Humic Cambisols (1)

FAO Legend

Brazilian Classification

Haplic Kastanozems (1)
Mollic Solonetz (1)
Luvic Phaeozems (1, 2)

Brunizem Avermelhado (2)

Mollic Solonetz (1)

Oxisols

Humic Cambisols (1)
Rankers (1)
Xerumbrepts

Albolls
Argialbolis
Mollic Planosols (1)
Natralbolls
Mollic Solonetz (1)
Aquolls
Argiaquolls		
Gleyic Phaeozems (1)
Solos Gley Húmicos
			 Eutróficos (2)
		
Mollic Gleysols (1, 2)
Calciaquolis
Cryaquolis
Duraquolls
Haplaquolls
Mollic Gleysols (1, 2)
Solos Gley Húmicos
			 Eutróficos (2)
Natraquolls
Borolls
Argiborolls		
Orthic Greyzems (1)
		
Luvic Chernozems (1)
Calciborolls		
Calcic Chernozems (1)
Cryoborolls
Haploborolls
Haplic Chermozems (1)
Natriborolls
Mollic Solonetz (1)
Peleborolls
Vermiborolis
Haplic Chernozems (1)
Rendolls
Rendolls		
Rendzinas (1)
Udols
Argiudolis		
Luvic Phaeozems (1, 2)
Brunizem Avermelhado (2)
Haplic Phaeozems (1)
Hapludolls		
		
Eutric Fluvisols (1)
Solos Aluviais Eutróficos (2)
Paleudolis		
Luvic Phaeozems (1, 2)
Brunizem Avermelhado (2)
		
Vermudolls
Calcic Phaeozems (1)
Ustolls
Argiustolls		
Luvic Phaeozems (1)
		
Luvic Kastanozems (1)
Brunizem Avermelhado (2)
Calciustolis		
Calcic Kastanozems (2)
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Durustolls
Haplustolls		
Natrustolls		
Paleustolls		
Vermustolls
Xerolls
Argixerolls
Calcixerolis
Durixerolis
Hapioxerolis
Natrixerolls		
Palexerolis
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Aquox
Gibbsiaquox
Ochraquox		
Dystric Gleysols (2)
Solos Gley Pouco Húmicos
				 Distróficos y Eutróficos (2)
Plinthaquox
Plinthic Ferralsols (1, 2)
Laterita Hidromórfica 		
			Distrófica(2)
		
Plinthic Gleysols (1, 2)
		
Plinthic Acrisols (2)
Umbraquox
Humic Gleysols (2)
Solos Gley Húmicos 		
			 Distróficos (2)
Humox
Acrohumox
Gibbsihumox
Haplohumox
Sombrihumox
Orthox
		
Orthic, Acrix y Xantic
		
Ferralsols (3)
Acrorthox		
Acric Ferralsols (1, 2)
Latosol Vermelho Amarelo
				 Distrófico (2)
		
Orthic Ferralsols (1, 2)
Latosol Vermelho Escuro
			
Distrófico (2)
		
Rhodic Ferralsols (1, 2)
(Rhodic Ferralsol=) Latosol
			 Roxo (1)
		
Humic Ferralsols (2)
Eutrorthox		
Orthic Ferralsols (1)
Latosol Roxo Eutrófico (2)
		
Rhodic Ferralsols (1, 2, 3)
Latosol Vermelho Escuro
			 Eutrófico (2)
			
Latosol Roxo ou Terra Roxa
			
Legítima (Dusky Red Latosol)
			(3)
Gibbsiorthox
Acric Ferralsols (1)
Latosol Amarelo Distrófico (2)
Haplorthox		
		
Orthic Ferralsols (1)
Latosol Roxo Distrófico (2)
		
Rhodic Ferralsols (1, 2)
Latosol Vermelho Amarelo
			
Distrófico (2)
		
Xantic Ferralsols (1, 2)
Latosol Vermelho Escuro
			 Distrófico (2)
		
Humic Ferralsols (2)
(Xantic F=) Amarelo Palido
			 Latosol (1)
			
(Rhodic F=) Latosol Roxo (1)
Sombriorthox

U.S. Soil

U.S. Soil

Taxonomy

FAO Legend

Umbriorthox
		

Xantic Ferralsols (1)
Humic Ferralsols (1)

Brazilian Classification

Rhodic Ferralsols (1)
Latosol Vermelho Amarelo
Torrox
				Eutrófico y Distrófico (2)
		
Acric Ferralsols (1, 2)
Latosol Vermelho Amarelo (1)
		
Orthic Ferralsols (1, 2)
		
Humic Ferralsols (2)
Orthic Ferralsols (3)
Latosol Amarelo (3)
Ustox
		
Acric Ferralsols (3)
Latosol Vermelho Amarelo (3)
		
Xantic Ferralsols (3)
Latosol Vermelho Escuro (3)
Orthic Ferralsols (1)
Latosol Vermelho Amarelo
Acrustox
			
Distrófico (2)
		
Acric Ferralsols (1, 2)
Latosol Vermelho Escuro
			
Distrófico (2)
		
Rhodic Ferralsols (2)
		
Humic Ferralsols (2)
Orthic Ferralsols (1, 2)
Latosol Roxo Eutrófico (2)
Eutrustox
		
Rhodic Ferralsols (1, 2, 3)
Latosol Vermelho Amarelo
			
Eutrófico (2)
			
Latosol Vermelho Escuro
			
Eutrófico (2)
			
Latosol Roxo ou Terra Roxa
			
Legítima (Dusky Red Latosol)
			(3)
Sombriustox
Orthic Ferralsols (1)
Latosol Roxo Distrófico (2)
Hapiustox		
		
Acric Ferralsols (1, 2)
Latosol Vermelho Amarelo
			
Distrófico (2)
		
Rhodic Ferralsols (2)
Latosol Vermelho Escuro
			
Distrófico (2)
		
Humic Ferralsols (2)

Spodosols
Aquods
Cryaquods
Duraquods
Fragiaquods
Haplaquods
Figuraquods
Sideraquods
Tropaquods		
Ferrods
Ferrods		
Humods
Cryohumods
Fragihumods
Haplohumods
Placohumods

Ultisols		
		
		

Podzols (1)
Gleyic Podzols (1)

Gleyic Podzois (2)

Podzols (3)

Podzol Hidromórfico (2)

Ferric Podzois (1)
Humic Podzois (1)

Placic Podzois (1)

Taxonomy

FAO Legend

Brazilian Classification

Aquults		
Gleyic Acrisols (1)
Albaquults
Dystric Planosols (1, 2)
Planosols (1)
			
Solos Hidromórficos
		
Cinzentos Distróficos (2)
Fragiaquults
Ochraquults
Paleaquults
Plinthaquults Plinthic Acrisols (1, 2)
Laterite Hidromórfica 		
			 Distrófica (2)
		
Plinthic Gleysols (1, 2)
		
Plinthic Ferralsols (1, 2)
Tropaquults
Dystric Planosols (2)
Solos Hidromórficos
			
Cinzentos Distróficos (2)
		
Dystric Gleysols (2)
Solos Gley Pouco Húmicos
		
Distróficos (2)
Humic Gleysols (2)
Solos Gley Húmicos
Umbraquults
Humults
Haplohumults
Humic Nitosols (1)
Palehumults
Plinthohumults
Sombrihumults
Tropohumults Humic Nitosols (1)
Udults
Fragiudults
Orthic Acrisols (1, 2)
Podzólico Vermelho Amarelo,
Hapludults		
			
(low base status) (1)
		
Ferric Acrisols (2)
Podzólico Vermelho Amarelo
			(2)
Dystric (Rhodic) Nitosols Podzólico Vermelho Amarelo
Paleudults		
(1, 2)		 (2)
		
Humic (Rhodic Nitosols)
Lateritico. Bruno Avermelhado
		
(1, 2)		 Distrófico
		
Ferric Acrisols (2)
		
Orthic Acrisols (2)
Plinthic Ferralsols (2)
Laterita Hidromórfica 		
Plinthudults
			 Distrófica (2)
		
Plinthic Acrisols (1, 2)
Podzólico Vermelho Amarelo
				 Plíntico (2)
Rhodoudults
Dystric Nitosols (1)
Podzólico Vermelho Amarelo
			(2)
		
Ferric Acrisols (2)
Orthic Acrisols (2)
Dystric (Rhodic)
		
Nitosols (1)
Tropoudults
Humic (Rhodic) Nitosols (2) Terra Roxa Estruturada low
				 base status (1)		
Ferric Acrisols (2)
Podzólico Vermelho Amarelo
			(2)
		
Orthic Acrisols (2)
Laterítico Bruno
		
Avermelhado Distrófica (2)

Acrisols (3)

Podzólico Vermelho Amarelo
		 (Red Yellow Podzolic) (3)
Dystric Nitosols (3)
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U.S. Soil
Taxonomy

FAO Legend

Brazilian Classification

Ustults
Hapiustuits		
Ferric Acrisols (2)
Podzólico Vermelho Amarelo
			 (low base status)
		
Orthic Acrisols (1, 2)
Podzólico Vermelho Amarelo
			(2)
Orthic Acrisols (1)
Podzólico Vermelho Amarelo
Paleustuits		
			(2)
		
Ferric Acrisols (1,- 2)
Plinthustults
Plinthic-Acrisols (1, 2)
Laterita Hidromórfica 		
		
Distrófica (2)
		
Plinthic Ferralsols (2)
Podzófico Vermelho Amarelo
				 Plíntico (2)
Terra Roxa Estruturada low
Rhodoustuits Dystric Nitosols (1)
				 base status (1)
		
Orthic Aerisols (1)
Podzólico Vermelho Amarelo
			(2)
		
Ferric Acrisols (2)
Xerults
Hapioxeruits
Orthic Acrisols (1)
Podzólico Vermelho Amarelo
			 (low base status) (1)
Palexerults		
Ferric Acrisols
Terra Roxa estruturada low
				 base status (1)
		
Dystric Nitosols (1)
Vertisols		
Vertisols
Solos Grumossol.icos (2)

Authors’ comment on “soil classification” systems:
It should be evident from even a casual examination of the
above table, that considerable confusion would have occurred
in the past between soil scientists working with different soil
classification systems. The SOTER project had as its primary
objective the development of attribute database files to describe
soils according to their actual properties, and not according to “predetermined” characterists according to the local experiences of “soil
classification experts”.
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Appendix 12.

Sumario em Português do estudo
“A Terra na Região Geoecônomica de Brasília .
Um mapa dos Sistemas de Terras”.
(Portuguese Summary of the study “Land in the Geo-economic
Region of Brasilia. A Land Systems Map”.)
VISÃO GERAL E RESUMO
O estudo demonstra que existem acentuadas variações no
clima, terreno, geologia, padrões de vegetação natural e nos
solos da Região Geoecônomica de Brasília . Mostra, ainda, que
o delinearnento em sisternas de terras, que indicam as áreas de
terras com padrões relativarnente constantes daquelas viariáveis,
demonstra uma base geográfica e quantitativa para a avaliacão dos
recursos de terra da região. Essa base geográfica pode ser usada
de várias formas. Pode indicar a extensão de áreas homogêneas
onde seria de esperar que tivesse éxito um mesmo tipo de
sistema agrícola. Pode ser usada para avaliar as prioridades de
infraestrutura, inclusive estradas, etc. Também prevê uma base para
a transferência de tecnologias agropecuárias, que frequenternente
são específicas para um determinado agroecossistema, no caso
de práticas de adubacâo e calagem, ou daquelas baseadas no
desenvolvimento de cultivares melhorados que tenham um
potencial de rendirnento comprovado nas condiçôes de um
agroecossisterna específico, a saber, clima, solo e praticas culturais,
inclusive o tratamento com adubo, assim como o controle de pragas
e ervas daninhas. Por outra parte, o estudo proporciona uma base
para o desenvolvimento de prioridades melhores de pesquisa para
o desenvolvimento de tecnologias agropecuárias mais apropriadas
para a região e para a seleçâo de locais típicos para testar tais
tecnologias.

Uma Visão Geral do Potencial Agropecuário
A Tabela 9-1 oferece um visâo geral do potencial agropecuário
da Região Geoeconômica, mediante o resumo das principais
características dos Sisternas de Terras individuais, em termos de
traços selecionados de clima, terreno e solo; Também inclui um
resumo dos atuais padrões e do potencial de uso da terra, assim
como as possibilidades agroindustriais. Algumas características
agrupadas do clima, do terreno e dos solos da região podem ser
encontrados na Tabela 9-1.
Clima. Aproxidamadamente 60% da região obedece a um regime
de temperatura isotérmico, com temperaturas médias mensais
durante a estação chuvosa inferiores a 23,50º C. Nos outros 40%
da área, o regime de temperatura isotérrnico de temperaturas
médias durante a estação chuvosa superiores a 23,5º C. Pouco mais

de 50% da região (52%) tem uma estação seca com duração entre
5 e 5,5 meses, sendo que no restante a época de estiagem é mais
acentuada e longa, com duração entre 6 e 7 meses. É necessário
frisar que a região dos Cerrados como um todo se caracteriza por
uma evapotranspiração potencial total constante durante a estação
chuvosa (Cochrane y Jones, 1981). Conforme indicado no estudo
de Cochrane (1986), a região é susceptível a veranicos em maior ou
menor grau.
Terreno. Aproximadamente 56% das terras da região estão a uma
altitude média de 700 metros ou mais. Só 4% têm problemas
sérios de drenagem. Aproximadamente 33% possuem topografia
bem drenada de plana a suavernente ondulada, com inclinações
inferiores a 8%; 31% tem topogratia de ondulações acentuadas,
com declividade entre 8 e 30%; e o restante é composto por terreno
íngreme, com taludes superiores a 30%. Essas últimas terras são
improprias para agricultura arável mecanizada. O Capítulo 9 inclui
fotografias da vegetação típica da região.
Solos. A Tabela l do relatório “Land in the Geo-economic region
of Brasilia. A Land Systems Map” (página web dos autores “www.
agteca.org” resume os solos em termos das restrições físicas e
químicas.
Características físicas dos solos. Aproximadamente 83% dos
solos parecem ter baixa capacidade de retenção de água. Como
um proporção consideravelmente menor pode ser classificada
como solos de textura fina, pedregosos ou rasos, fica claro que a
baixa capacidade de retenção de água reflete em grande parte a
predominância de solos “oxic”, com altos teores de sesquióxidos
de Al e Fe. Esse último revela uma microestrutura altamente
desenvolvida em solos em que predomina o caulim, o que resulta
em capacidades de retenção de água que se aproximam daquela
das areias. Por outra parte, frequentemente possuem considerável
resistência à erosão pela água.
Características químicas dos solos. A maior parte dos solos da
região tem sua gênese em rochas pré-intemperizadas deficientes
em nutrientes, inclusive ampla gama de micaxistos, xistos cloríticos
e arenitos. Consequentemente, não é de se estranhar que tenham
propriedades químicas deficientes. Um alto percentual de 92%
contém baixos teores de P; 77% contém baixos teores de Ca e
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Mg; e 60% contém níveis baixos de K. Em relação a esses últimos
elementos, é evidente que muitos dos solos sofrem de graves
desequilíbrios nutricionais. Aproximadamente 74% contém baixas
relações Ca/Mg; 69% baixas relaçães Ca/K; menos de 17% baixas
relaçôes Ca/Mn. Em muitos solos ambas as relações, Ca/Mg e Ca/K
são baixas.
Os frequentes teores muito baixos de Ca nos solos e os níveis
relativamente altos de Mg (embora, em termos absolutos, esses
últimos sejam baixos quando comparados com os teores de Mg na
maioria dos solos de outras regiões tropicais), parecem ser os traços
fundamentais de muitos dos solos dessa região. Isso pode explicar.
em parte, as mudanças sutis na vegetação natural. A esse respeito,
é interessante comparar os teores de Ca e Mg e suas relaçôes no
perfil GE-077, que descreve o Sistema de Terra No 25, com outros
solos de Cerrado e de florestas. Ou, alternativamente, verificar que
as relaçôes Ca/Mg diminuem substancialmente entre os perfis
GE-131 e GE-132, tomados de uma floresta decídua e de cerrado,
respectivamente, apesar de serem solos “visualmente” similares (as
amostras desses perfis foram retiradas a menos de 5 Km uma da
outra). Mudanças similares foram também detectadas pelo autor
nas análisis de solos de Cerradão, com amostras retiradas no Centro
de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados tinha relaçôes menores de
Ca/Mg do que o solo do Cerradão.
O Sistema de Terra No. 25 contém um exemplo de terras que seriam
férteis e entretanto sustentam vegetação de Cerrado. Exemplos
de Cerrado crescendo em solos ricos em cálcio são encontrados na
região mais seca no nordeste da Regiâo Geoeconôrnica, incluindo
os Sistemas de Terra No. 43 e 44. Dados tentativos adicionais não
registrados em este relatório sugerem que esse fenômeno poderia
estar relacionado com baÍxos valores de Ca/Mg.
A Tabela l inclui uma indicação preliminar da probabilidade de
que existam deficiências dos elementos-traços de Zn, Fe e Cl. Isso
deve ser interpretado com muita reserva, uma vez que há poucas
informações disponíveis para orientar a interpretaçäo dos dados.
Contudo, parece provável que muitos dos solos sejam deficientes
em Zn; isso certamente aconteceria mais provavelmente com a
aplicação de calcário para corrigir os desequilíbrios de nutrientes e
possivelmente a toxicidades do alumínio.
A toxicidade do Al parece ser um problerna potencial em muitos
solos para as culturas sensíveis ao mesmo. Entretanto, é
interessante comparar on níveis de Al intercambiável ou trocável nas
camadas superiores e inferiores de muitos solos e constatar que,
enquanto até 76% das camadas superiores na região possuem altos
teores de Al, apenas aproximadamente 24% das camadas inferiores
têm o mesmo problema. É óbvio que a equação desenvolvida por
Cohcrane (1980) seria útil para fazer a correção das toxicidades
potenciais de Al quando as camadas inferiores dos solos têm baixos
níveis de Al. Podem ser necessárias, porém, aplicações de Ca além
do nível necessário para corrigir o excesso de Al, para equilibrar
as relações baixas de Ca/Mg, Ca/K ou Ca/Mn em certas condições
específicas de solos.
A Tabela 1 trata com toda atenção tanto da capacidade de troca
de cátions (CTC) quanto da capacidade de troca de ánions
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(CTA), dos solos da região. Baixos valores de CTC indicam uma
capacidade muito baixa do solo de reter os cátions nutrientes e
a vantagem de aumentar essa característica melhorando o solo,
geralmente mediante a incorporação direta de matéria orgânica,
ou mediante uma tentativa de aumentar os níveis de matéria
orgânica viável, através do uso de pastagens de alqueive de
gramíneas e leguminosas combinadas, ou outras técnicas similares.
Aproximadamente 74% dos solos têm baixos valores de CTC. E
também importante constatar que quase a mesma porcentagem
(72%), dos solos tem valores de CTA relativamente altos. Isso
significa que esses solos, além de poderem reter cátions nas
suas supefícies de troca, também podem reter ânions tais como
NO3-, SO42- e Cl-. Foi ao reconhecer a importância da capacidade de
troca de ânions dos solos tropicais e os problemas inerentes nas
metodologias existentes para sua mensuração, que Cochrane e
Souza (1985) desenvolveram a metodologia aprimorada usada para
medir CTA ( juntamente com CTC e ambos os nutrientes catiônicos e
aniônicos) neste levantamento.
E necessário levar em consideração que a maioria dos solos,
tanto com CTC quanto com CTA, são solos de “carga variável”,
o que significa que suas capacidades de intercâmbio podem ser
afetadas por variaçöes no pH e, em menor grau, pela concentração
da dissolução de solo e os tipos relativos de íons em dissolução.
Consequentemente, a calagem afeta os valores tanto de CTC quanto
de CTA (Cochrane Souza, 1985). Mesmo assim, um conhecimento
antecipado dos valores de CTA é fundamental para um melhor
manejo de muitos solos tropicais. Por exemplo, a CTA afeta o
movimento de SO42- em todo o perfil do solo, quando se aplica
gesso (CaSO4) pare acelerar o movimento dos Ca2+ para o subsolo,
em solos com baixos níveis de Ca ou baixos desequilibrios de
Ca/Mg, Ca/K e Ca/Mn, ou altos teores de Al, com a finalidade de
corrigir muitos desses problemas. Está também ficando claro que a
lixiviação em muitos solos tropicais ácidos depende da presença de
NO3- na solução do solo, e que, nesse respeito, é muito importante
ter conhecimento da CTA. O nitrogênio é aplicado na maioria das
culturas, frequentemente em tratamentos inicialmente excessivos,
que podem acelerar o lixiviamento. Mesmo em condições naturais,
o nivel de NO3- em dissolução de solo pode ser excessivo, devido ao
fenômeno de “flush” de nitrogênio no começo da estação chuvosa
(Hardy, 1946); isso tem indubitavelmente contribuído de maneira
subtancial para as condições deficientes de nutrientes de muitos
dos solos de cerrado (É possível que o desenvolvimento da CTA seja
a resposta da natureza para diminuir a taxa de lixiviação induzida
pelo NO3-).
Os dados analíticos de solo que acompanham as descrições de perfil
de solo no Anexo II não incluem análises de S, Cu, Mo, ou B. Aliás,
algumas análises de Cu, e SO42- e B foram realizadas; os valores de
Cu e SO42- eram geralmente muito baixos para serem detectados
com o extrato de 0,5M NH4NO3. O tempo e a falta de disponibilidade
de pessoal não permitiram que fossem realizadas as análises de
B por extrato em água, na oportunidade em que este relatório foi
apresentado. A deficiência potencial de S pareceria então provável
para muitas das espécies cultivadas em solos previamente de
cerrado, e a possibilidade de deficiências de Cu e Mo não deve ser

descartada. A deficiência de B já foi relatada por da Silva & Andrade
(1983), para algumas cultivares de trigo plantados em Oxisols
lixiviados; mas este estudo indica que a sua aplicação pode ser
prejudicial à produção de outras culturas. A deficiência de cloro
pode ser um problema potencial em alguns solos, embora o critério
de nível de deficiência utilizado para compilar a Tabela 1, ou seja,
menos de 3 ppm, seja , obviamente, muito tentativo. Embora não
constem na Tabela 1, os níveis de Na de muitos solos parecem ser
muito baixos e indicariam a necessidade de cochos de sal para uma
produção pecuária satisfatória em muitas áreas.
A deficiência de nitrogênio, não foi indicada neste estudo. Acreditase ser um problema que afeta a maioria das culturas, excluindo as
leguminosas. Obviamente, em solos com baixa capacidade de troca,
pode valer a pena dividir as aplicações de fertilizantes para evitar
lixiviação dos cátions nutrientes induzida por um excesso de NO3-.
Por outra parte, as aplicações de nitrato podem ser usadas para
acelerar o movimento de Ca para os subsolos, a fim de corrigir os
problemas relacionados ao cálcio.
O que talvez não fique evidente na Tabela l, embora tenha sido
frisado nas descrições dos solos dos Sistemas de Terra individuais,
é que a variação da roche mãe, nos diferentes solos e em toda a
região, exerce uma forte influência sobre a fertilidade e o potencial
de produção continuada dos mesmos. Aqueles solos formados a
partir de material ígneo, tais como o gabro do Sistema de Terra No.
20, ou mesmo os materiais similares ao granito, e especilamente os
varias solos desenvolvidos a partir de material calcário, possuem
uma fertilidade natural muito superior àquela dos solos formados
a partir de xistos antigos pré-intemperizados e sedimentos ricos
em quartzo. Como os primeiros obviamente possuem maiores
reservas de minerais ricos em nutrientes vegetais, provavelmente
sustentarão uma produção agrícola relativamente intensiva durante
anos, com insumos mínimos de fertilizantes e de correção de solo.
Por outra parte, os solos formados a partir de materiais de origem
deficientes em minerais exigiriam insumos em maior quantidade
e com maior frequência, na fertilização e correção de solo, para
atingir uma produção agrícola aceitável. O melhor manejo para
esses solos seria uma rotação de culturas de períodos de 2 a 3 anos,
incluindo leguminosas e preferivelmente, a incorporação do adubo
verde ou orgânico, seguida por períodos de 4 a 5 anos de algueive,
com uma pastagem de gramíneas e leguminosas consorciadas.

Potencial de Uso da Terra e Possibilidades Agroindustriais
A Tabela l do relatório “A Terra na Região Geoecônomica de
Brasília Um mapa dos Sistemas de Terras” fornece um guia de
referência rápida do potencial de uso da terra dos Sistemas de
Terras individuais e indica em quais poderia haver necessidade
de agroindústrias complementares. Obviamente, que o uso
seja feito em qualquer área de terra deverá refletir às pressões
sócioeconômicas em mutação. Entretanto, existem muitas áreas
interessantes para a expansão tanto da produção agrícola quanto
da agroindústria. Vale a pena notar, como observação geral a esse
respeito, que, na maior parte dos Sistemas de Terras com recursos
de terra melhores, em termos tanto físicos quanto químicos, as
propriedades locais e as vilas vizinhas mostram sinais evidentes de
aumento de prosperidade.

Um resumo do Potencial Agrícola
A Tabela 9-1 foi elaborada com o intuito de colocar as informações
resumidas na Tabela 1 dentro de uma perspectiva mais ampla, para
fazer uma colocação sucinta do potencial de uso da terra na Região
Geoeconômica. Nessa Tabela, os sistemas de terras individuais
foram agrupados em cinco amplas categorias:

A. Terras com pouca necessidade de adubação, próprias para
culturas mecanizadas.
B. Terras com grandes necessidades de adubação, próprias
para culturas mecanizadas.
C. Terras com pouca necessidade de adubação, próprias para
tratos culturais anuais.
D. Terras com grandes necessidades de adubação, próprias
para tratos culturais manuais;
E. Terras próprias para pecuária de sistema extensivo e/ou
atividades florestais.
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Estas 5 categorias foram subdivididas de acordo com a temperatura,
em termos mais amplos, e com a duração dos regimes de estiagem.
Na Tabela 9-1, podemos ver que apenas aproximadamente 4% dos
solos da região são considerados como tendo pouca necessidade
de adubação e sendo próprios para culturas mecanizadas. Existem
outros 6% que têm pouca necessidade de adubação, mas seu uso
é limitado principalmente a culturas de tratos manuais, devido
à topografia do sistema. Esses solos férteis são encontrados
em diferentes condições climáticas, o que influenciaria os tipos
de culturas a serem selecionadas. É interessante constatar que
aqueles que são próprios somente para o cultivo manual, são, em
geral, encontrados em áreas mais frias e úmidas, normalmente
consideradas adequadas para a produção de café. Todos os solos
classificados como tendo pouca necessidade de adubação se
originaram de materiais comparativamente ricos em minerais.
O maior grupo de terras, aproximadamente 40%, tem solos
classificados como tendo grandes necessidades de fertilizantes,
embora apropriados para cultivo mecanizado. Aproximadamente
a metade dessas terras está localizada nas áreas mais frias e
altas da região, e a outra metade nas áreas mais quentes e de
altitudes inferiores. Nos climas isotérmicos mais frios, a maior
proporção dos solos é encontrada em áreas com estação chuvosa
mais prolongada, enquanto que nos climas isohipertérmicos mais
quentes, a maioria está confinada em áreas com estação chuvosa
mais curta, o que limitaria o uso da terra a culturas de ciclo curto.
Obviamente, todas as terras que foram classificadas como tendo
grandes necessidades de adubação apresentam problemas graves
de manejo de fertilidades do solo e deveriam ser usadas para
agricultura mista, talvez com uma sequência de culturas durante
1 a 3 anos, incluindo uma leguminosa, seguida por um período
de alqueive de 3 a 5 anos (ou mais) com pastagens formadas de
gramíneas e leguminosas consorciadas. Consequentemente, em
média, provavelmente apenas um terço da extensão de terra seria
usado para culturas agrícolas a cada ano, para o estabelecimento de
sistemas agropecuários continuados e fixos.
Além dos 40% da região de terras com grandes necessidades
de adubação, apropriados para culturas mecanizadas,
aproximadamente 15% foram classificados coma terras com
grandes necessidades de adubação apropriadas para tratos culturais
manuais. Essas terras estão localizadas em áreas de altiplano mais
úmido e poderiam ser utilizadas para a expansão do cultivo de
espécies de árvores. Os outros 35% da região foram classificados
como terras de solos próprios para a pecuária de sistema extensivo
ou as atividades florestais; mas é claro que nessas áreas existem,
geralmente, bolsões de terras mais produtivas e de manejo mais
fácil.
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Conclusão
Em conclusão, podemos afirmar que existe um potencial razoável
para a expansão agropecuária na Região Geoeconômica de
Brasília. Entretanto, é necessário tomar cuidado na seleção das
culturas e dos sistemas de cultivo para cada sistema de terra. Além
disso, o uso bem sucedido de grandes áreas de terras com baixa
fertilidade dependerá do desenvolvimento de práticas de adubação
melhoradas, que só podem ser encontradas mediante um maior e
mais intenso esforço de pesquisa. O desenvolvimento de sistemas
agrícolas mistos para as terras mais planas onde há necessidade
maior de fertilizantes deveria ser considerado prioritário, para
garantir a produtividade das mesmas. Planejamento cuidadoso
no estabelecimento de infraestrutura e agroindustrias, para servir
melhor os sistemas de terra de grande promessa agrícola, ajudaria a
maximizar o desenvolvimento e a prosperidade.
Referências. Veja Capítulo 9.
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Table A12-1. A SUMMARY OF MAJOR CLIMATE, LANDSCAPE AND SOIL CHARACTERISTICS THE PRESENT LAND
USAGE AND USE POTENTIAL OF THE LAND SYSTEMS OF THE GEO-ECONOMIC REGION OF BRASILIA.

Land
System
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Area
Ha x 1000
2.139.774
3.024.665
703.812
234.325
64.747
203.494
98.664
536.485
61.665
203.494
125.581
169.579
280.575
425.488
265.159
46.249
339.157
15.416
431.655
169.579
98.664
490.236
357.656
669.065
77.080
58.582
15.416
200.411
21.583
1.464.543
21.583
215.827
129.496
764.645
258.993
154.162
299.075
181.911
443.988
172.662
98.664
83.248
197.328
12.333
49.332
348.407
80.164
101.747
178.828
33.916
27.749
5,000
67,831
500.652
437,820
373,073
280,575
30,832
311,408
123,329
308,324
86,330
817,060
64,748
67,831
141,829
197,327
43,165
49,331
480,986
49,332
123,329
30,832
89,414
43,165
14,491
123,329
607,399
369,989
280,575

Altitude Temp Length of DrySeason
(1)
(months)
5.5 6
7
poor
(m)
5
1000
850
1000
900
1000
800
700
900
1000
650
780
750
900
800
850
700
650
800
700
650
850
550
900
600
650
600
750
650
650
300
300
1250
1,100
550
570
650
600
500
500
450
500
450
600
700
600
700
700
450
500
850
850
850
650
650
900
800
750
850
575
600
550
800
525
550
520
700
750
650
700
1,000
850
700
950
800
500
800
550
500
650
750

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
H
T
H
T
T
T
T
H
H
H
T
T
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
H
T
T
H
H
T
T
T
T
H
T
T
T
T
H
H
H
T
H
H
H
H
T
H
T
T
T
T
T
T
H
T
H
H
H
T

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
N
S
S
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Table A12-1. A summary of the Major Climate,
Landscape and Soil Characteristics, the Present
Land Usage and the Potencial Land Use, of the
Land Systems of the Region
Geo-economics of Brasilia.
Tabela A12-1, Um sumário das principais
características do clima, paisagem, solos, o uso
atual do terra e o uso potencias do uso da terra,
dos Sisemas de Terra da Região
Geoeconômica de Brasilia.

Notes:
1) T= Iso-thermic, H= iso-hyperthermic
2) AL= Less than 5 km apart; MO= 5-15 km apart,
ZA= greates than 15 km apart
3) Refer Appendix II for key to codes.
4) Refer Carmargo et al 1981 for legend.
5) As defined by Sanchez and Uehara, 1978.
6) Low Ca/Mg: Average Less than I, throughout
soil profile.
7) Low C/K:Average Less than 5, throughout soil
profile.
8) Low C/Mm: Average Less than 2, throughout
soil profile.
9) Low CEC: Average of less than 2 meg/100g soil.
Throughout soil profile.
10) High AEC: More than 25% of CEC values.
11) A= Annual grain crops
B= Vegetable, root and fruit crops
C= perennial crops
O=native pastures
E= improved pastures
F= native forestry
G= planted forestry

12) S = Sim (yes); N = Não (no)
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de sedimentos e a modelagem do potencial de erosão na bacia
hidrográfica de influência a Itaipu. Isto levou à identificação de áreas
de alto risco de erosão na bacia do rio Paraná e a recomendação de
práticas de conservação para reduzir os sedimentos e poluentes
que atingem o reservatório de Itaipu. Posteriormente, ele trabalhou
em vários projetos relacionados com a sustentabilidade de longo
prazo da água, terra, energia e recursos biológicos da Amazônia.
Este trabalho estimulou ainda mais os seus interesses no solo e
conservação da água, modelagem hidrológica, gestão de recursos
hídricos, e sustentabilidade ambiental. Desde 2005 o Dr. Cochrane
trabalha em na Universidade de Canterbury onde ensina cursos de
graduação e pós-graduação em engenharia de recursos naturais
e lidera projectos de investigação relacionados com conservação
dos recursos naturais na América do Sul, Nova Zelândia, EUA, e no
Sudeste Asiático.
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