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1 — INTRODUgAO

vinte e cinco anos sobre a
publicacao do Mapa dos Solos de
Africa, de Curtis Fletcher Marbut
(24), conhecido pedologista norte-amerkano, que faleceu em 1935 no
decurso d u m a missao cientifica, n a
Manchuria.

ASSAHAM

Trabalho a muitos tftulos valioso, contudo «o seu valor reside menos
no que mostra do que nas sugestöes
que oferece para investigacöes futuras» (7). Marbut considerou principalment«"us eondicöea quo jiresidem a formacao dos solos em Africa, comparou-as com as que se verificam em outxas regiöes mais bem estudadas
naquela data, o apoiou-so om olementos fornecidos por outras investigacöes,
algumas foitas in loco, e em dados colhidos por H . L. Shantz (24) durante
as suas viagens no continent* africano.
Quanto a Mocanibique a s informacöes de que se dispunha eram muito
escassas e, com Qxcepctlo de alguns dados publicados por Holmes (20) e das
observacöes feitas por Shantz (um dos poucos perfis de solos vermcllios utilizado por Marbut foi colhido n a nossa Colónia), n a d a havia, pelo que deve-

mos considerar a carta de Marbut, para o nosso território, apenas como uma
previsao de um mapa de solos.
Em 1943 Schokalsky apresenta l> Novo Mapa dos Sohs de Africa (23).
Esite mapa «devo ser apenas considerado como uma segunda tentativa, alias
prevista por Marbut, que contudo foi levada a icabo em muito melhores condiicöes, pois as duas décadas decorridas foram ricas em mveatigacöes pedológicas em muitos paises africanos...» (23).
Este pedologista lamtenta a falta de informacöes acerca dos solos das
colónias portuguesas, de modo que para a area ocupada por Mocambique
teve de servir-se dos elementos ja utilizados por Marbut e generalizar as
conclusöes a que chegara e os dados que obtivera em territories vizinhos.
Nos ültimos cinco anos verificaram-ise francos progressos no inventario
dos solos mocambicanos. Esta-se ainda longe de se poder apresentar uma
Carta de Solo's da Colónia, mas os 'estudos ja realizados permitem talvez
esbocar a tracos largos a distribuicao dos principals grupos de solos que
ocorrem em grande parte do mosso território.
Para as provincias do Sul do Save e Niassa possuem-S'a ja hoje elementos que permitem desenhar uma Carta Provisória dos Solos, searuelhante
a apresentada por Milne et alteri (21) para a Africa Oriental Inglesa.
Nesfce trabalho apresentam-se a Carta Provisória dos Solos do Sul do
Save e um Esbogo Pedológica da Colónia de Mogambique, devendo publicar-se a seguir a Carta Provisória dos Solos do Niassa. Estamos convencidos
que, com mais uin ou'dois anos de trabalho, as cartas das outras provincias
se tornarao uma realidade.
Estas cartas sao muito pouco pormienorizadas e correspondem a reconhecimentos gerais, devendo sofrer correccöes importantes em reconhecimentos futuros, que certamente hao-de seguir-se.
Somos de opiniao que a Carta de Solos que a agricultura e a investigacao
cientifica da nossa Colónia exigem aparecera num futuro mais ou menos
proximo e que as cartas provisórias cuja publicacao agora iniciamos poderao servir de ponto de partida para trabalhos mais perfeitos e de inaior
categoria.
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MAPAS DE MARBUT E SCHOKALSKY

0 Mapa dos Solos de Africa, de Marbut (24), foi publicado na escala
1: 25 000 000. Para o território ocupado pela Oolónia de Mocambique fez-se
a sua ampliacao para a escala 1:6 000 000 (Mapa I).
Marbut considera apenas a existência de cinco grupos de solos ocorrendo
na ColónAa, rajas carateristicas damos a seguir:
a) Solos vermclhos lateriticos («lateritic red loams») : solos com 25 a
90 por cento de cons-tituïntes lateritico's (óxidos mais x>u menos hidratados
de aluminio, ferro, titanio e manganés);
b) Solos vermelhos (-«red loams»): solos contendo menos de 25 por cento
de constituintes lateriticos e elevada percentagem de silicato de aluminio,
encontrando-se a silica tanto combinada como sob a forma de quartzo e
sendo raras as concrecöes ferruginosas;
c) Terras negras («chernozem») : solos negros, de textura pesada e estrutura granulosa e com um horizonte de acumulacao de carbonates que se
encontra por vezes muito proximo da superficie;
d) Solos claras da zona das terras negras («light-colored soils of the
chernozem group») : grupo muito heterogéneo de solos de diversas cores e
textura variavel, apresentando normalmente proporpao apreciavel de carbonate de calcio e ocorrendo em geral em regioes de topografia mais acidentada que a das terras negras;
e) Aluviöes («alluvium»).
A carta de Schokalsky (23) é bastante mais pormenorizada e foi publioada na escala 1:20 000 000, tendo sido também. feita a sua ampliacao
parcial para a escala 1:6 000 000 (Mapa II).
Schokalsky distingue tres grupos d© solos pedalféricos: solos fracamente lavados sob florestas e matos arbustivos xerófitos («slightly leached
soils under dry forests and shrubs»), solos vermelho-acastanhados em savana
tropical das regiöes alternadamente hümidas e dridas («red brown soils of

7

tropical savanna of alternately humid and dry regions») e solos vermelhos^
sob floresta tropical htimida [«red soils under humid tropical forests (rain
forests)*].
Entre os solos pedocalicos, este autor assinala também a existência de
tres grupos principals: solos do grupo das terras negras das pradarias («chernozemlike soils under prairies»), terras negras das savanas aridas («black,
soils of dry savanna») e solos castanhos das estepes aridas («chestnut soils
of dry sitepes»). (l)
Além disso, estao também marcadas na carta manchas do solos pantanosos e pdntanos das regióes tropicais («swamp soils and swamps of tropical regions») e solos aluvionares («alluvial soils»).

3-CARTA PROVISÓRIA DOS SOLOS
DO SUL DO SAVE
I — CONSIDERACÖES

PRELIMINARES

Para a elaboracao desta carta aproveitaraan-se varios reconhecimentos
levados a efeito na provincia, sendo de destacar o trabalho efectuado pela
Brigada Técnica do Reconhecimento Algodoeiro, na sua campanha de 1947.
Além disso, servimo-nos de elementos publicados por diversos autores
dizendo respföito ou a regioes ou a certos tipos de solos que se encontram noSul do Save, merecendo alguns deles referenda mais pormenorizada.
Para grande parte do Sul do Save, Pedro e Gouveia (22) apresentam noiseu Esbogo Algodoeiro da Provincia do Swl do Save a distribuicao das areasde aptidao algodoeira, baseados em cartas de solos e de vegetacao ainda
nao publicadas.

(') No mapa II, nao se distinguiram as manchas de solos castanhos das estepesaridas das de terras negras das savanas aridas. Segundo Schokalsky, èstas ocorrem era
Maringuè e aqueles numa faixa litoral do Sul do Save.
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Numa area nao a b r a n g i d a ^ e s f e ^ ^ Algodoeiro>
A z e v e d o (1)
tenta
Tima previsSo de uma carta, d e ^
b a s e a n d o . s e n o s m e s m o s princ]!pios q u 6
seguiram Marbut e Schofc al8ky> ^ t r a b a l h a n d o e m ^ ^
^pieta^te
diferentos, Barradas (5) (6) p r e & t a v a H o s a g i n f o r m a 9 5 e s M e s t u d a r 0 s s o l o s
formados durante o Quaternario
Sobre as circunscricöes - do B Ü 6 n e e d o G u i j a [ o g t r a b a l h o g d e G o u v e i a
(13) (14) completam as mf 0 n n a p ö e B d a d a s p o r P e d r o e G o u y e i a > n o Eshogo .&
neferido (22).
Certos solos do Sul do Save têm sido estudados por diversos autores,
•sendo de retferir os trabalhos de Gouveia (15) (16) [sobre solos de faixa arenosa costeira (armas claras, a r e i a s a v e r m e l h a d a s e a t e i a , 3 c a s t a nhas), barros
negros da Moamba, solos ver^elhos formados sobre basaltos (Moamba), solos
.arenosos do Chiaquelane, solos cinzentos e pardos do Guija e solos aluvionaresj, e os de Barradas (4) e C o u t i n h o ( 1 0 ) s o b p e o s ^ ^ ^
Além dos trabalhos a g 0 r a r e f e r i . d o S j ut ilizamo-nos de outros dados existentes no Departamento de Solos d o Q_ L Q ^ d i z e n d o p r i a c i p a l m e n t e r e s .
peito aos Campos Experimental d e s t e C e a , t r 0 e a s t e r r a s n e g r a s d a - Moamba,
« informacöes fomecidas p 8 i a g ^ ^ d e Q u l m i c a e g ^ d a
^^ï&o
Técnica de Agricultura (*) S o b r e ^
do yale do Umbellizi e ^ ^ ^ ^ ^

2 — CLASSIFlCAgAO DE GRUPOS DE SOLOS
D
0 SUL DO SAVE
Os solos da provincia d o S u l d o ^
f o r a m p r o v i s ö t i a m e n t e agrupados,
adoptando-se o seguinte esq ü)&ma d e c l a s s i f i c a ? a 0 .
A — Solos pedalféricos.
1 — Solos vermelbog
a) Solos vermelhos da Namaacha.
b) Solos vermelhos sobre basaltos da Moamba.
(') Informagöes verbais.
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2 — Solos vermelhos arenosos 'dos Urrongas.
3 — Solos da faixa arenosa costeira.
a) Solos arenosos melanizados.
1) Solos avermelhados arenosos a franco-arenosos.
2) Solos castanho-avermelha-dos franco-arenosos.
3) Solos acastanhados arenosos.
b) Solos arenosos daros.
1) Solos cinzentos.
2) Solos amarelos.
4 — Solos cinzentos arenosos do Chiaquelane.
B — Solos pedocalicos.
1 — Terras negras e cinzentas pedocalicas.
a) Barros negros da Moamba.
b) Solos cinzetftos do Guija.
2 — Solos pardos, pardo-a>vermelhados e pardo-acinzentados das
regiöes aridas e semi-aridas.
C —.Solos calomórficos.
I) — Solos halomórficos.
E — Solos hidromórficGs.
1 — Macbongos.
2 — Solos vlei.
3 — Solos argilosos das baixas.
F — Solos aluvionatfes.
3 —DESCRigAO DOS GRUPOS DE SOLOS

A — Solos pedalféricos.
1 — Solos vermelhos.
a) Solos vermelhos da Namaacha.
Sao solos vermelhos, argilo-arenosos a argilosos, de camada superficial
castanho-avermelhada a cor de chocolate. A sua espessiira é muito variavel,
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sendo frequences os casos de solos delgados o esqueléticos. Encontram-'se,
por via de regra, relacionados com a formacao geológica das Lavas Post-Karroo e com certas rochas companheiras dos basaltos.
Conquanto nao soja de esperar na Namaacha condicöes qufe favoreeam
um processo de lateriza9ao tao intenso, podemos considerar estes solos pedogènicamente relacionados com os solos vermelhos lateriticos que ocorrem em
diferentes regiöes da Oolónia, ca'racterizadas por alta pluviosidade e relativamente baixas temperaturas (4.3.A.l.a).
\
b) Solos vermelhos solbrc basaltos da Moamba.
Encontram-se nao só na Moamba mas em toda a maneha dos. basaltos
terciarios, geralmente associados aos solos que designamos por Barros Negros
da Moamba (3.3.B.l.a).
A camada superficial, castanho-avermelhada, por vezes muito escura,
argilosa e de estrutura granulosa, apresenta espessura variando de 10 a 25 cm
e bransita gradualmentte para terra vermelha cor de chocolate, argilosa forte,
compacta a muito compaota, fendilhada, de estru'tura torronosa a prismatica, com nódulos calcareos e geralménlte muito espessa (65-90 cm). 0 pH
cresce com a profundidad© de 5,9 a 6,3. 0 horizont© C é constituido por
basal to em adiantado estado de meteoriza^ao.

2 — Solos vermelhos arenosos dos Urrongas.

Ocupam a area relativamente extensa do Planalto dos Urrongas, parecendo derivarem dos calcareos compaotos que afloram de onde em onde
na regiao. No local conhecido por Bio das Pedras existem grutas de 500930
circular cavadas nestes calcareos, nas quais, a ajuizar pelo mal. eatar que
sen tem as pessoas que nelas penetram, ha emanacöas de CO 2, os solos neste
local sao nitidamento vermelhos e as suas caracteristioas correspondem as
dos solos que passamos a descrever.

Trata-se de solos de cor vermelha pronunciada e de textura arenosa
fina a franco-arenosa; a compacidade passa de friavel na primeira- oamada
a firme nas mais profundas. A oamada superficial mostra tonalidade acastanhada, escurecida pela presenca- de materia organica indecomposta e em
vias de decomposicao; a transdcao desta camada para as mais profundas
opera-se gradualmente. Num perfil em quse a rocha ocorre a 1,60 m o pH
deeresce de 6,9 na camada superficial para 5,9 na de transicao, aumentando para 7,3 na que repousa diiïeotamente sobre o calcareo. Num outro
perfil oom uma profundidade de cerca de 2,00 m, em que se nao observou
rocha, o pH decresoe com a profundidade de 6,6 para 5,5.
3 — Solos da faixa arenosa costeira.
Atribui'mos esta designacao a uma faixa quase ininter'rupta de solos '
arenosos que orla a cosita da provincia desde a Ponta do Ouro a foz do Save.
Por vezes esta faixa alarga-se extraordinariamente, chegando a altingir muitas dezenas de quilómetros na sua maior largura.
De onde em onde ocorrem solos nitidamente vermelhos, como, por exemplo, na Matola, Ponta Vermelha, Marracuene, Manhica, Magude, Chibuto,
e paredem derivar de gres altamiente ferruginosos, visiveis na Ponta Vermelha e em Magude.
Em cerfcas regiöes os solos dis%ribuem-se por forma a constituirem complaxos de caracter caitenario; é o caso da regiao compreendida entre o Chongoene e o Chidenguele e entre estes postos e Manjacaze, verificando-se uma,
suoessao geralml9nte constituida por solos vermelhos nos cimos bem drenados
dos cuteiros, solos avermelhados de coloracao vermelha menos intensa nas
encostas e por solos cinzentos sobre material ©sbranquicado com manohas
amareladas ou entao, o que é maïs frequente, por machongos, nas baixas.
Noutras regiöes, como por exemplo na area designada regionalmente por
«Serra», na circunscricao do Blilene, ê vulgar a ocorrêrucia de solos.de camada
superficial cinzenta, mais ou menos escura, assentando sobre camadas avermelhadas umas vezes, amareladas outras.
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Ao sul do vale do Umbeluzi predominam solos arenosos cinzentos associados a machongos nas baixas.
A parte os casos apontados, nao existe na faixa arenosa icosteira uma
nagra rigida, bem definida, que nos possa habilitar a estabelecer uma lei
rigorosa sobre a forma como se distribueon os diversos tipos de solos arenosos
que a constituent.
Observa-iSe como feicao geral mais caracteristica, sujeita a exöepcöes
numerosas, além da natureza arenosa fina a franco-arenosa, uma oerta tendência para uma textura ligeiramtente mais fina e para tonalidades mais
escuras a medida que se oaminha do interior para uma orla subcosteiira.
Seguindo essa direccao, cons>ta|ta-se sucessivamente urn predominio do
interior para a costa, das subfaixas seguintes: solos arenosos olaros (cinzentos a amarelos), solos arenosos avermelhados, solos arenosos acastanhados
e dunas litorais.
Por esta diferenciacao afigura-se-nos serem responsaveis a naturefea
do material originario e o aumento de pluviosidade do interior para a
costa.
Os solos arenosos cinzentos e esbranquicados estao em regra relacionados
oom calcareos sedimentares ou com gres cinzentos escuros; os solos avermelhados e acastanhados sao, ao que parece, dunas antigas ja ha muito
fixadas.
Agrupamos os solos da faixa arenosa costeira em dois grupos: a) solos
arenosos melanizados e b) solos arenosos. claros.
Esta divisao poder-nos-ia levar a suposicao da nao existência de solos
cinzentos melanizados, o que nao sucede. Oom efeito, alguns solos claros
encontramise ein regiöes 'chegadas ao litoral, e por conseguinte sujeitos a
uma queda pluvial e a urn grau higrométrico do ar mais ©levados;
estas condicöes favorecem o iprocesso de melanizacao (26).
Todavia, a circunstanqia de os solos claros predominarem na subfaixa
interior, relativamente mais seca, conduziu-nos a elaboracao desta classificacao geral para inelhor ordenacao e mais facil exposicao do assunto.
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a) Solos arenosos mclanizados.
Nestes solos a materia organica cedida as areias pelo mato, por vezes
exuberante e denso que nelas se desenvolve, imprime caracter ao solo, permitindo no perfil uma nitida diferenciacao nas tres camadas seguintes:
camada superficial, rica em residues organicos ainda nao decompostos e
em vias de decomposicao; camada de transicao, ainda com materia organica,
encontrando-se esta j a intimamente associada a parte mineral; e, finalmente,
uma terceira camada que reflects o material afenoso ja aparentemente destituido de humus e que se vai tornando de coloracao mads viva e de maior
compacidade com a profundidade.
Baseando-nos na ,cor da terceira camada, subdividimos os solos arenosos
melandzados nos tres subgrupos: 1) solos avermelhados arenosos a franco•arenosos; 2) solos castanho-avermelhados franoo-arenosos, e 3) solos alcastanhados arenosos^
1) Solos avermelhados arenosos a franco-arenosos.
A. coloracao destes solos varia desde o vermelho intenso ao pardo-avermelh'ado.
Estao no primeiro caso os solos da Ponta Vermelha, Matola, Marracuene, Manhica, Magude e Chibuto, (bem como muitas outras manehas
associadas a outros tipos de solos da faixa arenosa.
Os solos vermelhos apresentam uma camada superficial vermelha escura
a vermelha acastanhada, franco-arenosa e geralmente espessa (20-65 cm),
assentando, mediante transicao gradual, imma outra de cor vermelha intensa, também franco-arenosa, firme, e a profundidade variavel (0,60-1,10m).
Aos solos pardo-avermelhados cabe, dentro deste subgrupo, um predominio marcado. :A' primeira 'camada, de espessura variando entre 15 e 30 cm,
arenosa fina a franco-arenosa, solta a friavel e, quando nao muito afectada
pelo cultivo,. rica em materia organflca, assenta numa outra transitando gradualmente >para terra pardo-avermelhada, franco-arenosa, friavel a firme
e que coineja a aparecer de 0,55 a 0^95 m ^fotografia 9t estampa II).
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2) Solos castanho-avermelhados francO-arenosos.
Os solos castanhö-avermelhados ©neontram-se em Morrumbene e entre
Morrumbene e Massinga, sendo bera caracterMicos em Maocha.
Possuem urn horizonte superficial castanho-avermelhado a castanho-acinzenitado escuro (devido a presenca de materia organica), de textura arenosa fina a franco-arenosa, friavel e, geralmente, espesso; a camada subjaicenfe é castanho-avermelhada a vermelha, franco arenosa. e firme. A passagem da camada superficial para as inferiores faz-se por transicao gradual.
O pil decresce de 6,15 na camada superficial para 5,6 na de transicao,
retomando de novo o valor 6,15 na terceira.
Dada a sua semelhanc-a, no que concerne a morfologia, com os solos vermelhos da faixa arenosa, é possivel que estudos posteriores nos permitam
identifica-los com aqueles.
3) Solos acastanhoAos arenosos.
Englobambs nesfca categoria os solos arenosos de cor parda a parda
acastanhada.'
A primeira camada, cinzenta de tonalidade acastanhada, parda escura
e acastanhada escura, é arenosa, solta a friavel e de espessura variavel entre
20 e 45 cm; transita gradualmente <para material arenoso a franco arenoso,
par do a acastanhado, friavel a firme. A reaccao varia entre 4,7-7,8 na
camada superficial a 4,9-6,4 nas camadas mais profundas.

b) Solos arenosos claros.
Distinguimo-los dos solos arenosos melanizados por nao ser tao evidente
a riqueza em materia organica da oamada superficial, se bein que, como ja
dissemos, ipossam existir tainbém solos claros melanizados.
Segundo a coloracao dominante, assim' estaremos em face de solos cinzentps ou solos ainarelos.
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1) Solos

cinzentos^

Sao s o l o s '^ 6 ' c o r c ^ n z e I l t a ' arenosos, friaveis na camada superficial e
firmes n » s inferiores. Existe u m a transicao suave da primeira camada para
as mais profundus. Num. dos perfis observados, o pH decresce com a profundidade de 4,8 para 4,2.
Em certas regiöes, como no regulado ide Macuana (Bilene), aparecem
olos areöos 0 8 d 6 camada superficial cinzenta sobre material esbranquicado
c h a s amarelas que a u m e n t a m em numero e dimensöes com a proW i d a d e (fotografia 10, estampa, I I ) .
Em certas baixas, como por exemplo entre o Chidenguelte e Manjacaze,
, •
j a Escola de Nhanzil, ocorrem solos idênticos aos de Macuana,
™
™
Hifereiica
de a camada superficial ser bastante mais escura e espessa
com Qw en*'
x •(noertmï*»oi*ado'-8Bo?.);.
Ë difi°^ f a z e i > s e a distmcao entre os solos arenosos cinzentos de origem.
,,. , n nS solos cinzentos também arenosos derivados de gres. A estes fare-

601LC3) ö *-^0

i j

mos breve referenda quando ttratarmos dos solos do Chiaquelane.
2) Solo's amarelos.
Atingéia g r a n d e desenvolvirnento em Panda e Homoine principalmenjte,
se beta que também se encontrem n a circunscricao do BiLane, entre o Chibuto
e Manjacaz^» etc.
Os sol°s a ' m a r i e l o s ' a 1 0 1 1 0 8 0 8 6 friaveis, apresentam u m a camada superficial cin2*311*3' d e c e r c a d e 2 Ö c m ' d e öspössnra, passando mediante uma
™™Q^0 de transicao para u m a outra, amarela. Num destes perfis o pH
res de 6>& n a c a m a d a superficial para 5,9 na mais profunda.
4 — Solos cinzentos arenosos de Chiaquelane.
Estes solos sao dignos de mencao especial por ser muito Taraoteristica a
omia da planfcie do Chiaquelane. Trata-se de uma depressao maas ou
ifl/oa e extensa, limitada por vertentes de areias cinzentas
claras.
menos pi**"^
~~,
- _
f* '

16

O aspecto fisionómico da vegetacao é o de uma savana com morros de nmchérn
sobre os quais se desenvolvem Euphorbia sp., Hyphaene sp. e outras espécies;
end/re os morros vegetam gramineas.
Os solos sao consititui'dos por uma camada superficial, pouco espessa
(10 cm)., cinzenta escura, arenosa e friavel, assentando sobre uma outra cor
de cinza, laxenosa e solta. A, 45 cm surge uma camada cimentada, castanha
muito iescura, com manchas fsrruginosas. Esta camada parece-nos um gres
um tank) ferruginoso. 0 valor do pH é de 5,3 na primeira camada, 4,7 na
segunda e 5,2 na terceira.
Sao muito frequentes solos semelhantes na provi'ncia do Sul do Save em
manchas distribmdas por forma a acompanharem do lado do interior os solos
da faixa arenosa; em muitos locals devem confundir-se com 0s1 solos cinzentos
de origem eólica. Assim, vamos encontra-los em Magul, nas baixas do
Chiaquelane, entre o Chibuto e Vila Gomes da Costa, em Manjacaze, entre
Manjacaze e o Ckicomo, etc.
Ocorrem taanbém em regioes onde predominam ou'tros tipos de solos,
como por exemplo proximo da Ohamusca [entre este local e o régulo Maguizemane (Guijaj, no règulado de Tlatlene (Chibuto), etc.
Os solos doste tipo apresentam uma camada superficial cinzenta escura,
arenosa, friavel, de 25 a 60 cm de espessura, que assenta sobre uma outra
maas clara, geralmente solta; estas oamadas repousam, por sua vez, numa
camada cimentada (possivelmente um gres), evidenciando ou nao manchas
ïerruginosas e que se encontra a profundidade variavel.

B — Solos pedocdlicos.
1 — Terras negras e cinzentas pedocalicas.
a) Barros negros da Moamba.
Ocupando a mancha geológica dos Basaltos Terciarios, jazem na Moamba
e areas limitrofes solos» negros, fortemeate argilosos e muito fendilhados
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quando secos, em regra' associados aos solos vermelhos sobre basaltos ja
descritos (3.3.A.l.b.).
A vegetacao que se desenvolve nesta area é constituida principalmente
por espinhosas (Acacia spp. e Dicrostachys sp.), sendo o estado gramdnoso
exuberante e dominado por gramineas dos géneros Seta,ria e Themeda.
Nuns casos, a primeira camada rölativamente espessa (30-60 cm), nitidamente negra, argilosa forte, de estrutura geralmente granulosa, muito
fendilhada e com nódulos calcareos, segue-se terra casitanho-avermelhada
(espessura variando entre 0,70 a 1,00 m), também argilosa forte, de estrutura
prismatica, compacta, fendilhada e com nódulos calcareos; esta assenta sobre
basalto em adiantado e&tado de meteorizacao. Noutros oasos, os solos sao
negros em tódo o perfil, variando a espessura do solum entre 0,50 e 1,10 m
(fotografia 14, estampa II).
Nos solos do primeiro tipo o pH anda a volta de 8.
Pelas descricöes elaboradas por Van der Merwe (25) para os solos de
«Springbok Flats» do Transval podemos depreender uma grande afinidade
entre estes solos e os solos da Moamba.
b) Solos einzentos do Guija.
Toda a area nao aluvionar, conhecida regionalmente por mananga, que
se estende de Magude ao Guija, na margem direita do Limpopo,, e do Oanicado ao Nalazi, na margem etëquerda, é constituida principalmente por solos
einzentos, ricos em concrecöes calcareas, cujas dimensöes e frequênéia aumentam com a profundidade, e de subsolo por vezels icimen'tado.
A camada superficial, de 15 a 30 cm de espessura, arenosa e solta,
assenita sobre terra cinzenta levemente mais clara que a anterior, argilo-arenosa, compacta, 'cimentada nalguns perfis; segue-.se um horizonte, também ainzento, argilo-arenoso a argiloso, rico em concrecöes calcareas.. A espessura da segunda camada é muito variavel, atingindo nalguns casos 1,15 m.
0 pH aumenta com a profundidade de 5,5-6,1 na primeira camada para
7,8-8,Q na teroeira (fotografia 16x egtampa II)..
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Estes solos estao relacionados com materials do Quaternario que devem
ser ricos em calcareo; em llaambe (Chibüto), observamos e colhemos um gres
esbranquicado rico em calcareo.
Solos que nos parecem semelhantes a estes ocorrem também em pequenas
manchas nas baixas do Inhassune, entre Inharrime e Panda, e do Inhanombe, entre Nhacoongo e Manhioa.
Aos solos cinzenitos do Guija correspondem, em regra, formacöes em
que predominant a Sclemcarya caffra, L&nchocharpus sp. e algumas espinhosas, tais como Acacia litakunensis, Acacia Senegal, Acacia arabica, etc.
(G. Pedro, verbalmente).

2 — Solos pardos, pardo-avermelhados e pardo acinzentados das
regiöes aridas e semi-aridas.
Ja em terras do posto die Massingir é frequente o aparecimento em pequenos plateaux de manchas de solos que desdgnamos por solos pardos.
A cerca de 100 km do Guija, entre este local e Massingir, obsisrvamos um
perfil numa destas manchas onde, pelo menos aparenteïnente, nao tinha penetrado ainda a accao do homem como agente destruidor da vegetacao. Esita
apresenta um icaracter nitidameïite xförofitico sendo a Copaifera Mopane e a
Albizzia Harveyi os principals constituintes de estrato arbóreo, e suculentas, tais como aloés e Sansevieria sp., os comrponentes do elstrato arbustivo
(G. Pedro, verbalmente).
Os solos apresentam um horizonte superficial com cerca de 30 cm de
espessura, pardo-acinzentado, franco-arenoso, friavel, de pH 5,9., assentando
sobre um outro, pardo, de tonalidadë levemente avermelhada, argiloso, compacte, com muitas concrecöes calcareas, de pH 7,6; segue-se finalmente uma
camada parda, levemente maïs clara que a anterior, argilosa, muite rica em
concrecöes calcareas e de pH 8,3.
Estes solos devem formar-se a partir de materials originarios do Cretacico superior; os calhaus rolados aparecem com frequência.
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Os dados colhidos nesta area, bem como na negiao do Balule (margem
esquerda do rio Limpopo) permi)tiram-nos registar um predominio de solos
pardos e pardo-a-yermelhados.
Por outro lado, viagens efectuadae entre Massangena e o Canicado permitiram-nos generalizar a extensa area de partta do Alto Limpopo os resultados das observaüöas maïs minuéiosas realizadas em ou'tros locais.
Dieve, porém, mencionar-se que, na mancha indicada na Carta Provisona dos Solos do Sul do Save, &lém de solos pardos, pardo-avermelhados e
pardo-acinzeïitados, ocorrem tamibém solos cinzentos pedooalicos, manchas
•de solos tarenosos amarelos das formacöes gregarias de Androsttachys sp., solos
halomórficos, solos hidromófficos, itjerras alnvionares, solos esqueléticos e mal
desenvolvidos e, porventura, outros solos.
Procuramos apeïias dar uma ideia de predominio que, segundo cremos,
cabe aos solos pardos e, sobretudo, aos solos pardo-avermelhados.
O mesmo facto, o da ocorrência dos diversos tipos de solos mencionados,
se da em relacao as areas dos postos de Funhalouro e Mabofe. Nestes, porém,
parece-nos que predominam os solos arenosos claros; dai o termos feito abranger na Carta Provisória parte de'ssa area pela ins-cricao «solos arenosos
claros».

C — Solos calomórficos.
Apenas se identifioaram solos vormölhos calomórficos. Encontram-se em
manchas isoladas principalmente na circunscricao do Guija.
Sao solos de cor vermelha intensa, argilosos e' èompactos; a eamada
superficial, de espessura variando entne 15 e 30 cm, cinzento-avermelhada
a casianho-avermelhada, é geralmente argilo-arenosa. O pH varia ao longo
do perfil de 6,3 a 8,1.
Sao, em negra, espessos, comecando no entanto a aparecer elementos
grosseiros é casoalho calcareo a 60 cm de profundidade. Um dos perfis observados revelou gres rico em calcareo a 45 cm (fotografia 20, ©stampa III).
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D — Solos halomórficos.
Encontrain-se fnequentemente em pequenas manchas disseminadas na
area ocupada pelos solos cinzentos do Guija. 0 aspecto da vegetacao é caracteristico dos terrenos salgados, verificando-se ausência quase total de arvores
e o estrato herbaceo reduz-se a plantas halóficas, do género Salicornio, principalmente, distribuidas ïesparsamente.
É também caracteristico nesfes solos o fendilhamento superficial e a
presenca de manchas salinas esbranquicadas.
Ocupam, em geral, areas de drenagem muito defioiente e encontram-se
parcialmente alagados; no firn da estacao seca adquirem o aspecto superficial a que fïzemos referenda.
Sao dignos de mencao especial os solos halomórficos do vale do rio Changane, de que se pod/em obsi'ervar extensoes consideraveis quer proximo do
Chibuto, quer em Maquese (proximo de Vila Gomes da Costa).
Finalmonte, nao podemos deixar de nos referir aos solos salgados da or la
maritima, merecendo-nos particular referência os dos estuarios do Incomati
e do Limpopo e os das margens de cartas lagoas salgadas.

E — Solos hidromórficos.
1 — Machongos.
Na faixa arenosa costeira, em areas baixas mais ou menos planas, para
onde afluem as aguas que'drenam das encostas arenosas circunja'centes, constitui regra geral o aparecimento de solos hidromórficos organicos, conh'ecidos regionalmente por machongos. Ocornem também ao longo dos cursos de
agua ao atravessarem esta faixa e em torno das lagoas que nela existem.
Oonstituiria uma longa lista a enum©racao dos principals machongos
dos distritos de Lourenco Marques e Inhambane.
Sao solos cinzentos muito escuros a negros, muito ricos em materia
organica, fofos (estremecendo com o andar), de tex'tura variando entre arenosa
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e argilosa, e com abundancia de agua, que impede a rapida decomposdcao da
materia- organica (fotografia 21, estampa III)
Pelo seu eltevado teor em materia organioa ardem quando bem secos (4).
Barradas (4) classifica os maohongos em puros, arenosos e argilosos,
baseando-se fundamlen'talmente na looalizacao, que, pela natureza diversa
dos locais em que ocorrem, margens aluvionares e faixa arenosa, devem ter
infhiência marcada.
Pèreira Coutinho (10) classifica-os quanto a origem em autócfcones e alotóctones conforme os residuos organicos resultam da vegetacao que se desenvolve no próprio local au em local diforente, considerando ainda o óaso dos
maohongos do tipo misto.
Ajpnesentam urn teor em carbono organico que chega a atingir o valor
de 41,58 por conto e os valores do pH raramente exoedem 5 (10).
2 — Solos «vlei».
A' mancha dos solos cinzentos do Guija é frequentemente intlerrompida
por baixas ocupadas por solos negros argilosos, compaotos, fendilhados e
com nódulos oalcareos e concrecöas ferruginosas.
Trata-se d© extensas pradarias (apenas oom gramineas) alagadas durante a época das chuvas e que constituem durante essa época vias die drenagem de cursos de agua permanente.
3 — Solos argilosos das baixas.
Por esta designacao abrangemos os solos que ocupam, ja ia cotas inferiores, a zona de transicao dos solos cinzentos do Guija para as areas aluvionares dos vales do Limpopo e do Elef antes.
Sao solos cinzentos, por vezes muito escuros, quase negros, extraordinariamente argilosos e compactos, muito fendilhados, sendo bem evidentes, nalguns casos, indïcios de gleysacao nos horizontes inferiores. Estao, em geral,
relacionados com povoamentos puros ou quase puros de Acacia Xanthophloea.
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Proximo de Vilanculos e entre esta loioalidade e Mambone constata-se
por vezes a ocorrência de baixas mal drenadas, com a vegatacao arbórea e
arbustiva (Tamarindus sp., Phoenix sp., Hyphaene sp., etc.), disposta em
tufos sobre os morros die muchém.
Os solos sSo aqui cinzentos escuros, argilosos e assentam, as vezes a
pequena profundidade, sobre um horizonte gley icaracterisitico e muito compacto.

F — Solos aluvionares.
Sao os solos formados a partir dos materials carrejados pelos cursos de
agua e depositados nas suas margens após as cheias.
Eep'resentamos na Carta a disitrïbuicao aprotximada das principals aluviöes, que mencionaremos a seguir pela ordem relativa da sua importancia •
aluviö8s dos vales do Limpopo, Incomati, Umibelüzi, do Rio dos Elefantes,
Maputo, Save e Mazinchopes.
A propria natureza aluvionar desfres solos sugere-nos grande variabilidade de local para local. A disposicao, espessura © natureza das camadas
variaan muito de perfil para perfil consoante a extensao e impetnosidade das
cheias quje deram lugar aos fenómenos de deposicao (fotografia 24, estampa III).
A medida que nos vamos afasitando do curso dos rios, as camadas de
areia, as franco-arenosas e areno-limosas vao, como é óbvio, cèdendo gradualmente o seu lugar a ou'tras argilo-arenosas e argilosas; com efeito, constata-se que as aluviöes mais afastadas do lei to dos rios sao fortemente argilosas, só raramente aparebendo camadas de textura ligeira.
As aluviöes antigas, por outro lado, vao-se diferenciando de molde a
mostrarem impressas no perfil as caracteristicas dos processos pedogénicos
nesponsaveis pela formacao dos solos das areas adjacentes. Ë curioso notar o
que a este respeito se observa no Vale do Limpopo. Nas areas semi-aridas,
como por exemplo na Muianga, observamos alguns perfis de origem aluvionar mostrando ja tendência para a formacao dum horizon'te de acumulacao
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de carbonatfco de calcio, a ajuizar pela presenca de numerosas concreeöes
calcareas a certa profundidade; nas areas a jusante do Ohibuto e Maniquenique, exisfe um predominio de aluviöes com indicios de gleysagao tipicos,
em condicoes hidromórfioas maroadas. As aluviöes do Vale do Limpopo
reflectem, pois, o aumemto da queda pluvial que se regista do interior para
a cosfca.
4 —A

CARTA PROVISÓRIA

O critério que seguimos para a representacao cartografica dos solos
da provincia do Sul do Save foi icriado por Milne, adoptado por ele e sous
colaboradores (21) na elaboracao da Carta dos Solos da Africa Oriental
Britanica e seguido posteriormente por Botelho da Costa e Azevedo (8) em
Angola.
Delimitamos, assim, principalmente, complexos zonais, de preferência
a grandes grupos zonais.
Este método de representacao permite-nos dar uma ideia maas sugestiva dos diferentes tipos de solos que ocornem em determinada area. Assim,
nas areas nao aluvionares do Guija, por exemplo, existem, a par dos solos
cinzentos pedoaalicos, que predominam, os solos vermelhos calomórficos, os
solos hidromórficos e os solos halomórficos, encontrando-se esfces maas rara<
mente; ©sta mancha vem, portanto, indacada na Carta por uma série de tres
tracos pretos, um vermelho intórrompido, um azul e um violaceo inter rompido,
que correspondem respeotivamente a cada um dos solos mencionados; como
os solos halomórficos aparocem acidentalnuente, os tracos que os rep'rosentam
encontram-se com muito menor frequência. 0 numero de tracos e a sua
frequência sugerem-nos, pois, as propo'rcöes nelativas em que se encontram
os solos a que se referem. 0 facto de tiermos usado tracos vermelhos e violaoeos interrompidos significa que os solos vermelhos e halomórficos sao
diferentles dos que se encontram noutros locais e que serao representados
por tracos da mesma cor, mas a cheio.
Cnamos que através deste exemplo nos foi possivel indioar as vantagens
mais evidentes que este processo introduz na cartografia dos solos, especial-

24

mente em paises novos que, èomo Mocambiqu©, estao ainda mal reconhecidoSj.

Os limites das manchas sao aproximados, como nao podiam deixar de
sê-lo, dada a indole geral dos reconhecimenfcos efectuados e a relativa exiguidade de vias de penetracao.
Por outro lado, as manchas representam, na maior parte dos casos, os
solos que predominam; assim, sucede certamiente o faoto de ocorrerem solos
arenosos avermelhados na area ocupada pela manoha dos solos claros e
vice-versa.
Para certas regiöes, tais como as de grande parte das circunscricöes do
Alto Limpopo e do Govuro, tivemos forcosamente de recorrer a generalizacöès, admitindo em areas nao percorridas a presenca de solos observados
em condicoes semelhantes on baseando-nos em observacoes menos minuciosas efectuadas no decurso de viagens rapidas entre Massangena e o
Canicado e entre Massiinga, Funhalouro, Mabote e Mapinhane. Estas duas
regiöes, a parte duma das quais corresponde a designacao de «solos arenosos claros»., constituem, além do que ainda se encontra em branco, as
duas maiores lacunas da Carta Pr&visória, exigindo estudos cuidadosos que
nos permitam caracterizar e delimitar com mador seguranca os diferentes
grupos de solos que ai se encontram.
Ha solos que por difiouldadies de representacao inerentes a escala, nao
vêm expressos na Carta; é o caso, por exemplo, dos solos esqueléticos e mal
desc-nvcl^idos que se acham aqui e além nos icabecos e contrafortes dos
Libombos, no Balule e em certos looais de Massingir e das circunscricöes
do Alto Limpopo e Govuro.
Nalguns casos presitaram-nos valioso auxilio na delimitacao das manchas a-s cartas publicadas pela Beparticao Técnica de Indüstria e Geologia. Haja em vista que a delimitacao dos solos halomórficos do curso medio
do Changane se fez nao só pela generalizacao a esse local das observacoes
levadas a efeito no curso inferior desse rio mas também baseando-nos na
Carta Mineralógica (11). Os limites da mancha de terras negras do Maputo
coancideni com os do Cretócico que a Carta, Geológica ai lassinala.
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Para terminarmos estas breves mas indispensaveis consideracöes a
Carta Provisóna, resta-nos acrescentar que ela mais nao represemta que urn
prinueiro inventario dos dados ora existentes, um passo para sübsequentes
trabalhos de maior vulto; se, pelo menos, lograrmos atingir este objectivo,
nao tera resultado improficuo o esforpo que despendemos. A Carta, Provïsória represente, em ültima analise, pouco em relacao ao que existia, e
muito menos em relacao ao que o porvir nos'reserva e a Colónia reolama.

4 - ESBOgO PEDOLÓGICO
DA COLÓNIA DE MOgAMBIQUE
1 — CONSIDERACÖES

PRELIMINARES

O estudo aitento dos niapas de Marbut e Schokalsky e o conhecimento
geral que possuïmos dos solos da Colónia, bem como os reconhecimentos
levados a efeito nas diversas provinoias, permJtiram anotar incorreecoes
importanties e mostraram-nos a possibilidade de aperfeicoar o trabalho realizado por aqueles pedologistas.
A existência da Carta JProvisória dos Solos do Sul do Save que agora
apresentamos, o estudo da provincia do Niassa pela Brigada Tecnica. do
Reconhecimento Algodoeiro na campanha de 1948 (18), os reconhecimentos
efectuados ja nas outras provinoias e alguns trabalhos publicados por diversos au'tores (2) (3) (12) (1.5) (18) (19) (20) permitiram esbocar a distribuicao dos principais grupos de soloos em grande parte 'da Colónia, ficando
no entanto alguns claros por preencher.
Infelizmente possuimos ainda pouloos dados analiticos, de modo q\ie
para a maioïia dos solos cuja distribuicao indioamos apenas podemos tentar a sua classificacao baseando-nos na morfologia.
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2 - CLASSIFICAQAO DOS GRUPOS DE SOLOS
Agrupamos provisóriamentfe os diversos solos até agora idientifioados
na Colónia de Mocambique, para facilitarmos a sua descricao e cartografia.
0 esquema adoptado neste Esbago foi o seguinte:
A — Solos pedalféricos.
1 — Solos ver meihos.
2 — Solos cor da laranja, alaranjados e amarelos.
3 — Solos cinzontos.
4 — Solos do Planalto dos Macondes.
5 — Solos vermelhos arenosos dos Urrongas.
6 — Solos da faixa arenosa costeira.
B — Solos pedocalicos.
1 — Terras nogras e cinzentas pedocalicas.
2 — Solos castanhos.
3 — Solos pardos, pardo-acinzentados e pardo-avermelhados das
regiöes aridas e aemi-aridas.
C — Solos oalomórficos.
D — Solos halomórficos.
E — Solos hidrömórficos.
1 — Machongos.
2 — Vleï.
3 — Solos dos dambos.
4 — Solos argilosos das baixas.
F — Solos aluvionareg'.
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3 — DESCRigAo DOS GRUPOS DE SOLOS
A — Solos pedalféricos.
1 — Solos vermelhos.
Foram classificados como solos vermelhos os solos de cor vermelha mais
ou menos intensa, sujeitos ao processo de laterizacao. Se bem que aceitemos
a classificacao proposta por Botelho da Costa e Azevedo (9) nao nos é possivel, neste momento, por falta de dados analiticos, fazer a distincao entre
laterite e solo lateriüco. Dai us'armos de prelarência o qualifioativo lateritico, mas prieveniindo desde ja que admi'timos a possibilidade de alguns dos
solos agora classificados como lateriticos Sa venham a classifioar como laterites a medida que o trabalho laboratorial em curso se va completando.
No Esbogo Pedológico nao se fez icon'tudo qualquer tentativa para diferencar os tipos em que os solos vermelhos se podem subdividir.
a) Solos vermelhos lateriticos.
Os solos vermelhos lateriticos sao normalmente solos profundos, de car
vermelha mais ou menos intensa em todo o perfil, com excepcao da primeira
camada que frequentemente é cor de chocolate, em geral de textura argilosa, friaveis, de pH baixo e diminuido com a profundidade, nao se eacontrando concrecöes ferruginasas ou, se esbas aparecem, sao muito raras e de
pequenas dimensoes (fotografLa 1, e^tampa I)..
Esfos solos predominam em regiöes altas muito chuvosas (altura pluviométrica anual média em geral superior a 1 :000 mm) e temperatura relati vamen te baixa (temperaitura anual média eer ca de 20° C), formando-se
a partir de material origin ario proveniente de rochas ïgneas © metamórficas acidas, tendo ja sido identificados em Metónia, lie, Alto Mol'ócuè,
Guruè, Milange e Ta-cuane, e supomos que os solos da Angónia, Baruè,
Manica, Ohimoio e Gorongoza se devam incluir também nest» grupo.
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Admitimos a hipótese de os solos da Namaacha serem solps vermelhos
iaiteriticos, se bem que o seu grau de laterizacao nao seja muito avanca-do
(3.3.A.l.a).
b) Solos cinzentos lateriticos ferruginosos.
Os solos vermelhos lateriticos ferruginosos sao solos muito parecidos
com os solos vermelhos lateriticos, mas de tegtura variavel, e apresentam
concrecöes ferruginosas abundantes (as vezes mesmo nos horizontes supetrfioiais), cujo numero e tamanho aumentam com a profundidade; a certa
profundidade as concïecöes desaparecem, sendo a transicao brusca para
uma camada de greda, que assenta muitas vezes sob re zerzatz.
Estes solos sao muito frequences nos planaltos médios do Niassa e Zambézia e mesmo em zonas mais baixas destas duas provincias, e supomos
que ocorram também nas zonas altas de Manica e Sofala.
c) Solos cinzentos lateriticos com bancadas.
Os solos vermelhos lateriticos com bancadas apresentam a profundidade
variavel uma camada de concrecöes e cimentadas formando bancada (fotografia 2, estampa I). As bancadas de concrecöes podem ser do tipo pisolitico
ou do tipo celular.
Devido a fenómenos erosivos, as camadas superficiais podem ster completamenfce arrastadas, ficando expostas as bancadas, as vezes em extensöes
apreciaveis (fotografia 25, estampa IV).
d) Ontros solos vermelhos.
Sob esta designacao prefeendemos reunir solos vermelhos, sujeitos ao
processo de laterizacao mas formados a partir de materials originarios provenientes de outras rochas que nao as ïgnea-s © metamórficas acidas. Até
agora apenas tivemos ocasiao de descrever solos formados a partir de oalcareos cristalinos (fotograf ia 3, estampa I), basalt os, gabros, dioritos e
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rochas afins e de alguns gneisses muito escuros e pobres em quartzo. Tern
nm perfil parecido com o dos solos vermelhos lateriticos mas, ao contrario
do que sucede com estes, sao muito compactos.
Estes solos encontram-se em geral em pequenas manchas isoladas e só
foram identificados ainda na provincia do Massa.
2 — Solos cor dc laranja, alaranjados e ainarelos.
Podamos distinguir nestes solos, tal como no caso dos solos vermelhos,
os seguintes tipos fundamentals: lateriticos, lateriticos ferruginosos e lateriticos com bancadas.
Os solos cor de laranja, alaranjados e amarelos estao relacionados com
os solos vermelhos, oco'rrendo normalmente em sucessao, formando catenas.
Os solos vermelhos ocupam os pontos de icota relativa maïs elevada, seguindo-se-lhe os solos cor de laranja, depois os alaranjados e finalmente os solos
amarelos, que se enconitram em cotas mais baiixas. Esta sucessao é provoicada
na maior parte dos casos pelas condicöes de drenagem, correspondendo os
solos vermelhos aos looais mais bem drenados e os solos amarelos a locais de
drenagem deficiënte.
Na sua quase totalidade os solos até agora identificados formaram-se
a partir de materials originarios provenientes de granitos e gneisses. As
observacoes feitas em trabalho de cajnpo levam a crer que a textura e a intensidad'a da cor sao afeotadas pela composicao mineralógica da rocha-mae (2).
Na provincia da Zambézia e principalmente na do Nias&a, ja foram
definidas catenas com caracteristicas semelhantes a que atras referimos.
3 — Solos cinzentos.
Os solos cinzentos sao solos sujeitos ao processo de laterizacao, mas,
devido ao facto de se encontrarem geralmente em areas baixas, de drenagem
difioil, verifica-se uma gieysagao mais ou menos intensa, e enconttram-se
associados aos solos vermelhos, cor de laranja, alaranjados e amarelos, sendo
normalmente ran dos üLtimos solos da sucessao fcatenaria.
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Os solos cinzentos até agora estudados podem subdividir-se em tres tipos
fundamentals: solos cinzentos com horizonte gley, solos cimentos lateriticos
ferruginosos e solos cinzentos lateriticos com bancadas.
a) Solos cinzentos com horizonte «gley».
A primeira oamada destes solos é eon geral de icor cinzenta m,ais ou
menos escura, assentando sobre uma outra parda, pardasacinzeïitada ou
parda-amarelada, compacta, as vezes 'com concrecoes ferruginosas pouco
abundantes. A certa profundidade aparece um horizorite gley tïpico onde
aci den talmen te se encontram também1 concrecoes ferruginosas (fotografia 7,
estampa I).
Os solos cinzentos com horizorites gley ocorrem geralmente em areas
quase planas, de certa extensao, que estabelecem a transicao entre as encostas o as baixas. Estes solos têm sido encontrados principalmento na provincia
do Niassa.
b) Solos cinzentos lateriticos ferruginosos.
Os solos cinzentos lateriticos ferruginosos têm a primeira camada de cor
cinzenta esoura, de espessura variavel, mas normalmente" delgada, assentando sobre uma outra, em geral espessa, de icor cinzenta cl ara ou mesmo
esbranquicada que Itransita gradualmenfo para um 'horizonte lievemewte
escuro, as vezes de tonalidade pardacenta, com concrecoes ferruginosas.
A textura e a compacidade variam imenso, desdio solos arenosos, soltos ou
friaveis, a solos argilosos, compactos (fotografia 8, estampa I).
Estes solos encontram-se em areas de drenagem deficiënte © foram descritos nas provincias do Massa e Zambézia.
c) Solos cinzentos lateriticos com -bancadas.
Sao solos muito parecidos com os solos oinzen'tos lateriticos ferruginosos,
mas neste caso as concrecoes estao soldadas formando bancada. Por vezes a
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camada que esta imediaitamente acima das bancadas é de cor parda-amarelada, ou mesmo amarelada.
A drenagem das areas onde se encontram estes solos é ainda mais dificil
do que a das areas onde se descreverain os solos cinzentos lateriticos ferruginosos.
4 — Solos do Planalto dos Macondes.
No extreme nordeste da provincia do Niassa encontra-se uma grande
mancha 'de solos que foram designados, a falta de termo mais apropriado,
por solos do Planalto dos Macondes.
Estes solos formaram-se a partir de material originario proveniente de
gres do Gretacico e estao sujeitos a uma intensa lavagem (altura pluviométrica anual média superior a 1:000 mm).
Sao geralmemte solos de cores claras (por vezes aparecem solos cor de
chocolate clara e solos vermelhos), textura ligeira (até franca, e um ou outro
perfil a-rgiloso-arenoso), friaveis a firmes, muito permeaveis.
A maricha mais importante destes solos encontra-se no Planalto dos
Macondes, aparecendo também solos idênticos a estes na Serra Mapé (Macomia).
5 — Solos vermelhos arenosos dos Urrongas.
Os solos vermelhos arenosos dos Urrongas foram ja caracterizados na
Carta Provisória dos Solos do Sul do Save (3.3.A.2).
6 — Solos de faixa arenosa costeira.
Os solos de faixa arenosa costeira esitöndem-se por uma faixa que vai de
Ponta do Ouro a foz do Rovuma, com solucoes de continuiidade de onde
em onde.
Estes solos tem sido mais bem estudados no Sul do Save (15) (22), onde
a faixa arenosa. costeira atinge maior largura, e numa pequena area do
Niassa, a peninsula de Fernao Veloso (3).
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A subdivisao destes solos pode ster feita segundo o seguiate esquema:
a),Soles arenosos melanizados.
1) Avermelhados arenosos a franco-arenosos.
2) Caafeanho-avermelhados franco-arenosos.
3) Acastanhados arenosos.
b) Solos arenosos daros.
1) Cinzentos
2) Amarelos.
3) Alaranjados.
Os solos arenosos melanizados so foram identificados na provincia do
Sul do Save, pelo que nao se faz referenda pormenorizada (vide 3.3.A.3.a).
Dos solos arenosos claws ja foram descritos no Sul do Save solos cinzentos e amarelos (3.3.A.3.b) e no Massa encontram-se também solos alaranjados.
Os solos alaranjados, 'amarelos e cinzentos formam em geral, no Niassa,
complexos de caracter catenario, ocupando os solos alaranjados os pontos
de cota relativa mais elevada e os solos cinzentos os de menor eota.

B — Solos pedocalicos.
1 — Terras negras e cinzentas pedocalicas.
Foram classificados como terras negras e cinzentas pedocalicas os solos
nitidamente sujeitos ao processo de calcificacao e cuja cor vai desde a cinzenta a negra, havendo no entantó pequenas mandias de solos pardo-acinzentados ou pardo-anegrados.
E muito dificil incluir estes solos num esquema geral de dassificacao,
pois as terras negras tropicatis estao ainda estudadas.
Neste Esbogo nao se faz qualquer tentativa para distinguir os diversos
tipos em que subdividimos as terras, negras e cinzentas pedocalicas.
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a) Terras negras.
1) Terras negras.
As terras negras apresentam em geral uma primeira camada delgada,
argilosa, estrutura granulosa (as vezes grosseira), compacfca a muito compacta. As camadas subjacentes sao argilosas fortes, compactas a muito
compactas, fendilhadas, com concrecöes calcareas (que acidentalmente aparecem também na primeira camada) (fotografias 11, 12 e 13, estampa II).
As terras negras têm sido até agora descritas sobre formacöes calcareas
do Cretacico ou posteriores e em regioes de altura pluviométrica anual
média inferior a 1 :000 mm e de itemperatura anual média igual ou superior
a 2oa C.
As terras negras encontram-se de norte a sul da Colónia em manchas
isoladas, tendo sido ja identificadas em Macomia, Quissanga, Porto Amelia,
Memba, Nacala, Mossuril, Mecanhelas, margens do Lago Ghirua, regiao
de Megaza, Chemba, Maringué, Nova Chupanga, Chibabava, Baixo Mossurize e Maputo.
2) Barros negros da Moamba.
Na regiao da Moamba foram descritos solos formados a partir de material originario derivado de basaltos e que foram designados por barros
negros da Moamba (15) (fotografia 14, estampa II), tendo ja sido feita
atras referenda a estes solos (3.3.A.l.a).
b) Terras cinzentas.
1) Terras cinzentas.
Por vezes, ao lado das terras negras, encontram-se eolos de cor cinzenta e que foram designados por terras cinzentas pedocdlicas (fotograffia.
15, estampa I).
Sao solos muito parecidos com as terras negras, nao se possuindo ainda
elonientos que permitam propor qualquer hipótese para explicar a diferenca
na coloracao.
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2) Solos cinzentos do Guijd,.
Os solos cinzentos do Guijd foram caracterizados na Carta Provisória
dos Scflos do Sul do Save (3.3.B.l.b).
2 — Solos castanhos.
0,s stölos castanhos têm a camada superficial de cor castanha ou pardo-acinzentada, argilosa forte, com pacta a muito compacta; as camadas inferiores sao castanhas, as vezes castanhoavermelhadas, argilosas, de estrutura prismati'oa, compactas e com concrecöes calcareas (fotografias 17, 18
e 19, estampa III).
Estes solos só foram identificados em Porto Amelia e Memba, sobre
calcareos do Cretacico, onde a altura pluviométrica anual média é cerca
de 800 ram e a temperatura anual anda, a volta dos 26° O.
3 — Solos pardos, pardo^acinzentados e pardo-avermelhados das
regides aridas e semi=aridas.
Os solos pardos, pardo-acinzentados e pardo-avermelhados das regiöes
drtiias e semi-dridas só foram ainda descritos numa extensa area do Sul do
Save (3.3.B.2).

C — Solos calomórficos.
Os solos calomórficos estudados na nossa Colónia- resumem-se aos solos
vermelhos calomórficos (fotografia 20, estampa HI), ja descritos na Carta
Provisória dos Solos do Sul do Save (3.3.C.).

D — Solos halomórficos.
Encontram-se na nosSia Colónia dois tipos de solos salgados: solos halomórficos continentais [identificados no Sul do Save, ignorando-se ainda a
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que gfupo genético pertencem (S.S.D)] e solos salgados de origem maritima
(ao longo da costa, no estuario e curso inferior dos principals rios e nas
margens de lagoas. litorais de agua salgada).
Em Moma tivemos ocasiao de notar que, devido a uma transgressao, os
lodos maritimos cobriram ba-ncadas (de antigos solos lateriticos), expostas
pela erosao, vendo-se hoje mangalis desenvolvendo-se perfeitamente nestas
condicöes.

E — Solos hidromórficos.
Sao muito variados os tipos de solos hidmmórficos que se encontram
em Mocambique, tendo alguns deles ehamado a atencao de varios autores.
Os solos hidromórficos ja estudados foram subdivididos em quatro tipos
principals que descrevemos a seguir.
1 — Machongos.
De todos os solos hidromórficos, os machongos (fotografia 21, estampa III) sao os mais bem estudados, porque ocupam areas relativamente
extensas no Sul do Save e têm excepcional interesse sob o ponto de vista do
f omen to orizicola.
Na Carta Provisória dos Solos do Sul do Save (3.3.E.1) faz-se referenda
pormenorizada a estes solos, pois é nesta Provincia que os machongos sao
mais caracteristicos.
2 — Solos «vlei».
Os solos vlei têm a camada superficial geralmente espessa, parda-ane- .
grada, cinzenta escura ou negra, argilosa, estrutura granulosa grosseira,
com fendas verticals, compacta, em regra 'com conereccöes ferruginosas e
nódulos callcareos; a segunda camada é normalmente parda, argilosa forte,
fendilhada, muito compacta e apresenta muitas concrecöes ferruginosas e
nódulos calcareos (fotografia 22, estampa III).
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Estes solos encontram-se em depressöes ou em areas baixas, mal drenadas, na& margens de algumas linhas de agua. Com frequência os solos
vlei fazem parte de catenas, associados a solos vermelhos, cor de laranja,
alaranjados, amarelos e cinzentos (4.3.A. 1, 2 e 3).
3 — Solos dos dambos.
Os solos dos dambos sao solos de camada superficial, parda-acinzentada
oti cinzenta, de textura variavel mas frequentemente argilosa, firme a compact»; as camadas inferiores sao amarelas ou amareladas, argilo-arenosas
ou argilosas, com manchas cor de ferrugem e com raras a algumas concrecöes
ferruginosas a certa profundidade (fotografia 23, estampa III).
Estes solos encontram-se em depressöes caracteristicas, conhecidas pelo
nome de dambios, muito frequentes nas provincias do Niassa e da Zambézia.
4 — Solos argilosos das baixas.
Os solos argilosos das baixas têm a primeira camada cinzenta muito
escura, por vezes negra, fortememte argilosa, assen'tando sobre camadas de cor
cinzenta, pardo-acinzentada ou pardo-amarelada, argilosas fortes, muito compactas, fendilhando quando secas e apresentando manchas cor de ferrugem
e conereccöes ferruginosas.
Como o próprio nome indica sao solos que ocorrem em areas baixas,
mal drenadas, conhecidas em certas regiöes por tandos.

F — Solos aluvionares.
Os solos aluvionares sao solos pouco ou nada diferenciados pedogènicamente, com caracteristicas muito variadas que dependem das aluviöes que
lhes deram origem (fotografia 24, esitampa III).
Merecem mencao especial as aluviöes dos Rios Zambeze, Chire, Büzi,
Save, Limpopo, Incomati, Umbelüzi e Maputo.
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Em face dos nossos actuals conhecimentos nao é possivel delimitar
perfeitamente as diversas manchas de solos nem definir todos os tipos de
solos que ai se encontram.
Por isso os limites das manchas indicados no Esbogo deveni considerar-se apenas aproximados e as manchas representam em geral associacöes
de solos constituindo complexos zonais (complexos de caracter catenario na
maior parte dos casos), mas por vezes assim nao sucede, indicando a mancha
o tipo que ai predomina, como, por exemplo, as manchas de solos vermelhos
na Alta Zambézia, certas manchas de terras negras e de solos castanhos, etc.
Para certas ares (Alto Rovuma, grande parte de Tete e outras) nao possuimos elementos que permitam indicar que tipos de solos ai se encontram,
esperando que o prosseguimento dos trabalhos agora em curso permita em
breve preencher estas lacunas.
Na faixa litoral entre a Beira e o Zambeze, as informacöes e os dados
de que dispomos levam-nos a considerar a existência nesses locais de solos
arenosos daros, pelo que se öscreveu esta designacao no próprio ma^pa.
Por motivos que facilmente se compreendem, simplificou-se a marcacao
neste Esbogo das manchas que ocorrem no Sul do Save. Assim, por exemplo,
nao se distinguiram as diversas manchas de solos arenosos, da faixa arenosa
costeira, demarcadas na Carta Provisória.
Porque parecem ter sido escritas de propósito para resumir o estado
actual do inventario dos solos mocambicanos, transcrevemos a seguir estas
palavras de Milne (21) :
«Let it be acknowledged that of the soils of large parts of these four»
Provincias «we can only say «We know almost nothing»; for much of the
remainder, «The general soil distributions are such and such, we do not
know detail»; and for pieces of the country here and there, «We can plot
the soil types to a first approximation as regards their position an extent,
and something is known of their morphodogy and properties».
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1 — Solo vermelho laterilico, catena de Metónia, perfo de Massanflulo, Niassa.
2 — Solo vermelho lateiitico com bancsdas. Muaqulua, Zambccia.
3 — Solo vermelho formado a partir de calcarco crislalino, Tapua iCorranc), Niassa.
4 — Solo cor de laranja lateritico ferruginoso, catena de
Metaricji, entie Cuamba e Mandimba. Niassa.
5 — Solo alaranjado lateritico. catena de Nampula. perto de Nampula. Niassa.
b — Solo
amarelo lateritico. complcxo de Mogincu3l, entre Liupo e Quinga, Niassa.
7 — Solo cinzento com hori-onte i,'/('t'. Mutuali. Niassa.
8 — Solo
cinzenfo latciitico ferruijinoso. entre Mccanhelas e Cuamba, Niassa.
A fi^ur.i :' i foto de <i <> l'cdro.
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9 — Solo avermelliado arenoso 'solos arenosos mcTanizados, Nhacoongo, Sul do Save.
10 — Solo cinzento (solos arenoses daros). Macuana
(Bilene). Sul do Save.
11 — T e r r a negra, entre Macomia e Mucojo. N i a s s a .
12 — Terra negra. Tchamba iMecanhelas). Niassa.
13 — Terra
negra. Susso (Chemba). Manica e Sofala.
14 — Bario negro da M o a m b a . perto da Moamba. Sul do Save.
15 — Terra cinzenta pcdocalica.
perlo de Metuge. Niassa.
15 — Solo c i n z e n t o do Guija. Malau iGuija). Sul do Save.
A figura i i i foto ie Ltreno Bai i
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17 — Solo castanho. perlo de MI.-I.KO. Niassa.
18 — Solo castanho. Lürio (Memba). Niassa.
19 — Solo castanho, pctlo de Metuge, Niassa.
20 — Solo vermclho calomórtico. Massingirc. Sul do Save
21 — Machongo, entre langamo e Inharrime, Sul do Save.
22 — Solo vlei, perlo
de Namuno. Niassa.
23 — Solo dos dambos, dambos J.i Amaramba, Niassa.
24 — Solo aluvionar, vale do I.impopo, Sul do Save.
21 è da

ie Qufmxa e Solos
da KepnrlifSo récnica Je Agricultara.

ESTAMPA

IV

Ë^dOK
Bancadas ferruginosas expostas pela erosao, Macomia, Niassa

KSTAMPA

26 — Aspecto supcrticial do fendilhamcnto das terras negras
Perto de Menige. Niassa

V

E S T A M PA

VI

27 — Aluviao fendilhada
Vale do Rio dos Elefantes. Sul do Save

l\

(Koto de Lereno Barradas).

^ Solos f ^ a men te lavabos das w é s
tas e ma f os ar&usTwos xerdfitos
Solos vermelho-acasfönhados desavafej na tropical das resides alrernaoamente hiimidas e aridas

\Z3

Solos vermelhos sob floresta tropical

hümida.

I.._J

Solos do^rupo das terras negras das
pra^arias

I

Terras neqras das savanas aridas

I
I—J

Solos pantanrjsos e p a n t o s das
recjióes tropicais

WÊÊ

Solos aluvionares
(Ampliadade I2o.ooo.ooo)
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COLÓNIADEMOCAMBIQUE
JE.A.C.
CenTro de Invesdgacao Cientlfica Al^udoe>ra
De p ar raroento o* Solos
CARTA PROVISORIADOSSOLOSDOSULooSAVE
1948
E SCALA 1:2 000 000

t EG EN DA

N A T A L

Solos vermelhos
Solos vermelhos arenosos dos tlrronqas
Solos avermelhados arenosos a franco arenosos
Solos casianho-avermelhadosfranco-arenosos
Solos acasranhados arenosos
Solos daros arenosos
Solos cinzentos arenosos do Chiaquelane
Terras negras e enzenr as pedocalicas
Solos pardos,pardo-avermelhados e pardo-acinzentados das redoes aridas e semia'ridas
Solos calomo'rficos
Solos hdlomorjicos
Solos hidromórjicos
Solos aluvionares

CZTJ

03

D0
lambone

Pafuri

V
COLONIADEMOCAMBIQUE
JE.A.C.'
Centro de Invesdgocao Cienti/ica Aljodoora
De p &r ramento a« Solos

CARTA PROVI50R i A DOSSOLOS DO SUL DOSAVE
1948
E SCALA 1-2 000 000

fcEGENDA
Solos vermelhos
Solos vermelhos arenosos dos Urronqas
Solos d vermei had os arenosos a franco arenosos
Solos casfanho-avermelhadosfranco-arenosos
Solos acasranhados arenosos
Solos cl
arenosos
Solos cinzentos arenosos do Chiaquelane
Terras negras e cmzenras pedocalicas
Solos pardos, pardo-avermelhados e pardo-acinzentados das regioesaridasesemi-a'ridas
Solos calomo'rficos
Solos halomorj-'icos
Solos hidromórjicos
Solos aluvionares
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COLÓNIA
V

DE M O C A M B l Q U E
J E.A.C

C/enlro de Inveshgacao Ci'enHtea Alqodosira
D t p a r t a nento Je Soios

ES6ÓC0

PEDOLÓGICO

1946
ESCALA- i 6 0 0 0 0 0 0

O

LEGENDA
Solos v i r t r w l h o s

*

Solos co'r de larania ealaraniados
Soios arr?arelos

•
•

Solos cir.zeflïös
t^j So'os do plan al ro dos Macondes
BMSMMSE™ ^

Terras neqrassoloiv'ei meihos e cinzentos
Terras r ie<jrasecinzenras psdocalicas
Terras negras e solos 7ermeihos catomórficosïIII] "
Solos casfdrflios pedoca'hcob
Solos pardospardo-acinzenf ados e
p a r d o - a v e r m e l h a d o a d a s regioes
a r i d a s e semi-andas

•

Solos halomórficos
Solos ar.cjrïbsos d a s baixas
Solos cinzentos e argilosos dasbaixas
5 o l o s dos ( J r r o n g a s
Solos arendsos
Solos a r e n o s o s ehidromorf'icos
Solos aluv/ionares
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