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1

INTRODUCAO

Esta brochura acompanha as duas cartas sobre a aptidao
agro-climatica generalizada para a producao de culturas ero regime .
de sequeiro (folha 1 e folha 2). As cartas sao uma parte dos resultados do Inventario Nacional de Recursos Agro-Ecológieos* executado em 1981/82. Neste estudo foram analisados e cartografadoe os
recursos climaticos e edaficos com o objectivo de avaliar as potertcialidades do Pais para a producao em regime de sequeiro. 0 trabalho
foi executado no Instituto Nacional de Investigacao Agronómica e coordenado pelo projecto FA0/M0Z/75/011, "Planificacko do Uso da Terra
!
e Agua".
0 estudo esta documentado em sete relatórios (ver Bibliografia) escritos em lingua inglesa, facto que impede uma divulgacao
ampla. Além disso, a complexidade da matéria e da metodologia apli-^
cada exige das pessoas um estudo profundo do material para se obter
uma plena compreensao.
Foram estas as consideracoes que levaram a escrever uma
brochura em lingua portuguesa, evitando o mais possivei aspectos
técnicos coraplicados. Neste resumo, descrevem-se alguns aspectos
sobre as culturas e nivel de maneio avaliado, uma breve explicacao da metodologia utilizada e finalmente um capitulo sobre a utilizacao das cartas e os cuidados necessarios para que essa utilizapao
seja correcta.
Esperamos portanto que esta brochura permita uma divulga9ao
ampla dos conhecimentos adquiridos sobre. o, clima e sobre a aptidao
climatica no Pais. Esperamos também que estas informacoes, venham
contï'ibuir no sentido de incentivar o seu uso por parte dos responsaveis de planifica9ao do desenvolvimento económico do Pais.
Entretanto esté a ser preparada a impressao do inventario dos
recursos climaticos e do inventario dos recursos edaficos a escala
1:2.000.000. Também foi iniciada uma segunda fase do Inventario
Nacional em que serao avaliadas mais oito culturas, e em que o banco
de dados serS ampliado com dados sobre o uso actual da terra, a populacao, os efeitos da erosao sobre a producao, e o potencial pecuario.
Esta segunda fase permitiré ó calculo da capacidade de carga humana
das terras.
2

AS CULTURAS, 0 NlVËL DE MANEIO E 0 NIVEL DAS ENTRADAS DE
FACT0RES DE PRODU9AO

Foram avaliadas oito culturas, nomeadamente - milho, mapira,
mexóeira, trigo, soja, amendoïm, mandioca e algodao. Cada uma
das culturas foi avaliada em dois nlveis de maneio correspondentes
a diferentes nïveis de insumos.
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O nïvel mais haixo de insumos corresponde ao sector familiar
da agricultura. As suposi9oes sao as seguintes:
-

produpao com variedades locais, principalmente para supsistência;

- -trabalho manual;
-

boas técnicas culturais ao alcance dos camponeses;

-

sem uso de adubos e produtos quxmicos para o combate
as pragas, doencas e ervas daninhas;

-

pratica de pousios para a res.tauracao da fertiiidade da
terra.

0 nïvel alto de insumos corresponde ao sector moderno de
agricultura. As 3uposicöes principais sao. as seguintes:
-

producao com variedades melhoradas de alto rendimentOj
virado para a comercializacac de produtos;

-

mecanizacac completa incluindo a colheita; .

-

aplicacèio adequada de adubos e produtos quimïccs para o
combate as pragas, doencas e ervas daninhas;

-

nivel alto de servicos de apoio p.e. a investigapao.

A definicao destes dcis nxveis de entradas de factores de
producao ê necessaria em primeiro lugar-, porque 03 rendimentos obtidos
nos dols sistemas de producao sao bastante diferentes; em segundo
lugar tarabém porque estes dois sistemas de producao sao capazes de
responder de uma maneira diferente as condicöes climaticas, com influência sobre os rendimentos obtidos. Por excniplo: se as condipöes ambientais sao favoraveis para as pragas e doencas, o sector familiar nao pode
fazer nada, mas na agricultura moderna, podem utilizar-se produtos
quimicos. Outro exemplo: quahdo a cultura esta madura e as chuvas continuam a cair, a maquinaria nao pode entrar na machamba mas o sector familiar pode comecar a colheita normalmente.
3

METODOLOGIA

Fes-se uma avalia9ao do ciima e os rendimentos possiveis das
culturas foram calculados com base no conceito do periodo de crescimento.'
0 periodo de crescimento define-se como o periodo do ano {em numero de
dias) em que as culturas podem crescer e produzir com base na disponibilidade de agua (das chuvas). Esta dura9ao calcula-se com ba3e num
balanco hidrico que considera a quantidade de precipita9ao, a evapotranspira9aö potencial e a armazenagem de agua no solo.
Definindo mais detalhadamente o perxodo de crescimento, pode
dizer-se, que este é o periodo do ano em que a precipitapao ê superior
a metade da evapotranspira9ao potencial, prolongado ainda pelo perxodo
necessario para evapotranspirar 100 mm de agua armazenada no solo.
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Na Fig.1, apresenta-se urn esquema do periodo de crescimento.
Das duas folhas da carta do levantamento de recursos
climaticos consta um pequeno tnapa (ao fundo e a esqüerda) onde
a duracao do periodo de crescimento se representa de uma maneira
generalizada. A durapao varia entre menos de 75 dias no interior
dé (iaza e no Norte de Manica, e mais de 300 dias no Gurué, Alta
Zambézia.
Uma vez'conhecida a duracao do periode de crescimento ou,
por outras palavras, o periodo era que ha agua disponlvei para as
culturas, podemos fazer a comparac&G com as exigencias das culturas
neste sentido. Estas exigencias dizem respeito ao ciclo de crescimento das culturas ou ao perïodo em que a cultura precisa de agua
para produzir aquela parte que nos interessa. 0 ciclo de crescimento
varia com a cultura; o ciclo de mi3.ho é de 90-120 dias, o ciclo do
algodao de 170-180 dias, e a mandioca' tem variedades que vao de 180
até 330 dias.
Se o.periodo de crescimento é demasiado curto para o ciclo da
cultura, esta sofrera por falta de agua antes de completar o ciclo e, .
consequentemente, o rendimento sera reduzido e/ou o produto sera de
ma qualidade.
As condicoes climaticas também sao pcuco favoraveis quando o
perxodo de crescimento é muito mals comprido do qtxe o ciclo da cultura.
Estas condicoes. sao favoraveis ao desenvolvimento de pragas e doencas
que afectam directamente o rendimento e também a qualidade do produto.
Além disso, as maquinas nao podem entrar no campo quando o solo ainda
esta hümido; por outro lado, as condicoes hümidas do produto criam
problemas para o manusear. A qualidade de certas culturas, como
algodao e tabaco, é afectada quando ocorrem chuvas no fira do seu ciclo.
Portanto, cada cultura produz optimamente num intervalo l.imi~
tado da duracao do periodo de crescimento; quando a duracao é mais
curta ou mais longa dó que este intervalo, a cultura sofrera reducöes
no rendimento. Sao estes os principale factores em que a avaliacao
climatica se baseia.
Além da duracao do perïodo de crescimento a carta 'Levantamento generalizado de recursos climaticos' apresenta o padrao do periodo
de crescimento ('pattern') e as zonas térmicas ('thermal zones').
0 padrao quantifica a probabilidade de ocorrência de periodes
secos no periodo chuvoso. Por éxemplo: padrao 2-1-3 quer dizer que
na maior parte dos anos ha dois periodos de crescimento pequenos,
Separados, por uma seca, que em outros anos hé um periodo continuo e,
que numa pequena parte dos anos existem mesmo 3 periodos de crescimento ou duas secas. Na Figura 2 apresenta~se um esquema do balanco
hidrico de um ano com padrao •?.,
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As zonas termais referem-se a temperatura durante o perfodo
de crescimento. A'temperatura é decisiva para a escolha de culturas
adaptadas ao clima tropical p.e., algodao e mandioca, ou clima moderado, como a cultura de trigo. As zonas térmicas apresentadas sao
bastante generalizadas. Na carta original forara identificadas 6
zonas térmicas.
A ocorrência de secas bem como a temperatura foram consideradas na avaliacao da aptidao para culturas e no calcuio dos rendimentos climaticamente possïveis.
Na avaliacao identificam-se cinco classes de aptidao que se
referem ao rendimento maximo possïvel em condicöes de producao:
Altamente apto

80-100% do rendimento maximo

Apto

60- 80% "

"

"

Moderadamente apto

40- 50% "

"

"

Marginalmente apto

.20- 40%'"

"

."

0- 20% "

"

"

Nao apto

Os rendimentos apresenta°dos sao possiveis só em condicöes
óptimas: de solo e relevo, condicöes que sao bastante raras. Portanto,
os rendiraentos reais serao mais baixos devido ès limitacoes de solo e
relevo. A avaliacao do conjunto do clima, do solo e do relevo foi
sintetizada em forma de tabelas pelo Departamento Terra e Agua do INIA,
onde pode ser consultada.
4

A UTILIZACAO DAS CARTAS

As cartas apresentadas correra o risco de 3erera utllizadas como
verdade absoluta, em particular para as pessoas alheias aos pormenores do estudo. Por isso, recomenda-se aos utilizadores que tomem
em ater^ao os seguintes pontos:
-

Ëste' estudo foi feito a nïvel nacional e preten.de apoiar
a planificacao a esse nïvel. Para a planificacao regional
e local o estudo constitue urn guia geral mas normalmente sao
necessarios estudos adicionais que tomem em conta as variacoes locais nas precipitapoes e na temperatura, as quais nao
podiam ser consideradas num estudo a nïvel nacional.

-

As cartas só apresentam a aptidao agro-climatica.
A diminuicao no rendimento por condiqoes desfavoraveis de
solo e de relevo nao foi considerada nesta cartografia. A
aptidao com base no conjunto do clima e do solo é sempre
pior do que a.simples aptidao climatica. Nos vales dos rios,
em zonas climaticamente secas a aptidao pode ser meihor devido
è agua disponïvel rio len<;ol freatico.
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-

O rendimento do algodao refere-se a fibra e nao ao algodac
caroco. (rendimento em fibra = ^ 1/3 do algodao caroco).
0 rendimento de mandioca refere-se a matéria seca. Para
, se obter o rendimento com mandioca fresca, multiplica~se
pelo factor 3.

-

A classificacao 'nao apta' nao quer dizer que a cultura nao
pode ser cultivada, mas sim que os rendimentos serao muito
baixos em comparacao com os rendimentos maximos da cultura
em condicoes óptimas, Em particular no caso da mandioca,
os rendimentos na classe 'nao. apta' ainda sao consideraveis.

-

A avaliacao esta feita para cultüras simples, e nao considera
aumentos na producao devido a consociacae de cultüras.

-

0 utilizador das cartas pode pensar que a avaliacao ë inconsistente quando notar, por exemplo, que com a mesma duracao do
periodo de crescimento se encontram aptidöes dif©rentes. Isto
acontece porque a avaliacao tomou em conta a ocorrência de
periodos secos no periodo chuvoso. Por exemplo: no Sul do
Save a duracao total do perxódo de crescimento, tal co:no consta
da carta, na maior parte das areas é constituida por 2 periodes,
separados por urn periodo seco. Nestes casos só o periodo mais
prolongado é que foi tornado em conta na avaliacao.
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